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  RUUTISTEN  TOIMITUS

...lehti muuten valmis mut pitäis vielä joku pääkirjotus keksii. sen lisäks tää jäi oletuksena näköjään tällä 
kertaa pinkiks, mut menköön kerrankin sillä, vaikka oliski vaikee lukee! Wappuna sitten fiksumpaa tekstiä ja 
paremmalla fonttivärillä.

onneks tähän saa sentään kirjottaa (melkeen) mitä vaan! ja aina tää tentteihin lukemisen voittaa. ja nyt en ees 
viitti käyttää äikän kielioppisääntöjä, mitä myös 12.3. joudu(i)n käyttämään kun (minä idiootti) päätin lähtee 
korottaan äikän een (FFFUUU) älläks. HaHHaHaHa te kaikki ytl:n sensorit jotka löydätte pelkkiä virheitä 
tästä!! tässä teille muutama hauska piste ja pilkku: .......,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;,,,,,,,,,,,, ------------””””””
kieliopin väärinkäyttöä tämä! ja mikä parasta - se lUkee leHDessä.

eilen ois pitäny lukea tentteihin, mutta jämähdinpä 12h ajaks koneen ääreen taittelemaan tätä lehteä (johon 
olin ihan varma vielä toissapäivänä että kuolen, kiitos sinä inDesign josta en ollu ennen tätä hommaa 
kuullutkaan). käytännössä ainoo tauko mitä sillä välillä pidin, oli se, että katoin jo tokaan kertaan läpi 
“muumien oudon meriseikkailun“, joka on ehkä viihteestä parasta! Varsinki ku muistaa suunnilleen ulkoo, 
mitä muumien oikeesti pitäis sanoo, niin sillon niille vasta hajoileeki! (löytyvät siis youtubesta! eikä kannata 
laittaa pistettä youn ja tuben väliin, mikä huomattiin tie- ja liikennetekniikan luennolla. Hehe!)
 te jotka ette tienneet: pointti on se - myös Doomismoissa - että joku on jaksanu fiksata eri jaksoista 
napattuja sanoja ja ääniä talteen, ja lisänny niitä sopiviin paikkoihin niin, että muumien puheet kuulostaa 
aidoilta, mut ne voi sanoo ihan mitä tahansa (vaikka äänenä toimis välillä myös ismo laitela, se naurattaa)! ei 
voi mitään, siinä nyt vaan on jotain mielettömän hauskaa, kun muumipappa sanoo omalla äänellään “mamma, 
toisitko minulle kupin rommilla terästettyä teetä?“, nuuskamuikkunen alkaa rickrollata huuliharpulla ja nipsu 
ilmoittaa tyytyväisenä myyvänsä muumitalon “hyvään hintaan“ heti kun muumiperhe vaan on lähteny pois.
 ...ja varsinkin jos Haisuli nauraa nauravan kulkurin äänellä silmät killiin fiksattuna, niin no can do, 
siinä nauraa ite vähintään yhtä paljon! kaikki ei ehkä tajuu, mut ainaki mulla on hauskaa :D (Hauska aatella 
myös, kuin fiksulta saankaan itteni tässä kuulostamaan! te jotka ette oo mua tavanneet, toivon, ettette muista 
mun nimeä ainakaan oikein kirjoitettuna, koska sillon voin tehä uuden ensivaikutelman!)

asdfasdfasdfasdfasdf. (=päätoimittajalta tms)

pakollinen ajankohtainen aihe: 
oho meil on uus pressa. 
                 muuttuu 
tabloidiks!!! Whoa.

pakollinen kommentti tästä päätoimittaja-
raati-hommasta: jesjee kerranki uskalsin 
lähtee johonki messiin - oon aina toivonu 
olevani jossain tällasessa mukana! Vähän 
eri juttu kuitenkin kuin ne monta vuotta 
ala-asteen luokan luottamusoppilaana, joka 
joutui käymään niissä kaikissa kolmessa 
lyhyessä kokouksessa. (sen lisäks tää lehden 
tekeminen on oikeesti überkivaa!)

Mitä on hyvä rakentaminen tulevaisuudessa? Entä hyvät rakentamisen 
käytännöt? Miten luodaan tulevaisuuden parempaa ympäristöä? 
Esitä visiosi tulevaisuuden rakentamisesta ja voita 5 000 €!
 
Kilpailutyö voi esimerkiksi olla 
•	 pieni,	arkinen	sovellus,	laite	tai	palvelu
•	 tulevaisuuden	rakennustapa	tai	innovatiivinen		

rakennusmateriaalien	käyttö
•	 tietopalveludemo	tai	-konsepti
•	 rakentamisen	tai	ympäristön	kehittämisen	malli
•	 kaupunkikuvan	tai	infran	kehitysvisio

Kilpailutöiden	viimeinen	jättöpäivä	on	15.5.2012.
 
Lue lisää ja rekisteröidy osoitteessa:  
www.tehtavatulevaisuudessa.fi  

Ideakilpailu  
opiskelijoille

Pääpalkinto	

5 000 €

Rekisteröidyttyäsi kilpailuun, saat valitsemasi Rakennustiedon  
tietopalvelut (RT Net, LVI Net, SIT Net, Ratu Net, KH Net ja Infra Net)  
käyttöösi kilpailun ajaksi!

eli erittäin jees, yks juttu lisää vedetty yli mun to do in my life -listalta! 
:) [Benji hypätty 14-vuotiaana ja delfiinillä surffattu kahteenkin kertaan, 
mut tää juttu on silti niin jees.]

mut tosiaan, tällanen lehti tällä kertaa. tuli aika paksu (haittaakse?)
Hope you enjoy! (kiitti kaikille jelppaajille kans! <3)

..ja lopuksi juttu, jonka tajuaa ne, jotka tajus tän jutunkin:

“khihhihihihihihhihiihhihihihhih... rupikonna!!”

 <3:llä mea över-bastubacken

kuva: inari
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Kapteenimaista tajunnanvirtaa

  HAMILKAR BERGROTH                 
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Viides luku, jossa kapteenimme taipuu uuden 
päätoimittajan tahtoon ja kirjoittaa palstaa runomitassa.

Jos 
et elä 
tynnyrissä, 
olet varmasti 
kuullut tulevasta kan-
diuudistuksesta. Vuonna 
2013 voimaan astuu uusi kan-
diohjelma, joka yhdistää meidät, mit-
tarit ja koneen. Tähän kandiohjelmaan tu-
lee olemaan kaksi eri hakukohdetta, ”Planning 
” ja ”Engineering”. Se, kuinka monta eri pääainetta 
nämä hakukohteet tulevat pitämään sisällään, on ainakin 
vielä tätä tekstiä kirjoittaessa kysymysmerkki.

Tämä uudistus tarkoittaa sitä, että syksyllä 2012 aloittavat opiskelijat 
tulevat olemaan viimeiset raksaphuksit ainakin sanan nykyisessä 
merkityksessä. Insinööritieteiden korkeakouluun tulee pari sataa geneeristä 
opiskelijaa, joille ei voi automaattisesti osoittaa tiettyä kiltaa hakukohteen mukaan. 
Phuksikasvatus on ollut yksi kiltojen tärkeimpiä tehtäviä, sillä se on taannut teekkarikulttuurin 
jatkuvuuden ja kiltatoiminnan ylläpitämisen. Killoilla on siis edessään suurin muutos moniin 
vuosikymmeniin, mutta me emme ole tilanteessa yksin. Yhteistyö korkeakoulumme kiltojen välillä 
onkin pyörähtänyt jo käyntiin ja asian tiimoilta on pidetty muutama tapaaminen kiltojen hallitusten 
kesken. Yhteinen tahtotila hallitusten välillä tuntuu olevan perustaa eräänlainen sateenvarjojärjestö, joka toimisi 
tiiviissä yhteistyössä kiltojen sekä korkeakoulun kanssa. Tämä korkeakoulujärjestö voisi vastata phuksikasvatuksen 
järjestämisestä ja edunvalvontatyöstä sekä tarjota killoille yhteisen foorumin ja alustan tiiviimmälle yhteistyölle. 

Mitä muuta tämä korkeakoulujärjestö ottaisi hoitaakseen tai minkälainen organisaatio sille muotoutuu? Avaan keskustelun. Asian 
tiimoilta tullaan kuulemaan koko jäsenistöä eikä tarkoituksena ole todellakaan kasata kiireellä kolme eri tahoa yhdistävää organisaatiota, joka 
luo uutta tyhjästä kuulematta asianomaisia (kuulostaako tutulta?) Haastankin jokaisen teistä miettimään asiaa, teroittamaan kynänne, kyntenne 
ja kirveenne ja avaamaan suunne. Lisäinfoa seuraa. Ensimmäisessä kiltojen välisessä kokouksessa tultiin siihen tulokseen, että asian tiimoilta ruvetaan 
kokoontumaan viikoittain keskeisimpänä ajatuksena seurata kandiuudistustyötä sekä kartoittaa mahdollisuuksia ja tarpeita kiltojen toiminnan suhteen. 

Uudistus tulee olemaan todella kova paikka sillä niin rakas kuin kilta meille kaikille onkin, niin asioita tulee pohtia koko korkeakoulun opiskelijoiden (eritoten 
tulevien opiskelijoiden) näkökulmasta. Pääaineiden muotoutuminen tulee myös näyttämään edustavatko nykymuotoiset killat parhaiten opiskelijoita 
kandiuudistuksen jälkeen. Tämän lisäksi Aallon strategia opintojen monialaistumisesta, opintoaikojen lyhentämisestä ja sisäänottojen pienentämisestä 
aiheuttaa oman haasteensa kiltatoiminnalle. Mutta ennen kaikkea meidän tulee pohtia, miten uusille opiskelijoille saadaan luotua vahva kiltaidentiteetti?

Mutta turha synkistely sikseen! Tässä ollaan luomassa uutta perinnettä Otaniemen vanhimpien kiltojen voimin. Vähän kun sekoittaisi suklaata, 
keksinmurusia ja jäätelöä; todella hyviä aineksia keskenään mutta tajunnanräjäyttävää laitettuna samaan astiaan. Ja tarkoituksena ei ole luoda uutta 
perinnettä itseisarvona uuden luominen, vaan yhdistää kolmen killan parhaimpia osia, jotta tulevat teekkarisukupolvet saadaan integroitua osaksi 
teekkariyhteisöä vähintään yhtä hyvin kuin tähän asti.

Ai niin, Sataset lähestyy.

Eppu Henriksson

Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja

Puhiksen puhinat   =   kandiuudistus
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N niinkuin...
 
Olen N. vuoden opiskelija. Hämmentävää. 
Tunnen itseni vieläkin mitä nuorekkaimmaksi 
ihmiseksi, jolla pitäisi olla vielä ainakin 5 vuotta 
villiä nuoruutta ja opiskelijarientoja edessään. 
Totuus on kuitenkin toisenlainen. Melkein 
kaikki kurssit on suoritettu ja nyt pitäisi 
ajatella jotain niinkin aikuista ja tylsää kuin 
diplomityöpaikka. Ja sitä v:llä alkavaa rumaa 
sanaa, valmistumista. Sitä alkaa tälläisellä 
hädän hetkellä miettimään kuumeisesti muita 
vaihtoehtoja. Hakisinko uudestaan vaihtoon? 
Vaihtaisinko alaa? Armeijaan? Mutta ei. 
Opintien päätepiste lähenee luotijunan 
nopeudella.

Mutta miten ihmeessä tässä nyt näin kävi!? 
Itse olen kaikki nämä vuodet vannonut, etten 
aio olla se, joka miettii vain tavoiteajassa 
valmistumista vaan annan kaiken edetä 
omalla painollaan ja voisin rauhassa 
viettää ihanaa, vapaata hassunhauskaa  
opiskelijaelämää. Niin siinä kuitenkin kävi, 
ettei arkipäivänä sitsaaminen tai saunaillassa 
hengailu enää ollutkaan niin helppoa tai 
houkuttelevaakaan kuin ennen. Phuksina 
jaksoi vaikka samoilla silmillä kahdeksalta 
aamulla matikan luennolle, mutta vuosien 
karttuessa ja elimistön aikuistuessa samaa ei 
jaksaisi edes vitsillä yrittää. (Tosin tunsin kyllä 
pientä hilpeyttä, kun eräiden toimarisitsien 
jälkeisenä iltana saavuin luentosaliin ja ystävä 
takanani sanoi että senhetkisestä tuoksustani 
tulee kivasti phuksivuoden matikan luennot 
mieleen.)

Mutta onneksi tämän ikäkriisin synkimmissä 
syövereissäkin voin todeta, etteivät vuodet 
ole menneet pelkkään opiskeluun, vaan olen 
myös saanut kohtuullisesti (tai ehkä myös 
kohtuuttomasti) nauttia opiskelijaelämän 
antimista. Ja mikä parasta, Menetetty 
nuoruus –syndroomaani lievittämässä on 
monien muistikuvien lisäksi kasoittain  fb-
julkaisukelvotonta todistusaineistoa.

N.

Kirjoittaja on N. vuoden opiskelija, jonka 
tarkoituksena oli tätä juttua varten nillittää 
oikein olan takaa, mutta päätyikin sen sijaan 
lievään nostalgiseen itsesääliin.
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Vuonna 2008 kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osasto päätti, että nykysuomenkielessä saa kirjoittaa sanan ”sydämeen”, myös kahdella 
m-kirjaimella. nyt se on siis virallista; sydämmeen mahtuu kaksi ämmää kerrallaan. in your faces monogamistiset ja seksuaalisesti rajoitteiset 
äidinkielenopettajat, ette saa tätä koskaan anteeksi.

internet exploreriin ei tosin kannata kirjoittaa youtube.com sijasta you.tube.com. tämän internet-nyrkkisäännön sai tie- ja liikennetekniikan 
luennoitsija oppia kantapään kautta luennon muututtua fistingsääntöjen kertaamiseksi takakautta. Finaaliin asti, sitähän sä kysyit, vai 
tarkoititko nudetube.com?

miten voi Helsingin kaupungilla olla pokkaa jättää kadut auraamatta, ja sen jälkeen sakottaa viattomia kansalaisia pysäköintikieltomerkitylle 
alueelle parkkeeramisesta? mihin vittuun se auto pitäis ihan oikeesti tunkea, jossei niitä parkkipaikkoja vaan ole olemassa? maailmassa on 
virhe. Vittu läimikää vaan niitä 40 euron lappujanne. ei tunnu missään.

kaikki vihaavat korruptioita vain ja ainoastaan niin kauan kunnes pääsevät siitä itse henkilökohtaisesti hyötymään. julkisten rahavarantojen 
lypsäminen omaan pussiin ei nähtävästi edes ole niin kauhean vaikeaa, varsinkin kun kaiken saa paperilla näyttämään lailliselta. 
tämänpäivän suomessa en enää edes jaksa yllättyä mistään.

ps. kokoomus on mafia ja sDp suojatyöpaikka.

mitä vitun järkeä on kannustaa opiskelijoita lähtemään vaihtoon, jos kursseja ei saa hyväksyttyä mihinkään valmiiksi määriteltyyn moduuliin 
korvaavina kursseina. oikeesti? mitä vitun väliä sillä on mitä me täällä opiskellaan? Fiksut pärjää aina. tämän laitoksen henkilökunnasta ei 
tosin ole mitään takeita.

“jos tutkinnon suorittaminen vaatii esimerkiksi 300 opintopistettä, tulee opiskelijan suorittaa kussakin periodissa vain 15 opintopistettä, mikä 
tarkoittaa esimerkiksi kolmea viiden opintopisteen kurssia. nykytilanteeseen verrattuna vain kolmen kurssin samanaikainen seuraaminen luo 
ihanteelliset opiskeluolosuhteet”, toteaa juha paavola Helsingin sanomien kirjoituksessaan. juha on viimein asian ytimessä. teen tilastollisen 
tutkimuksen omasta tutkinnostani. kursseja joista saa viisi opintopistettä tai enemmän löysin huimat 13 kappaletta. alle viiden opintopisteen 
kursseja sisältyy tutkintooni huikeat 47 kappaletta. Vielä kun lisää tosiseikan, että suurin osa vähintään viisi opintopistettä antavista 
kursseista on jaoteltu kahdelle periodille, en yhtään ihmettele nykyistä tilannetta, jossa oppiminen tapahtuu lähinnä “ahmi ja oksenna”-
tyylisellä pintaoppimisella. se ainakin on taattu, että muutosvastarinta kurssien karsimiseksi on suuri, onhan tkk tarjonnut ihanteellisen 
suojatyöpaikan monelle vuosikymmeniä sitten motivaationsa kadottaneelle “huippuprofessorille” ja “tutkijalle”. jotain tarttis tehrä.
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sain tehtäväkseni kirjoittaa jo ehkä pieneksi perinteeksi 
muodostuneen gravitaatioreportaasin. koska en löytänyt aikaa 
saati motivaatiota kyseiseen tapahtumaan osallistumiseen, aion 

täyttää tämän minun kapeille harteilleni lasetetun palstatilan täyt-
tämisvastuun pohtimalla gravitaation vaikutuksia omaan elämääni.

moni meistä on varmasti ainakin joskus joutunut tilanteeseen, jossa gravitaatio-
voima on ollut liikaa. se epätoivon ja tuskan tunne kun saumaa olisi viimein hitsat-

tavana, mutta hitsipilli ei levitoikaan enää ajatuksen voimalla. tähän hyvin kiusalliseen 
vaivaan saattaa usein olla monia syitä, ja suurimmalla todennäköisyydellä tähän tilantee-

seen päätyy kostean illan päätteeksi hukutettuaan estonsa shottilasiin. Voihan joskus syy olla 
siinä, ettei kappaleiden välinen vetovoima vain riitä, mutta lähden nyt oletuksesta, että rekkamies 

ajaa kalustolla kuin kalustolla ja kelillä kuin kelillä.

ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että aihetta on tutkittu aktiivisesti läpi ihmiskunnan historian. 
parhaiten gravitaatio-ongelmien hoitoon on todettu toimivan ruokavaliolliset hoitokeinot. mikäli internetiä 

on uskominen, niin voimakkaan levitaation hankkimiseksi kannattaa syödä rasvaista kalaa, pähkinöitä, munia, 
banaaneja, viikunoita, sipulia, selleriä, hedelmiä, marjoja, chiliä, inkivääriä, valkosipulia ja avokadoa.

Vaikken näistä ongelmista myönnäkään kärsiväni, niin henkilökohtaisesti käytän päivittäin kalaöljyä, hedelmiä, 
marjoja, ja avokadoa. Vaikuttavia aineita näistäkin aineksista löytynee varmasti tuhansia, mutta näillä varmistuu 

ainakin omega3-rasvahappojen, sinkin, kaliumin, natriumin ja flavonoidien päivittäinen saanti. Helpoiten 
tämä on toteutettavissa nauttimalla joka-aamuinen ko. raaka-aineista valmistettu smoothie, jolla huuhtoo 
alas levitaatioaamupalaa täydentävät kalanmaksaöljykapselit. lieveilmiönä olen myös huomannut päiv-

ittäisen vireystason nousun ja keskittymiskyvyn parantumisen.

keskellä pahimpaa flunssakautta koetin pitää suorituskykyä heikentävää flunssatartuntaa 
loitolla nauttimalla valkosipulia ja inkivääriä. kuuri ehkäisi flunssan tarttumisen erittäin 

tehokkaasti ja hengitystiet pysyivät aukinaisina. sivuvaikutuksena kuuri latasi minut 
täyteen miehistä primäärienergiaa. tuntui siltä kuin olisi pystynyt kävelemään 
betoniseinien läpi ja painovoimattoman olotilan saavuttaminen tapahtui pien-

immästäkin ärsykkeestä. Resepti on helppo. pilko pari tuoretta valkosipulin 
kynttä ja samanverran inkivääriä mahdollisimman pieneksi. Heitä rojut 

kuppiin, skidisti soijaa ja hunajaa päälle ja seos kurkusta kakistele-
matta alas. teho on taattu ja sen minkä vastakkainen sukupuoli 

hajuhaitoista häviää, sen se levitaatiovoimissa voittaa.
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aaro kohonen oy
ahma insinöörit oy
e.m. pekkinen oy
Finnmap Consulting oy
kalliosuunnittelu oy Rockplan ltd
kuusakoski oy

Ramboll Finland oy
sito oy
sWeCo pm oy
tekla Corporation
Vahanen oy
VVo-yhtymä oyj
ÅF-Consult oy

Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenet vuonna 2012:

narmaplan oy
normet Group oy
oy atlas Copco louhintatekniikka ab
oy juva engineering ltd
pontek oy
Raksystems anticimex

G = mg
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The RaKo-sitsit

two lions called Heli

       Bzzzz.

joku random apina.
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kung fu -pandat tykittää kovilla

sarvikuono ja kaksi karhua

tiger Woods

kuvat, teksti ja kuvatekstit by m
ea

“Raksa on eläin.“

once upon a time in ein 
schönes abend there was a 
Rako-sitsit im smökki. Det 
var en karkauspäivä (den 
29 Februari), so niemand 
könnte sein nimipäivä feri-
en - därför alle menschen 
decided to supa helan går! 
la soir été jättekiva avec les 
konelaiset som var mostly 
pink pigs (or just them-
selves, vem vet.) Das tema 
was “elukat” so there were 
all kind of animals, pumas 
och cows too. Das hat vie-
len spass machen, weil es 
drei kossukaatos gibt (merci 
beaucoup!). Därför le 
muchos gente hade tappat 
deras minne, but it didn’t 
matter weil alles joyeux soir 
hade. Bon appetit, ruoka oli 
trés bien avec le vinos et sit-
silaulut á la buenos lukkarit. 
jatkot liegte i rantsu, et tout 
ceux qui survived so far 
trickte mera und bilettivät 
all day all night. and they 
lived happily ever after! sen 
pituinen se.

ILMAISTA VIINAA!!!sainpas lukemaan! eiku oho, sitähän tää on, oikeesti: 

_ilmaista Viinaa_! ja kai siinä saa jotain mainetta ja kunniaakin. 

näiden eteen ei tarvitse kuin olla raksateekkari ja voittaa legendaarinen 

Viinlandia-kirjoituskilpailu (aiempien vuosien osallistujamääristä 

päätellen helpompaa kuin fyssa iiB:n läpi pääseminen), ja thäts it. 

 kirjoitapa siis kevään kunniaksi joku hauska kirjoitus aiheesta 

“ilmapallo” seuraavilla ohjeilla: ei ohjeita. (Vaikka azeriksi, koska ainahan 

on olemassa Google translate). lähetä tekstisi otsikolla ”Viinlandia 

2012” 15.4.2012 mennessä osoitteeseen mea.yla-soininmaki@aalto.fi, ja 

toivo kuulevasi nimesi killan (mahdollisen) Wapun Wappusimoilla!
The end.

Teekkari tai tippainssi,

koulutus on tärkeä

Tarkistuta heti linssi,

julkaisut luo järkeä

Ota kantaa, edut muista

rakennustyöstä älä luista

Muistithan jo liittyä?

ril.fi 

Jussi Hietalan Kvartaalivitsi:
 

Mitä eroa on huilistilla ja pianistilla?
   - huilistilla on pilli kuonon alla.



27.1 iltapäivästä lähdimme 
Pietarin johdolla kohti suu-
rimmalle osalle meistä tut-
tua TKK:n päärakennusta. 
Rakennus on tällä hetkellä 
peruskorjattavana NCC:n 
korjausrakentamisen yk-
siköllä, ja vastassa meitä 
olivatkin työpäällikkö Juha 
Korkiakoski, työmaainsi-
nööri Teemu Tynkkynen ja  
Petra Paajanen henkilöstö-
osastolta.Matkassa meitä 
oli noin kaksikymmentä 
kaikkien eri vuosikurssien 

va melu, tärinä, pöly ja muut haitat ympäristölle tulee 
minimoida. Korjausrakentamisessa korostuukin sanonta 
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. 

NCC:llä on oma yksikkö, joka on erikoistunut korjaus-
kohteisiin. Esimerkiksi Helsinki on täynnä rakennuksia, 
joista ei luovuta niiden historiallisen arvon takia vaan ne 
korjataan ja pidetään kunnossa ”hinnalla millä hyvänsä”. 
Mittavia korjauskohteita tuleekin lisää jatkuvasti erityisesti 
Helsingin alueella. NCC on korjannut mm. Olympiastadio-
nin, Luonnontieteellisen museon ja korkeimman oikeuden. 

Esitysten jälkeen siirryttiin kierrokselle itse työmaalle työ-
maapäällikkö Ari Tikan johdolla. Päärakennuksella olot ovat 
tavanomaista miellyttävämmät. Työmaa-alueella on korjaus-
kohteeksi paljon tilaa ja alkuperäiset rakenteet ovat hyvässä 
kunnossa. Korjausrakentajan tulee aina varautua yllätyksiin. 
Tässäkin kohteessa huomattiin purkutöiden yhteydessä alu-
eita, joissa ei alun perin pitänyt olla asbestia. Työt jouduttiin 
asbestipurkujen ajaksi keskeyttämään paikoin kolmeksi vii-
koksi, mutta aikataulussa on pysytty koska purkutöiden suo-ritusjärjestys suunniteltiin uudestaan. 

Päärakennus on tavallisesta työmaasta 
melko poikkeava, koska remontin ti-
laaja Aalto- yliopisto on tehnyt raken-
nuksesta paljon ennakkotutkimuksia ja 
suunnitelmia. Kohteen toteutuksessa 
ovat mukana niin suunnittelija Alvar 
Aallon edustajat kuin museovirasto. 
Kaikki rakentaminen tehdään mallien 
ja mallihuoneiden kautta. Ne hyväksy-
tetään eri tahoilla ennen kuin töitä jat-
ketaan. Kohteen alussa meni melkein 
kaksi kuukautta alkuperäisten osien ja 
materiaalien keräämisessä varastoon. 
Nämä asennetaan paikoilleen korjauk-
sen päätteeksi. Meidän epäonneksem-
me siis vanhat luentosalien ”ergonomi-
set” penkit ja tuolit tullaan säilyttämään 
entisellään remontista huolimatta. 
Korjausrakentamisessa remontti miel-
letäänkin usein onnistuneeksi jos se 
näyttää täysin samalta valmistumisen 
jälkeen kuin mitä se oli ennen remont-
tia. Tässäkin kohteessa esimerkiksi si-
säseinien tiilet muurattiin väärin päin ja 
tiilien rappaukset tehtiin ”huolimatto-
man” näköisesti, jotta ne näyttävät sa-
malta kuin alkuperäinen työn jälki oli. 
 
Projektissa tehdään kuitenkin myös 
paljon uutta.  Suurin muutos on val-
taisa talotekniikan määrän lisäys. 
Tilojen ilmanvaihto ja tekniset vaa-
timukset saatetaan ajantasalle. Ko-
konaisuudessaan projekti maksaa yli 

20 miljoonaa euroa ja tästä taloteknis-
ten töiden osuus on yli 7 miljoonaa. 
Toinen huomion arvoinen piirre on 
talon energiatehokkuuden parantami-
nen. Muu osuus koostuu vesikaton, 
julkisivun, ikkunoiden ja sisätilojen 
korjauksesta. Tilojen runkoon kohdis-
tuvia muutoksia ei juurikaan tehdä. 

Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta 
projektissa on ollut nosturin saami-
nen sisäpihalle. Nosturin nostaminen 
koko rakennuksen yli olisi ollut val-
tava urakka ja sitä varten olisi pitänyt 
tuoda isompi nosturi paikalle. Lopulta 
ongelma ratkaistiin tekemällä raken-
nuksen seinään aukko, josta nosturi 
ajettiin sisäpihalle. Lattia piti vahvis-
taa, jotta siihen ei tule vaurioita. Oli-
vat kuulemma museovirastossa olleet 
ihmeissään ehdotuksesta, että tehdään 
nosturin mentävä aukko seinään.  
 
Korjauksen on määrä valmistua 
1.3.2013. Tällä hetkellä työ on aika-
taulussa. Tilojen lopullisia käyttäjiä ei 
ole vielä päätetty, joten valmistumis-
ajankohta saattaa siirtyä myöhemmäksi 
käyttäjän mukaan tehtävien muutostöi-
den takia. Yksi ehdotus tilojen käyttä-
jäksi on ollut kauppakorkeakoulu. 

Tietenkin meitä kiinnosti itse työmaan 
lisäksi NCC työnantajana. Emäntämme 
Petra kertoi, että pääkaupunkiseudulla 

tänä vuonna otetaan 60–80 uutta haalariharjoittelijaa. Haku on auki 31.3 asti. 
Tässä luvussa ovat mukana ammattikorkeassa opiskelevat. Petra korosti myös, 
että rakennusalalla ei ole yhtä mahdollista urapolkua vaan erilaisia mahdollisia 
työtehtäviä on pätevällä diplomi-insinöörillä valtavasti. Meitä kannustettiinkin 
ottamaan kaikki irti ison kansainvälisen yhtiön erilaisista työtehtävistä ja pro-
jekteista ja näin hankkimaan mahdollisimman laaja ammatillinen osaaminen. 

Vierailun lopuksi palautimme turvavarusteet ja kiitimme isäntiä. Lahjaksi hy-
västä vierailusta luovutimme perinteisen IK kassin ja IK litun. Vierailu onnis-
tui mainiosti ja varmasti jatkossakin vierailemme NCC:n kohteissa.
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KorjausraKentamisexcursio

aalto-yliopiston pääraKennuKselle 

 saUli ylinen

saU
li ylin

en

saU
li ylin

en

saU
li ylin

en

opiskelijaa. Vierailun aloi-
timme kahvilla työmaa-
konttorilla ja isäntämme 
esittelivät korjausraken-
tamisen erityispiirteitä. 
Tulevan kesän työtilanne 
rakennusalalla näyttää va-
rovaisen positiiviselta ja 
yhtenä esimerkkinä tästä 
mainittakoon se, että Ju-
halle tuli kesken esitelmän 
puheluita uudesta mahdol-
lisesta korjauskohteesta.  
 
Korjauskohteille ominaista 

on jokaisen projektin ai-
nutlaatuisuus. Juha kertoi 
esimerkkejä Helsingin kes-
kustan korjauskohteista, 
joissa moni asia on mennyt 
eritavalla kuin etukäteen 
on oletettu. Talon kantavat 
rakenteet ovat saattaneet 
olla lahoja tai töitä suorit-
taessa on huomattu, että 
alkuperäiset piirustukset 
eivät pidä paikkaansa. Juha 
kertoikin, että aiempiin 
piirustuksiin pitää aina 
suhtautua varauksella. 

Kysyimme 3D mallinta-
misesta korjauskohteissa, 
mutta ainakaan nykyisel-
lään työhön käytetty vaiva 
ei vielä vastaa siitä saatua 
hyötyä. NCC on kuitenkin 
aktiivisesti kehittämässä 
tietomalleja osana raken-
tamista ja tulevaisuudessa 
niitä saatetaan nähdä myös 
korjausrakennustyömailla. 
Yksi suurimmista kor-
jausrakennustyömaan 
haasteista on pitää raken-
nukset korjauksen aikana 

käytössä. Ihmiset saattavat 
esimerkiksi työskennellä 
samassa rakennuksessa 
korjausurakan aikana. Täs-
tä syystä jotkut työt voi-
daan vaatia tehtäväksi ilta-
aikoina ja yöllä.  Toisaalta 
samaan aikaa kaupungin 
järjestyssäännöt saattavat 
estää äänekkään työn yöl-
lä, jolloin sopivan työs-
kentelyajan löytäminen 
on haaste. Korjauskohteet 
sijaitsevat usein kaupun-
gissa ja kohteista aiheutu-



AMMATTIKORKEAKOULU- 
JA KORKEAKOULUOPISKELIJOILLE

Vahvat perustukset,
huikeita näkymiä

HARJOITTELU 2012

ncc.fi /harjoittelu
facebook.com/ncc.fi 
harjoittelijat@ncc.fi 

Harjoittelu-
haku 
3.1.–31.3.
2012

NCC tarjoaa rakennusalan harjoittelupaikan 
vuosittain yli 400 opiskelijalle eri puolilla Suomea. 
Tervetuloa rakentamaan ammattitaitoa ja urasi 
perustuksia osaavien ammattilaistemme kanssa!
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OLTERMANNIN PALSTA
Onko kiltatoiminta tiensä päässä?

Ois kivempaa kirjoittaa kaikkea kivaa, mutta ei voi. Pistää silmät kiinni muutoksilta ja ajatella, että kyllä 
kaikki lopulta hyväksi kääntyy. Ei vaan voi. 

Rehtori on päättänyt dekaanin ja varadekaanin esityksestä, että insinööritieteiden korkeakoulussa on kaksi 
hakukohdetta. Toinen on kovempi työnimellä ”Engineering” ja toinen pehmeämpi työnimellä ”Planning”. 
Raksa ja ymppä ovat näillä näkymin jakautumassa sekalaisesti molempiin.

Rehtorin päätös tuli ns. puskista ilman, että tästä vaihtoehdosta oli käyty avointa keskustelua saati sitten 
laadittu pohjapapereita kommentoitavaksi.

Tällä hetkellä keskustellaan kandivaiheen pääaineiden lukumäärästä, nimistä ja sisällöistä. Kuka leikkii 
kenenkin kanssa ja missä omat intressit parhaiten toteutuvat. Toivottavasti nämä päätökset tehdään 
tyylikkäämmin. Valmistelu eri ryhmissä on ainakin ollut kiivasta, vaikka suunnitteluraami on ollut paikoin 
epäselvä. Edes ei tunnuta tietävän, kuka lopulta asiasta päättää.

Olivatpa kandivaiheen pääaineet mitä hyvänsä, näyttää siltä, että nykymuotoisena kiltatoiminta on tullut 
tiensä päähän. Toki idealistisesti ajatellen fuksi voisi tullessaan valita, mihin kiltaan haluaa kuulua ja 
kaikki olisi niin kuin ennen. Pelkään vain pahoin, että näin ei käy. Jokainen pikku aaltonen ei tullessaan 
vielä tiedä, mikä hänestä tulee isona. Ja vaikka tietäisikin, hän ei välttämättä pääse opiskelemaan 
maisterivaiheessa sitä mitä tahtoisi.

Kiltatoiminnan perusteet tulevat uudelleen arvioitaviksi. Rohkaisevaa oli kuitenkin kuulla erään kilta-
aktivistin toteamus siitä, että killat ovat joka tapauksessa mukautuvampia kuin Aallon hallinto. Ratkaisut 
on tähänkin mennessä löydetty. Uskon, että niin löydetään nytkin.

Riku Vahala,
Oltermanni

meays

Jo muinaiset raksalaiset...
kun kieltolaki haittasi teekkarien tavanomaisia vapaa-ajan toimintoja, päättivät reippaat 
insinööriklubilaiset järjestää 1919 excursion ulkomaille –Haaparantaan. matkaan lähti 
30 raksalaisen lisäksi prof. C. e. Holmberg ja legendaarinen Herman Hannelius, joka oli 
tuolloin tekniikan tohtori ja graafisen statiikan lehtori.
excursiosta tehtiin 60-sivuinen matkakertomus, jossa sanottiin muun muassa 
seuraavaa:
”luonnonjärjestyksen mukaan insinööriklubi saa auringonpistoksen toukokuussa. 
syyskuussa se havahtuu ja sen valtaa sanomaton kaipuu, ja kun maa yrittää routia, 
tekee insinööriklubi suuren vaelluksen. on kuin sitä vetäisi silla ja rautatiealut; virtain 
voittaja, maakuoreen viilletyt vaot, ptikät penkereet vaosta toiseen sekä suuret reijät 
vuorten läpi.”
Raksalaisten neuvokkuudesta ja periksiantamattomuudesta kertoo myös se, kun 
janoisimmat excuilijat turvautuivat paikallisen apteekin tarjontaan. spriitä ei kuitenkaan 

ollut mahdollista saada ilman tohtorin reseptiä, mutta onneksi matkassa oli kuin 
olikin tohtoreita, nimittäin tekniikan tohtoreita! professori Herman Hannelius 
kirjoittikin spriin hakua varten reseptin ja janoiset suut saivat mitä halusivat.
------
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 100 vuotta ensi vuonna 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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toimitUs HUomaUttaa että kaikki tapaHtUmat peRUstUVat Vakaalle FiktiopoHjalle.

PALJASTUSKUVA: LADY GAGA KILLAN BILEISSÄ 

 SYYTE: Ex-PUhEENJohTAJA      
 KÄYTTÄÄ orJIA!

ILMAN PErUUKKIA!

maailman suosituimpiin laulajiin lukeutuva popstara lady GaGa nähtiin 

Rilkamissa huolettomasti ilman peruukkia. Hän jakoi nimmareita ja tervehti 

myös paparazzeja.

juoruutiset saivat yleisövinkin, jonka mukaan orjia 

on vähintään kaksi. Vielä ei ole tiedossa, mistä orjat on 

saatu.  juoruutiset jatkaa asian selvittämistä. 

VINKKIPALK
KIo: 0€!

JU
OR
UU
TIS
ET

oUTo hArrASTUSBUUMI: PAINIJooGA!

Ensin se saattaa kuulostaa ou-dolta: painijooga. Silti miljoonat 
ihmiset ympäri Otaniemeä ovat 
ihastuneet tähän lajiin, ja erityisen 
suosituksi se on noussut miesten 
keskuudessa.     Tavanomaisen “OMM”-huudahduksen sijasta käyttöön 

on noussut kuvaavampi “AAAR-GHH!!!“, jolloin muutkin har-rastajat huomaavat painijoogan 
vaikutuksen kanssajoogaajissaan.
     Jooga saattaa näyttää rajulta, 

mutta se on täysin turvallista kokeneen ohjaajan opettaessa joogasarjoja. Asuksi painijoogaan 
sopii niin haalarit kuin lakkikin, eikä ikärajoitteita ole.

AL
oIT

A 
SIN

ÄK
IN!

PÄÄLLEKArKAUSSYYTE!

Raksaphuksien 

keskuudessa oli syntyä 

joukkotappelu.

      Silminnäki-

jähavaintojen mukaan 

ensin rauhallisesti 

käyttäytynyt henkilö 

hyökkäsi yhtäkkiä 

toisen miehen hatun 

kimppuun.

     Onneksi sinihaal-

arinen ratsuväki saapui 

paikalle juuri oikeaan 

aikaan.
     Hattu ei kärsinyt 

vahinkoja.

IK:n KILTALEhTI ESITTÄÄ:

hULLU KIrVESMIES?

Kutsumattomana 
vieraana bileisiin 
tunkeutuva “Hul-
luksi Kirvesmie-
heksi“ kutsuttu 
hahmo pelott-
elee opiskelijoita.
     Hahmo näyt-
tää uhkaavalta, 
mutta on ollut 
toistaiseksi 
vaaraton.
     Silminnäkijät 
kertovat hah-
mon heiluvan 
viikinkiaikaisen 
kirveensä kanssa 
keskellä ihmisiä, 
ja lähtevän aina 
pois ikkunan 
tai parvekkeen 
kautta ennen 
hänen tunnista-
mistaan.

kuva saattaa olla m
anipuloitu.

VALETALKKArI!

ns. “Valetalkkari“ 
terrorisoi otaniemeä. 
Huijari esittäytyy 
“seppo taalasmaana“ 
ja tarjoutuu hoitamaan 
asuntojen huoltoyh- 
tiöiden työt puoleen 
hintaan.
     sopimuksenteon 
jälkeen Valetalkkari 
kuitenkin tunkeutuu 
asuntoihin saamillaan 
yleisavaimilla, varastaa 
kodin irtaimistoa 
(lähinnä playstation-
pelejä) ja jättää ik-
kunat auki. Hänen on 
todettu myös kastelevan 
huonekasveja liikaa 
niin, että ne kuihtuvat.

SKANDAALI!

oho!

Kuva: MillaM
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FoSForIMYrKYTYS IK-BooLISTA?

Suutarin kengitySpalvelu oy
ku

va
 sa

at
ta

a o
lla

 m
an

ip
ul

oi
tu

.

EI VoI oLLA ToTTA! 
Juoruutisten saaman tie-

don mukaan joka kolmas 

sitsaajista ei osaa käyttää 
ruokailuvälineitä! rIKoSLIIGAN PoMo oTANIEMESSÄ!

Pahanmaineisen rikol-
lisliigan johtajasta on 
saatu valokuva lähellä 
Otaniemeä.
     Huivien laitto-
masta maahantuonnista 
syytettynä oleva jouk-
kio matkusti bussilla, 
joka on todennäköis-
esti myös salakuljetettu 
maahan.
     Bussissa oletetaan 
olevan tonneittain tul-
laamattomia huiveja, 
joissa saattaa olla luva-
ton määrä valmistusvir-
heitä.

Kenen käsi?

Liigan jäsenten tiedetään tehneen harvinaisen 

röyhkeitä ryöstöjä jopa toistensa keskuudessa.

Yksi syytöksistä on rahanpesu.JU
OR
UU
TIS
ET

hUI!
   BB-SAULI JA ADAM LAMBErT:    LAIToNTA IhMISKAUPPAA!

Kovasti BB-Saulia ja Adam 
Lambertia muistuttavat 
henkilöt  kuljettivat lait-
toman ihmikaupan uhria 
häkkiä muistuttavassa 
ostoskärryssä yön pimey-
dessä.
     Ihmiskaupalla arvellaan 
olevan yhteys Huiviliigaan.

IhME höYrYJEN KESKELLÄ!

ShoKKIVÄITE!

Paljon sanoja. Peräkkäin.

(maksettu mainos)

Lööpit: Inari Kurki-Suonio ja Mea Ylä-Soininmäki

 

 

         
         

Paparazzi :Mea

Killan uuden isännän Matiaksen (nimi muutettu) epäillään 

lisänneen salaisella ohjeella tehtyyn IK-booliin myrkytystä 

lähentelevän määrän fosforia.

Motiivia ei vielä tiedetä, mutta syyksi epäillään fosforin saavan 

ihmiset itsevalaiseviksi pimeässä, jolloin bileiden

UV-valokustannukset vähenevät.

hULLU KIrVESMIES?

MITÄ IhMETTÄ?!

KATSo USKoMATToMAT 

SALAKUVAT!
oho!



Raksan uus raati 
-vol 2012-

iskelmänimesi: susanna Rajamäki
(tää on lame älä laita tätä)
(edit: hehe!)

toteemieläimesi: mr. Darcy

mitä pelkäsit pienenä?: en mitään

jos olisit kala, olisit..: Voissa paistettu kala, koska se on kivoin kala

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: olin hyp-
päämässä katolta alas, koska sain tietää, ettei kukaan luekaan viikko-
maileja.

supervoimasi olisi: teleporttaus, jos ulkona on vaik ikävä keli
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Heli H
akamäki

3. R
1987

ypäjä

eppu-oskari H
enriksson

puheenjohtaja

4. y
1989

porvoo

iskelmänimi: oskari kiiski. tai no oikeastaan pelkkä kiiski

toteemieläimesi: no saukko tietty :Dmitä pelkäsit pienenä?: Haisulia. myös käärmeitä, mutta 

niitä pelkään edelleen.
jos olisit kala, olisit..: kalojen keisari, kiiski (ks. iskel-

mänimi)

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: 

puheenjohtajat ovat olleet Dipolissa martti ahtisaaren 

kanssa, juottaneet tämän humiliin yhden yleisavaimen 

tähden ja menneet katolle katsomaan auringonnousua. sää 

on pilvinen.

MISS MONEYPENNY
SAULI NIINISTÖ

katariina aarnioRahastonhoitaja2 ja y
1991
n-p

iskelmänimesi: elsa salo

toteemieläimesi: pingviini

mitä pelkäsit pienenä?: mörköä ja pimeetä ja tottakai sitä, ettei ois 

tarpeeksi rahaa :p

jos olisit kala, olisit..: Vuokkokala, koska se on kivan näkönen

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: mentiin 

tiistaina “yksille” ja loppua en muista :D

jos et olisi tkk:lla, missä olisit?: Varmaan lääkiksessä tai sit yliopis-

tolla lukee jotain fyssaa tai kemmaa (ja onneks en oo)

ROOPE ANKKA & WIKILEAKS

mea ylä-soininmäki päätoimittaja 
ii + Ü
1991

Hämeenlinnast.

iskelmänimesi: martina Welling

toteemieläimesi: kebab-eläin

mitä pelkäsit pienenä?: punaisia tulppaaneja (ja 

vieläpä oikeesti..)

jos olisit kala, olisit..: Rausku.

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä 

tapahtui?: se oli hyvä laskeutumisalusta riippulii-

timellä, ja jäin sinne telttailemaan.

milloin viimeksi juoksit rullaportaat väärään 

suuntaan?: toissapäivänä, jUst BeCaUse i Can

supervoimasi olisi: lentäminen!

JAMIE OLIVER

Vili eilavaara
isäntä

2R
1990

espoo

iskelmänimesi: aleksi lamminpää

toteemieläimesi: karhu

jos olisit kala, olisit..: monni, koska mustache

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: as-

tuin miinaan tiistaiyönä

jos et olisi tkk:lla, missä olisit?: kotona

milloin viimeksi juoksit rullaportaat väärään suuntaan ja miksi?: 

14.1.2012 koska vapaa kaista

supervoimasi olisi: i wanna make it Rain

Rasmus Fagerström
phuksikapteeni 12’-13’

2. R
1990

espoo

iskelmänimesi: lauri nurmi
toteemieläimesi: Robotti yksisarvinen
mitä pelkäsit pienenä: mörköjä
jos olisit kala, olisit..: olisin saharausku. Rakentajan valinta. paras kaverini ois vasarahai.Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: Hävitin taas kotiavaimet ja 

aamuauringon lämmittämä dipolin katto osoittautui mukavaksi pediksi.milloin viimeksi juoksit rullaportaat väärään suuntaan?: aina sillon tällön kun huvittaa. 
Haters gonna hate.

supervoimani olisi: muuttaisin viinin vedeksi. eiku toihan mulla onkin jo melkeen...

mika lemmetyinen

opintovastaava

2. vuoden äRRäläinen, yaRRR!

1990

pohjois-e
spoon metsis

tä

kilta älä ole onneton, teillä upouusi raati on. / sen on vaalikokous tuonut tullessaan, vaikka kaikki eivät meistä piittaa! / kerään kuolleet phuksit pois, emme tarvitse nyt romantiikka, / kun olen hankkinut meille killan täydeltä karismatiikkaa! / on meillä isäntä, sekä isäntä, / mikroaaltouuni ja / rahastonhoitaja! / on sihteeri, phuksikapteeni, /ulkovastaava ja excumestari. / on puheenjohtaja, noppakeisari /mediajumala ja pölynimuri! / ollaan fiksuja, filmaattisia, / saatanan älykkäitä ja seksikkäitä! / en enää ole onneton, nyt kun tiedän mikä raati on! / se on sitä kun koulusta tullessa /voi vaikka tunnelmoida killan kesken! / kilta älä ole 
en enää ole onneton, nyt kun tiedän mikä raati on! / se on sitä kun koulusta tullessa /voi vaikka tunnelmoida killan kesken! / kilta älä ole onneton, teillä upouusi raati on. / sen on vaalikokous tuonut tullessaan, vaikka kaikki eivät meistä piittaa! / kerään kuolleet phuksit pois, emme tarvitse nyt romantiikka, / kun olen hankkinut meille killan täydeltä karismatiikkaa! / on meillä isäntä, sekä isäntä, / mikroaaltouuni ja / rahastonhoitaja! / on sihteeri, phuksikapteeni, /ulkovastaava ja excumestari. / on puheenjohtaja, noppakeisari /mediajumala ja pölynimuri! / ollaan fiksuja, filmaattisia, / saatanan älykkäitä ja seksikkäitä! / en enää ole 
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iskelmänimi: oskari kiiski. tai no oikeastaan pelkkä kiiski

toteemieläimesi: no saukko tietty :Dmitä pelkäsit pienenä?: Haisulia. myös käärmeitä, mutta 

niitä pelkään edelleen.
jos olisit kala, olisit..: kalojen keisari, kiiski (ks. iskel-

mänimi)

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: 

puheenjohtajat ovat olleet Dipolissa martti ahtisaaren 

kanssa, juottaneet tämän humiliin yhden yleisavaimen 

tähden ja menneet katolle katsomaan auringonnousua. sää 

on pilvinen.

mea ylä-soininmäki päätoimittaja 
ii + Ü
1991

Hämeenlinnast.

iskelmänimesi: lauri nurmi
toteemieläimesi: Robotti yksisarvinen
mitä pelkäsit pienenä: mörköjä
jos olisit kala, olisit..: olisin saharausku. Rakentajan valinta. paras kaverini ois vasarahai.Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: Hävitin taas kotiavaimet ja 

aamuauringon lämmittämä dipolin katto osoittautui mukavaksi pediksi.milloin viimeksi juoksit rullaportaat väärään suuntaan?: aina sillon tällön kun huvittaa. 
Haters gonna hate.

supervoimani olisi: muuttaisin viinin vedeksi. eiku toihan mulla onkin jo melkeen...

mika lemmetyinen

opintovastaava

2. vuoden äRRäläinen, yaRRR!

1990

pohjois-e
spoon metsis

tä

iskelmänimi: Veikko Riikonen

toteemieläimesi: majava, tuo luonnon rakennusmestari

mitä pelkäsit pienenä?: muumien mörköä :o

jos olisit kala, olisit...: juova_bassi, koska lajin nimi

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: ihan 
normaalit sitsit.

jos et olisi tkk:lla, missä olisit?: jossain missä en haluaisi olla

milloin viimeksi juoksit rullaportaat väärään suuntaan?: päivittäin 
puolen tunnin aamutreeni kauppakeskus sellon rullaportaissa

kaisa Reunanen

Ulkovastaava 

3.y.
1987
stadist

MIKKO MALLIKAS

sauli ylinen
excumestari 

3+y1989parkano
iskelmänimi: einari Riitijokitoteemieläimesi: jättiläisliito-oravamitä pelkäsit pienenä?: tyttöpöpöjäjos olisit kala, olisit..: monni, yhtä siivoushullu..

Heräät keskiviikkoaamuna Dipolin katolta, mitä tapahtui?: vitsi, oon eksyny, tarko-

tus oli päätyä smökin katolle..jos et olisi tkk:lla, missä olisit?: parkanossa opiskelemassa levyseppähitsaajaks

iskelmänimi: eeva Hagner

toteemieläimesi: pupu

mitä pelkäsit pienenä?: mörköjä, pimeää ja vedessä eläviä monstereita

jos olisit kala, olisit..: pelikaaniankerias, joka liikkuu suu auki syöden 
aiken, mikä tulee vastaan ja räjähtää, jos sen nostaa 1400 metrin syvy-
ydeltä maan pinnalle.

jos et olisi tkk:lla, missä olisit?: työelämässä matemaatikkona

milloin viimeksi juoksit rullaportaat väärään suuntaan?: äiti kieltäny, en 
siis juokse

supervoimasi olisi: ajatustenluku

matias Vainio

isäntä (joka unohti vastata kysy-

myksiin, ja jolle kostetaan keksimällä 

sille vastaukset)
2.R.
1994

Varmaan kirkkonummelta

mUUmimamma & pHileas FoGG

iskelmänimesi: Horst van der kügel

toteemieläimesi: Haisunäätä

jos olisit kala, olisit..: loismonni

mitä pelkäsit pienenä? porkkanoita.

jos et olisi tkk:lla, missä olisit?: kosmetologina

supervoimasi olisi: ajan kääntäminen _koska en osaa

Vastata RaaDin esittely -kysymyksiin ajoissa._

GORDON RAMSAY

POCAHONTAS

kilta älä ole onneton, teillä upouusi raati on. / sen on vaalikokous tuonut tullessaan, vaikka kaikki eivät meistä piittaa! / kerään kuolleet phuksit pois, emme tarvitse nyt romantiikka, / kun olen hankkinut meille killan täydeltä karismatiikkaa! / on meillä isäntä, sekä isäntä, / mikroaaltouuni ja / rahastonhoitaja! / on sihteeri, phuksikapteeni, /ulkovastaava ja excumestari. / on puheenjohtaja, noppakeisari /mediajumala ja pölynimuri! / ollaan fiksuja, filmaattisia, / saatanan älykkäitä ja seksikkäitä! / en enää ole onneton, nyt kun tiedän mikä raati on! / se on sitä kun koulusta tullessa /voi vaikka tunnelmoida killan kesken! / kilta älä ole onneton, teillä upouusi raati on. / sen on vaalikokous tuonut tullessaan, vaikka kaikki eivät m
eistä piittaa! / kerään kuolleet phuksit pois, em

m
e tarvitse nyt rom

antiikka, / kun olen hankkinut m
eille killan täydeltä karism

atiikkaa! / o
n m

eillä isäntä, sekä isäntä, / m
ikroaaltouuni ja / rahastonhoitaja! / o

n sihteeri, phuksikapteeni, /ulkovastaava ja excum
estari. / o

n puheenjohtaja, noppakeisari /m
ediajum

ala ja pölynim
uri! / o

llaan fiksuja, film
aattisia, / saatanan älykkäitä ja seksikkäitä! / 

en enää ole onneton, nyt kun tiedän mikä raati on! / se on sitä kun koulusta tullessa /voi vaikka tunnelmoida killan kesken! / kilta älä ole onneton, teillä upouusi raati on. / sen on vaalikokous tuonut tullessaan, vaikka kaikki eivät meistä piittaa! / kerään kuolleet phuksit pois, emme tarvitse nyt romantiikka, / kun olen hankkinut meille killan täydeltä karismatiikkaa! / on meillä isäntä, sekä isäntä, / mikroaaltouuni ja / rahastonhoitaja! / on sihteeri, phuksikapteeni, /ulkovastaava ja excumestari. / on puheenjohtaja, noppakeisari /mediajumala ja pölynimuri! / ollaan fiksuja, filmaattisia, / saatanan älykkäitä ja seksikkäitä! / en enää ole 

kuvat: mea (+ 1 fb-kaappaus)
tausta: vilivilivilivilivilivilivili
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MäeNlaskuvälINeIdeN 
testI

Talvi alkaa olla jo voiton puolella, mutta 
lunta ja pakkasia riittää varmasti iloisiin 

mäenlaskuhetkiin maaliskuussakin! Ruutiset 
testasi laskiaisen innoittamana yleisimpiä 

mäenlaskuvermeitä.
 

Mäenlaskua pidetään yleisesti voimalajina 
siinä missä othelloa, ristinollaa ja 

laivanupotustakin – ensimmäisenä alhaalle 
päässeen laskuvälinettä pidetään parhaana. 
Ruutisten  painotti kuitenkin kokonaisuutta; 

nopeuden lisäksi syyniin joutuivat 
mukavuustekijät ja ulkonäkö.

Välineissä oli suuria eroja: Osalla välineistä 
mentiin niin kovaa, että viima aiheutti 

turkulaisittain ”vilun keskel kattuu” , toisiin 
laitteisiin mahtui mukaan vaikka jallun 
pinoja ja osasta oli huomattavissa, että 
niiden suunnittelussa oli laitettu rahaa 

likoon.

RATTIKELKKA eli ”STIGA” 

tämä erityisesti poikalasten suosiosta nauttiva kulkupeli on välineiden nopeimmasta päästä.  laskiessa on olo että nyt vedetään rallia kukkuloilla!
testiryhmämme timo horisi mennessään, että ohjaus on napakka ja ei haittaa vaikka eteen tulisi tosi kurvi. laskuhuumaa riittää ja matkaan 

tarttuu helposti lapsuuspäivien tuttu vimma. 

stigassa kaikki perusasiat on kunnossa ja tällä välineellä tekeekin mieli lähteä valloittamaan suurempiakin hulvattomia vuoria. 

Ruutiset kiittää:
+ ohjausta
+ Vauhtia (nopeutta mitannut lukeva tutka ei saanut laskijaa kiinni. tutkamme lieni lukossa.)

Ruutiset moittii:
- jarruista

myös laskiaisriehassa oli havaittavissa tuttuja laskuvälineitä.

m
eays

OMA TAKAPUOLI

Hintalappu ei päätä huimaa – jokaisella meillä on tällainen. mäenlaskussa jos missä kim kardashianmaiset muodot pääsevät oikeuksiinsa.

takapuolella lasku onnistuu jos valitsee päälleen liukuvat housut, ja luontaisen pehmusteen 
puuttuessa ei tyynystä parista ole haittaa. takapuolella laskiessa voi kavereiden kanssa 
tehdä vaikkapa muovatun junan jolloin alhaalla on hauska nauraa junille muuttuneille 
mäen töyssyjen jälkeen.

”persmäkeä” laskiessa vauhti ei pääse kasvamaan kovin suureksi, joten tapa sopii 
fiilistelijöille. ohjailu tapahtuu lähinnä painoa siirtelemällä, mikä ei kovin helppoa ole. 
lasku kannattaakin lopettaa ennen kuin on kokonaan kipeä ukkeli.

Ruutiset pitivät:
+Helppoudesta, mäessä ei tarvitse päästää tuskan 
parahduksia painavan välineen raahaamisesta

Ruutiset eivät pitäneet:
- kipeytyneistä 
takapuolista

BY OLLI KOSKINEN
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PULKKA 

tämä mäkien toyota Corolla on maineensa veroinen väline. tilaa on kavereille ja erilaisille matkata-
varoille. pulkka on tasavarma vaihtoehto kaikilla osa-alueilla ja sen suosio on jatkunut aina isältä 
pojalle. laskiessamme naapurin kutova elli kävi muistelemassa kuinka aikanaan pulkilla 
mentiin niin että lumi jätti hattuun viivoja. 

mukavuus on kohdallaan, mutta stigaan verrattuna pulkka kuitenkin 
nauttii enemmän huolettomista suorista: ohjausmekanismeja 
ei käytännössä ole.  oli huomattavissa kuinka testiryh-
mäläisten oli mahdotonta välttää ojia saati alleja jos 
kuikamoisia.  testimäemme kuluneet vallit 
saivat jatkuvia osumia laskijoista. pul-
kalla lasku oli kuitenkin perus-
varmaa suorittamista, 
mistä pisteet 
kotiin! Kiitämme:

+ Jarrujen puutetta

Moitim
me:

- Yksinkertaisuutta

- Vetonarua – kaveria on jossain vaiheessa vedettävä

pulkassa (mäki ylös)

laitteella suorastaan kiitää huumasta! liukuri on testaamistamme laitteista 
omaperäisin. tästä laskuvälineestä näkee eniten erilaisia versioita mäessä: on 
”ufoja”, perinteisiä sydämenmuotoisia, ohuita mattoja ja niin edelleen. kertoivatpa 

kielipuolet mikkeliläiset että olivat jätesäkkiäkin liukurina käyttäneet.

kaikkia edellä lueteltuja välineitä yhdisti tekniikka, jossa paino lasketaan liukuvan 
kappaleen päälle, sitten vain silmät kiinni ja toivotaan. teekkarihenkinen 
testiryhmämme ihastui näihin kauhua ja kaaosta aiheuttaviin välineisiin. mäessä 
jatkuvaa naurua aiheuttaneet kolmi-nelivuotiaat itkevät lapset, jotka heidän 
sadistiset vanhemmat torppasivat mäkeä alas hullun piille silmissään, tarjosivat 

parasta huumoria.

LIUKURI

Kiitokset:
+kaaokselle

 Moitit:
- sairaalakuluille

YHTEISKUNTASUUNNITTELUN 
MONIOTTELIJA

Rakennukset & suunnittelu
Teollisuus & öljy/kaasu
Vesi & ympäristö

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

Käy tykkäämässä meistä Facebookista!

laskuvINkkeJä, JOtta ONNIstuIsIt kerralla:

- muista vaatetus; paljas niska ei pidä lumesta eikä loskapaukku housuissa jaksa naurattaa pitkään

- mäenlasku on hauskaa, mutta epäonnistuessaan ei pidä heti ”su
ksia kukkaan” vaan jaksaa nousta ja kävellä aina uudestaan mäen päälle

- asianmukaiset välineet; Vaikka lompsa pirisisi 
hetken Citymarketin kassalla, on hyvä laskuväline lähes ikuinen

- ennen mäkeen lähtöä on hyvä käydä pihallaan tallustelemassa ja tunnustelemassa säätä

- eväät, esimerkiksi pikkainen kahvi, kannattaa ottaa mukaan

- takaisinpäin kämpille piristymään kannattaa lähteä 

ennen kuin on kokonaan märkä
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JOhdANTO

keskiviikkona 1.2.2012 killan kulttuurivastaavat elisa aaltonen ja nasti 
korhonen järjestivät Viini- ja juustoillan Rantasaunalla. tapahtuma oli 
menestys jo etukäteen, sillä tapahtumaan oli ilmoittautunut huikeat 27 
viinin- ja juustonhimoista tieteenharjoittajaa.

Viininmaistajan muistio

VäLINEISTö:   Viinit:

1. Gancia prosecco Brut (italia) [kuiva skumppa]
2. la sancive muscadet sèvre et maine sur lie [valkkari]
3. adobe Reserva Gewürztaminer [valkkari]
4. Duc de larsan madiran (Ranska) [punkku]
5. Zenato Valpolicella superiore (italia) [punkku]
6. tokaji aszú 4 puttonyos (Unkari) [makea valkkari]
7. Dow’s trademark Finest Reserve port (portugali) [makea punaviini]

juustoja oli monenlaisia - vuohenjuustosta vahvaan goudaan ja 

sinihomejuustoon, mutta valitettavasti n. vuoden opiskelijoiden 

muisti on hatara, joten niiden tarkempi laatu ja se, minkä juoman 

kanssa niitä nautittiin, jääköön mysteeriksi.

 TyöN SUORITUS 

maistelu toteutettiin teekkareille tutussa ja turvallisessa ympäristössä, Rantasaunalla. kaikille osallistujille jaettiin aluksi arvostelulomakkeet, joiden avulla 
jokainen pisteytti maistamansa viinit. lisäksi viinien eri ominaisuuksia sai kommentoida myös sanallisesti.

kuva: V
iininm

aistaja

TULOKSET 

illan parhaaksi viiniksi valikoitus viini nro 5 eli italialainen punaviini Zenato Valpolicella superiore. kisan jumboksi voitaneen julistaa numerolla 6 
kilpaillut tokaji aszú 4 puttonyos (Unkari), jonka makeus ei viehättänyt arvostelijoita. lisäksi viimeisten viinien eli tokajin ja portviinin heikko piste-
saldo selittynee myös sillä ettei suuri osa maistelijoista niiden kohdalla enää jaksanut keskittyä.
tässä muutama oivaltava ja asiantunteva kommentti maistetuista viineistä:

1. ”Bouquet on perus.”, ”Wappu, 11e!”, ”sopii vappuun”, ”Hyvä darraskumppa.”, ”Voi ottaa isoja kulauksia, jees!”
2. ”alkoholinen”, ”puiseva”, ”perus”
3. ”kukkea, ihan hyvä.”
4. ”nahkainen, toffeinen jälkimaku, viipyilevä.”,  ”Hyvä kokonaisuus, vahva muttei kärjekäs.”, ”Baskerisuus häiritsee”, ”muistot herää”
5. ”Viettelevä.”,  ”keskitäyteläinen, myös hennon eläimellinen.”, ”ei dokaukseen.”
6. ”Vetinen, mutta silti erittäin täyteläinen.”
7. ”ok!”, ”alkoholi ei maistu.” 

 alla olevaan taulukkoon on taas koottu yhteenveto viinien ominaisuuksista ja niiden saamista pisteistä ja lopuksi on illan maistelun
 eteneminen havainnollistettu graafisin keinoin.

     Johtopäätökset     
skumppa sopii vappuun. Viini paranee kuluessaan.

á la Nasti Korhonen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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TTER TARJOAA:

Hulluille hilloa!

TTER tukee hankkeita, jotka tavoittelevat 
tähtiä, saavat muut innostumaan mukaan, 
kuuluvat ja näkyvät. Löytyykö koko Aalto-
yhteisön paras idea juuri sinun kaveriporu-
kastasi?

Kevään 2012 II hakukierroksen DL: 

sunnuntai 1.4. klo 23.59.

UUTTA!
Jatkuvan haun kautta voit hakea pieniä 
avustuksia (korkeintaan 300€) nopealla 
aikataululla milloin vain lukukauden 
aikana! Katso lisätiedot nettisivuilta.

Lisätietoja: tter.ayy.fi

EL dIA MUy MAL  hanna Salo feat Laura

olipa kerran päivä, joka oli vittumainen. ennen tätä päivää minulla oli jo aivan toinen juttu kir-
joitettuna tähän lehteen ja en tiennyt, että menisin nukkumaan raivon kyyneleet valuen suloisilla 
poskillani.
    kaunis ja ihana päivä alkoi Built environment -rekrytilaisuudella. Rekrytilaisuus oli lähes 
kaikin puolin hyvä. Huom. ilmainen aamias-buffet oli todella hyvä. kun pakollinen firmojen 
luentotilaisuus oli ohi, saimme mennä juttelemaan firmojen ständeille. ihan kiva. tuli ainakin se 
selväksi, että yritys y ei jaa työpaikkoja 1. vuoden vuosikurssilaiselle, joka on suorittanut muuta-
mia toisen vuoden kursseja.  ei heru ainakaan ymppäläiselle eikä toisen vuoden enen opiskeli-
jallekaan, mutta raksalaiset ovat sitten kuitenkin tosi jees phuksivuodesta lähtien. olikos siellä 
y:llä eniten hommia raksalaisille vai ymppäläisille.. hmmm.. en osaa kyllä yhtään sanoa. tyydyn 
vain siteeraamaan: ”yritys y on monialainen suunnitteluyritys, joka tarjoaa tutkimus-, suunnit-
telu-, konsultointi- ja muotoilupalveluita suomalaisille ja kansainvälisille rakennus-, yhdyskun-
ta-, liikenne-, ympäristö-, energia- ja teollisuustoimialojen asiakkaille.” okei, ehkä raksa vaan 
jyrää silti, eikä opiskelijoiden persoonatkaan varmaan vaikuttanut asiaan ;) no, ainakin hirveästi 
lippusia ja lappusia jaettiin niin, että jokainen näkee, mistä jää paitsi. joo joo, innokkaana voin 
silti yrittää. niin aionkin tehdä. tämänkin kirjoituksen jälkeen.   
       ihan pakko vielä jatkaa rekrytilaisuudesta. siteeraan yritys X:n ständillä ollutta naista. minä: 
”anteeksi, mutta mitä sinun toimenkuvaasi kuuluu?” nainen: ” kuten jo tuossa esittelyssä sa-
noin, olen ympäristötekniikan insinööri.” joo jep. tytöt ja pojat, musta tuntuu, että y  

on tässä vaiheessa jo päättänyt kesätyöntekijänsä. ihan villi veikkaus vaan. muuten oli tosi 
hyvä tapahtuma! ihan oikeasti.
      eipä sitä sen kummempaa päivällä tapahtunut. olin espanjan tunnilla. tein pythonia. 
tulin kotiin kello 19.00 laittamaan pyykit koneeseen, syömään ja hakemaan töitä Vaisalalle. 
menin vessaan ja melkein ehdin vääntämään pythonia, mutta onneksi huomasin ajoissa, 
että kämppikseni ei oikein osaa mennä kauppaan ostamaan vessapaperia. tein hakemusta 
Vaisalalle 2 h, mutta loppujen lopuksi tietokone ei onnistunut hakemuksen lähettämisessä. 
Goodbye kiva hr-nainen! kyllä koneen näytölle tuli virheilmoitus, mutta se oli tosi sekava ja 
siitä taisi puuttua teksti kokonaan.
     no, kello on 21.15. täytyyhän vessapaperia olla. menen hakemaan vessapaperia ja 
samalla kipaisen maarilla lähettämässä python-harkan viimeisen tehtävän. joo, ei ne koneet 
toimi taaskaan. ei ollut kyllä ensimmäinen kerta. assarikin jo hihitteli mulle edellisellä 
kerralla, kun koneet jumittaa aina mulla. Hei duudit, mä kyllä kysyin assarilta, että voiko 
se johtua musta, mutta se sanoi, että firefox ei voi lagittaa pelkistä Finnkinon sivuista. mä 
tiedän. kuulostaa tosi pahalta. mitä ihmettä tein Finnkinon sivuilla python-harkassa. pidin 
vain pienen tauon. oikeasti. toinen mahdollisuus on myös, että assari ei viitsinyt kertoa 
totuutta mulle ja koko dialogi oli vaan pelkkää tietotekniikkaflirttiä. pääpontti oli siis se, 
että kameoli ei toiminut eikä fluoriittikaan toiminut. sinne meni vikan tehtävän pisteet. sit-
ten mun piti kirjoittaa vihainen viesti it-servicelle, professorille ja kaikille assareille, mutta 
rupesin tekemään tätä enkä ole enää niin vihainen. Hitsit.

Maarinrannan työmaavierailu 2.2. 

lähdimme hyiseen talviseen säähän tutustumaan otaniemeen rakennettavaan open innovation Houseen. onneksemme vastaanotto oli lämpimämpi kuin ulkosää. Vierailun järjesti Quattrogroup 
ja vierailulle meitä osallistui 16 rakennusalan tulevaa ammattilaista. Quattrogroup on suomalainen yrittäjälähtöinen yritys, jonka ideana on ollut alusta asti rakentaa isoille kansainvälisille kump-
paneille Venäjän markkinoille kohteita. suurimpana onnistumisena on ollut sahalin ii -hankkeeseen kuuluvan kaasun- ja öljyntuotantolautan betonisten tukirakenteiden sekä niiden rakentamis-
een tarvittavan kuivatelakan rakentaminen. työmaa sijaitsi nahodkassa, japaninmeren rannalla, jolla oli arvoa yli 350 miljoonaa euroa. nykyisellään yrityksen liikevaihto on vakiintunut noin 100 
miljoonaan euroon vuodessa eli puhutaan merkittävästä rakennusalan toimijasta.

työmaalla vastassa meitä oli vuoden 2011 nuori raken-
nusmestari mika kuukkanen. laitettuamme turvava-
rusteet siirryimme itse kohteeseen. aalto kiinteistöt 
on tilannut rakennuksen ja puolet siitä vuokrataan 
nokialle tuotekehitystä varten. nokialla on kohteen 
luonteen takia monia erityistarpeita. esimerkiksi sisäti-
loissa on useita kertoja vaihdettu väliseinien paikkoja. 
aalto kiinteistöillä on myös kokemusta merenrantaan 
rakentamisesta ja he tietävät mitä ongelmia silloin 
esiintyy. He vaativat esimerkiksi mallityön rakennusten 
saumoista, jotta huoneisiin ei pääse syntymään vetoa.

Heti kierroksen alussa meille selvisi suomen talven haastavuus rakennustyömaalla. työmaalla oleva nosturi 
oli jäässä ja paikalle oli ajettu autonosturi. nosturi oli ollut toiminnassa neljä tuntia ennen jäätymistään. 
sanottakoon kuitenkin, että työmaalla nämä pienet hidasteet eivät haitanneet vaan töitä painettiin täysillä.

koko kierroksen ajan kohteen toteutuksessa korostui ympäristöystävällinen toteutus. kohteeseen haetaan leeD 
sertifikaattia. leeD kohteessa kohde saa pisteitä itse ympäristöystävällisen rakennuksen ja suunnittelun lisäksi 
vihreästä rakentamisesta. työmaalla kaikki rakennusjätteet lajiteltiin, jopa betoniautot huuhdeltiin betonijätteestä. 
Valoa rakennukseen pyritään saamaan isoilla kattoikkunoilla ja isoilla ikkunoilla. katuosuus työmaan vieressä on 
eristetty vaneriseinällä, jotta pöly ei leviä katualueelle.

kierroksella kävimme katsomassa rakennuksen lähes harjakorkeuteen nostettua kattoa. katolla otimme valokuvia 
päärakennus taustanamme. maisemat olivat mitä upeimmat purevasta viimasta huolimatta. pihalla lauloimme kii-
tokset mikalle kierroksen päätteeksi ja luovutimme litun ik kasseineen. mika nauroi, että viime keväänä oli koti-
maan pitkän osallistujien lauluesitys oli ollut kuulemma eläväisempi (lieneekö iloliemellä ollut osuutta asiaan?).

työmaalta lähdimme kohti piispanmäkeä ja Quattron toimistoa. toimistolla meitä 
vastassa olivat markkinointipäällikkö anni saarinen ja kiltamme kiintotähti lasse 
Forss. kahvitarjoilun äärellä perehdyimme Quattro Groupiin. Vaikka yrityksen 
toiminta-ajatus on lähtenyt Venäjän toiminnasta on heillä paljon toimintaa myös 
suomessa ja kotimaan painoarvo on kasvamassa jatkuvasti. työpaikkoja siis myös 
nuorille varmasti syntyy tulevaisuudessa yritykseen.

esittelyn jälkeen siirryimme ylös saunatiloihin, jossa lasse isännöi meitä ja kertoi 
lisää työpaikastaan. saunatiloissa meitä odotti nestemäinen ja suolainen tarjoilu. 
saunominen sujui leppoisissa merkeissä ja kiitosta keräsi erityisesti saunan kom-
pakti lauderatkaisu. 

kokonaisuudessaan vierailu sujui mainiosti ja toivottavasti myös tulevaisuudessa 
pääsemme jatkamaan yhteistyötä Quattron kanssa. 

saUli ylinen

saU
li ylin

en



Rupeavatko Rakastunut poikamiestyttö New Yorkissa ja Morsiusneidon 
päiväkirjan kosto III ynnä muut elokuvat, joissa on valkoinen juliste 
ja nainen nojaamassa Matthew McConaygheyhyn, kyllästyttämään? 
Tuleeko niin sanotut chick flickit eli pimujen pätkät korvista ulos? 
Haluaisitko mielummin katsoa elokuvaa, jossa väkivalta on väkivaltaista, 
pahikset ovat ilkeitä, autot upeita ja naiset tuskin puettuja?  Huoli pois! 

Nämä kriteerit täyttäviä elokuvia, eli eksploitaatio-genren elokuvia, 
on tehty kiljoonittain.  Eksploitaatioelokuvat ovat suurten studioiden 
ulkopuolella tuotettuja elokuvia, jotka pyrkivät myymään itseään 
sensaationalistisilla aiheilla. Elokuvat siis käyttävät hyväkseen (exploit) 
ihmisten sensaationhakuisuutta. Jotkut kutsuvat eksploitaatioelokuvia 
B-luokan elokuviksi, koska ne ovat lähes poikkeuksetta tehty minibudjetilla 
ja ovat usein suttuisia, huonosti näyteltyjä ja juoni on väkinäinen 
tekosyy ampua singolla, ajaa lujaa, räjäyttää veneitä ja näyttää ryntäitä. 
B-luokitus sisältää kuitenkin olettamuksen, että elokuva on huono, 
ja rakkaat lukijat, eksploitaatioelokuvat ovat kaikkea muuta kuin 
huonoja. Eksploitaatioelokuvat edustavat oikeastaan kaikkea sitä, mitä 
chick flickit eivät edusta. Ihmissuhdekiemuroita ei puida, tunteita ei 
näytetä ja mikä parasta, Matthew McConayghey loistaa poissaoloaan. 
Niitä voisikin siis huoletta kutsua dude flickeiksi eli reiskojen rainoiksi.

Eksploitaatioelokuvan kulta-aika oli 60- ja 70-luvuilla, jolloin 
elokuvien sensuuri ja niitä koskevat tabut höllääntyivät ja elokuvan 
tekijät kokeilivat siipiään uudessa vapaammassa ilmapiirissä. 
Tuloksena oli elokuvia toistensa jälkeen, joissa on pääosassa 
graafinen väkivalta, seksi, huumeet, kauhu, kummajaiset, outous 
ja yleinen hävityksen kauhistus. Eksploitaation alagenrejä on 
varmaan yhtä paljon kun maailmassa on ikäviä tai kiellettyjä 
ja kyseenalaisia asioita. Erilaiset ploitaatiot muodostavat 
kirjavan joukon aina seksiploitaatiosta ja natsiploitaatiosta 
shokkiploitaatioon ja slashereihin ja splattereihin, kannibaaleja 
tietenkään unohtamatta. Koska eksploitaatioita tehtiin 
bulkkitavarana, muodostui Amerikkaan grindhouse eli double-
feature -ilmiö. Double-featuret olivat elokuvateatterien tapa 
myydä eksploitaatiota. Mennessään katsomaan double-featurea, 
katsoja ostaa yhden lipun katsoo sillä rahalla kaksi elokuvaa siltä 
istumalta. Vuonna 2007 Quentin Tarantino ja Robert Rodriquez 
yrittivät elvyttää tätä tapaa tekemällä samaan aikaan kaksi 
elokuvaa, Death Proofin ja Planet Terrorin. Herrojen hatunnosto 
vanhoille eksploitaatioille ja grindhouselle meni kuitenkin Suomen 
osalta pipariksi. Päättävät elimet nimittäin katsoivat parhaakseen 
tuoda elokuvat Suomeen eri aikoina, jolloin toinen elokuvista 
ei ollut ehtinyt tullakaan, kun ensimmäinen oli jo poistettu 
ohjelmistosta. Double-featuresta ei ollut tietoakaan, hyvä Suomi! 

Viewer discretion 

  Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965)  

  Ohjaaja: Russ Meyer   Pääosa: Tura Satana
  Sankari: Kirk, Maatilan isännän poika, oikeuden perikuva.
  Roisto: Varla, Amatsonimainen go-go –tanssija, oman etunsa tavoittelija.
  Musiikki: Smooth jazz & Rock n’ Roll

Nopeita naisia, 
kauniita autoja

Russ Meyerin Faster, Pussycat! Kill! Kill! on epätavallinen 
Russ Meyer –elokuva. Russ Meyer on tehnyt nimeä 
näyttämällä rock n’ roll musiikin tahtiin tanssivia leidejä 
yläosattomissa juonen kustannuksella. Faster, Pussycat! Kill! 
Kill! taas on juoneltaa tiivis, eikä nippelitiedotkaan läheltä 
piti –tilanteista huolimatta vilahda valkokankaalla kertaakaan. 
Kolmella huutomerkillä varustettu otsikko saa herättää 
silti kiinnostuksen. Elokuvassa kolme go-go –tanssijaa 
lähtevät aavikolle ajamaan urheiluautoilla ja tappavat 
kisaan liittyneen miehen ja ottavat hänen tyttöystävänsä 
panttivangiksi. Vankeinensa he päätyvät syrjäiselle 
maatilalle, jonka isännällä on kaapit väärällään luurankoja. 

  Yön Saalistajat (1984)
  Ohjaus: Visa Mäkinen   Pääosa: Ilmari Saarelainen
  Sankari: Pete, Poliisin peloton ja tinkimätön agentti, ei pelkää naisia.
  Roisto: Reuna, Punkkari nahkatakissa, jonka hihassa on väärin piirretty                              
  hakaristi.
 Musiikki: Menevää kyttäelokuvamusiikkia

Eksploitaation Uuno Turhapuro
Visa Mäkisen elokuva Yön Saalistajat näyttää miten tehdään suomalaista eksploitaatiota. Maitohorsmat 
ja koiranputket saavat kyytiä, kun ysisatanen saabi ottaa mittaa maantiestä nakit ulvoen. Elokuvassa 
kohtaavat perinteinen kyttäelokuva ja 80-luvun suomifilmi. Yön saalistajissa poliisin agentti Pete soluttautuu 
rikollisliigaan, joka on suunnittelemassa suurta kultarysää. Peten paljastuttua homma alkaa mennä vakavaksi, 
kun liigan pomon kätyri Reuna rupeaa metsästämään Peten päänahkaa.  Rikollisliigoinensa ja kultarysinensä 
Yön Saalistajat on todellista mikkihiirisarjaa genren amerikkalaisten edustajien seurassa. Huumeet, 
prostituutio, seksirikolliset ja muut epämiellyttävyydet ovat korvattu perinteisillä poliiseilla ja rosvoilla.

teksti & taitto: allu meuronen, kuvat: Google.

“Ilsa tekee sadistisia kokeita 
naisilla ja raiskaa miehiä 

tyydyttääkseen pohjattoman 
seksihalunsa siinä onnistumatta.“
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White man’s town, 

black man’s law
Blaxploitaatio (black exploitation) nousi  70-luvulla 

afroamerikkalaisen yleisön suureen suosioon.  Amerikan 
musta väestö etsi tuona aikana omaa identiteettiään. 

James Brown oli juuri levyttänyt kappaleen Say it 
loud – I’m black and I’m proud. Tohtori Matrin Luther 

King nuorempi oli salamurhattu samana vuonna. Heitä 
tympi valkoisen miehen ja poliisin ylivalta ja mustien 

heikko kohtelu. Mustat olivat myös kyllästynyt valkoisiin 
sankareihin ja mustien mitättömiin rooleihin elokuvissa.  

Blaxploitaatiot ovat tämän kuohunnan mehukas hedelmä. 
Blaxploitaation sijoittuvat useimmiten urbaaneihin mustiin 

kaupunginosiin, Harlemiin, Brooklyniin, Comptoniin 
ynnä muihin. Teemat käsittelevät kyseisten alueiden 

silloisia ongelmia, huumeita, prostituutiota, väkivaltaa ja 
rasismia. Sankari on aina musta ja roisto valkoinen. Usein 

päähenkilö on yksityisetsivä tai musta pantteri tai muu 
pyssysankari, joka valkoisen poliisin kykenemättömyyteen 

kyllästyneenä ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja lopettaa 
valkoisen miehen sortovallan. Matkalle mahtuu 

ammuskelua, kaahailua, yhdessä ja erikseen, ja tottakai 
rakastelua. Kaikkea siivittää tietysti ajan henkeen kuuluva 

Who’s the black private dick,

that’s a sexmachine to all the chicks? 
Gordon Parksin Shaft on blaxploitaation Citizen Kane. Elokuva oli aikanaan niin suuri, että siitä puhutaan vieläkin. Se on poikinut myös uusintaversion 
Samuel L. Jacksonin tähdittämänä. John Shaft on kovaksikeitetty yksityisetsivä New Yorkista, joka joutuu keskelle mustien pantterien, mustan mafian 
ja valkoisen mafian välijen selvittelyjä. Jos Shaft olisi muumihahmo, hän olisi mörkö, koska Shaft on niin viileä, että jättää jälkeensä huurteisen vanan 
missä ikinä kulkeekin. Shaft on myös kovan luokan supliikkimies ja tottakai naistenmies. Jos sanakirjasta etsii sanan badass, komeilee vieressä Shaftin 

kuva. Can you dig it?

is advised

funkki ja souli. Blaxploitaation suosion 
myötä teematkin erikoistuivat. Ihmiset 
halusivat nähdä blaxploitaatioversioita 

valkoisista elokuvista. Esimerkkeinä 
muun muassa Dr. Black, Mr. 

Hyde , Blacula (Black Dracula) 
ja Boss Nigger, joka esitti oman 

tulkintansa Sergio Leonen spagetti-
westerneistä tutusta antisankarista. 

  Shaft (1971)
  Ohjaaja: Gordon Parks  Pääosa: Richard Roundtree
  Sankari: John Shaft, Yksityisetsivä, mies ja legenda
  Roisto: Valkoinen mafia
  Musiikki: Yksi elokuvamusiikin tunnetuimpia teoksia, Isaac Hayesin        
  Theme from Shaft. Funkadelic!

Kaapissa on 
vaarallinen natsi

Don Edmondsin natsiploitaatiossa Ilsa: 
She Wolf of the SS on myös runsaasti 
seksiploitaatiollisia piirteitä. Kyseessä on 
siis iloinen kokoperheen komedia. Ilsa, SS-
joukkojen hän-susi, on rintava keskitysleirin 
johtaja, jonka tekee sadistisia kokeita 
naisilla ja raiskaa miehiä tyydyttääkseen 
pohjattoman seksihalun siinä onnistumatta. 
Yksi amerikkalainen vanki kuitenkin 
saavuttaa erityisen paikan Ilsan sängyssä. 
Hänen avullaan muut vangit saavat 
mahdollisuuden ryhtyä pakoyritykseen. 

  Hard Ticket to Hawai (1987)   
  Ohjaaja: Andy Sidaris  Pääosa: Ronn Moss
  Sankari:  Rowdy, Naisiin menevä huumekyttä, toiminnan mies.
  Roisto: Seth Romero, Huumepomo.
  Musiikki: Kornia kasarisyntikkapimputusta

  Ilsa: She Wolf of the SS (1975)   
  Ohjaaja: Don Edmonds  Pääosa: Dyanne Thorne
  Sankari: Wolfe, Amerikkalainen vanki, onnistuu tyydyttämään llsan.
  Roisto: Ilsa, Komendantti, frau doctor, sadistisempi kuin Mengele.
  Musiikki: Aika ajoin saksalaista marssia

Kauniit ja rohkeat rannalla
Andy Sidariksen Hard Ticket to Hawai on eksploitaatiota 
parhaimmillaan. Kauniiden ja Rohkeiden Ridge Forresterina 
tunnetuksi tullut Ronn Moss on huumekyttä, jonka kaksi 
bikinien alaosissa viihtyvää naiskollegaa todistavat sattumalta 
huumekauppaa. Tästä seuraa kovemman luokan soppa. Vielä kun 
sekoitetaan mukaan supermyrkyllinen jättikäärme, on kattaus 
valmis. Hawain kauniit maisemat ja Amerikan kauniit naiset takaavat 
loistavat katseluelämyksen. Actioni, joka huipentuu kun Ridge ajaa 
enduropyörällä seinästä läpi taloon sisään ja ampuu jättiläiskäärmettä 
singolla päähän, toimittaa kirskikan virkaa kakun päällä.
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KUKA: Esa Koskinen 
VSK: 4 
MISTä: Itä-Helsinki (Itäkeskus)

MIKSI EMC: Kaivos- ja kallioasiat kiinnostavat ja EMC vaikutti hyvältä 60 op:n paketilta 
opintojen edistymisen kannalta. Lisäksi kolme yliopistoa ulkomailla yhden lukuvuoden 
sisään ei kuulosta hassummalta.

EMC lyhyesti: 4 periodia, 4 yliopistoa, 20 kaveria ja paljon hauskaa! Mikä se EMC oikein on?

No mitä se EMC sitten tarkoittaa?

EMC, eli European Mining Course, on 8 kuukauden mittainen Euroopan kier-
tue, joka sisältää myös kaivosaiheista opiskelua. Kiertueeseen kuuluu käy-
tännön harjoittelua mm. surffauksessa, hollanin kielen alkeissa, saksalaisen 
ruokakulttuurin perusteissa, lyhyillä yöunilla pärjäämisessä ja ryhmätyös-
kentelyssä täysin erilaisten kulttuurien kesken. Vaikka näistä ei opintopistei-
tä jaetakaan, niin vapaa-ajan oheisista toiminnoista kertyy vuoden aikana 60 
nopan pääainekokonaisuus, joka sisältää myös DI-vaiheen sivuainemoduulin. 
EMC alkaa Suomesta, jatkuu sieltä Saksaan, josta kuukauden joululoman jäl-
keen siirrytään Englantiin ja koko homma paketoidaan Hollannissa. Tärkeä 
osa opinnoista koostuu ekskursioista, joilla pääsee näkemään useita kaivok-
sia, isojen firmojen pääkonttoreita Lontoossa, ja maailman suurimman saksa-
laisvalmisteisen hiekkalapion. Yritysedustajat ovat usein jostain syystä aidon 
kiinnostuneita EMC-opiskelijoista, eli verkostoituminen ei ikinä ole ollut näin 
helppoa! 

EMC aloitettiin neljän yliopiston yhteistyönä 1996 ja on siitä lähtien kierrättä-
nyt vuosittain n. 20 opiskelijaa ympäri Eurooppaa. EMC:a ja sen sisarohjelmia 
EMEC:a ja EGEC:a hallinnoi FEMP (Federation of European Mineral Programs). 
FEMP hankkii ohjelmille yhteistyökumppaneita kansainvälisistä kaivos- ja mi-
neraaliyhtiöistä, jotka ystävällisesti avustavat ohjelmiin osallistuvia opiskeli-
joita majoituskuluissa. FEMP järjestää myös vuosittain vaihtuvassa kohteessa 
reunionin, jossa entiset ja nykyiset ohjelmien opiskelijat ja yritysten edustajat 
sekä professorit kokoontuvat viettämään viihdyttävän viikonlopun erilaisten 
aktiviteettien kera. Reunion on loistava tilaisuus jutella itselleen työharjoittelu 
ulkomailta.

Tähän mennessä tulleen kokemuksen mukaan EMC:stä saa oivallisen ammat-
titaidon ja hyvät lähtökohdat työelämään, mutta tärkein ja hyödyllisin anti on 
ehdottomasti sosiaalisten taitojen kehittyminen kulttuurien yhteentörmäyk-
sessä. Vaikka EMC onkin yhtä juhlaa, niin 24/7 samojen ihmisten kanssa asu-
minen vaatii välillä joustoa omasta yksityisyydestä.

Nyt suoritettuamme 25/40-osaa EMC:sta, voimme tehdä suuntaa-antavia ar-
vioita kohdemaiden puitteista. Olemme syventyneet elämisen ja opiskelun eri 
osa-alueisiin kussakin kohteessa, ja seuraavassa lyhyt kooste lopputuloksista.

PAIKKA: Suomi, Helsinki 
Suomi, oma koti kullan kallis. 
MAJOITUS: Eurohostel Katajanokalla. Harmillisesti meillä Suo-
malaisilla ei ollut mahdollisuutta asua tässä idyllisessä hostellis-
sa, mutta pikaisen googletuksen seurauksena se saa arvosteluksi 
n. 3,5 tähteä. Opiskelijatovereiden kommentit eivät tosin olleet 
kovin ylistäviä, koska ilmeisesti pienen huoneen jakaminen 7 
viikon ajan ilman omaa keittiötä, vessaa tai suihkua ei ole miel-
lyttävin tapa asua. 
OPETUS/KOULU: Koulu yllätti intensiivisyydellään. Päivät 
koostuivat keskimäärin 4-6 tunnista luentoja, joita seurasi kasa 
harjoitustehtäviä. 
RUOKA: Ehdottomasti paras kouluruoka. 2,50€ sisältää kaiken 
tarvittavan: pääruoan, lisukkeen, salaatin, maito-/mehulasin ja 
leipäpalasen. Muissa maissa joutuu jokaisesta elintarvikkeesta 
maksamaan ekstraa. 
BICMAC-INDEKSI: Burger 3.90€ 
Vapaa-aika: Keskiviikkona spaghettipäivä ja Amarillon opiskeli-
jailta. 
ERITYISTä: Mahdollista viettää aikaa myös vaihtoporukan ulko-
puolisten ihmisten kanssa. Viikon mittainen ekskursio Suomesta 
Ruotsiin ja pohjoisen kautta takaisin – hyvät tarjoilut ;)

PAIKKA: Saksa, Aachen 
Saksa, Euroopan sydän, keuhkot, aivot, kädet, jalat ja lompakko, ainakin luottoluokittajien mielestä. Suurin piirtein Suomen kokoiselle alueelle on ahdettu reilu 80 miljoonaa ihmistä ja seudulla, jossa me liikuimme, 
asukkaita oli vielä tiheämmin. Saksalainen tehokkuus on rekisteröity tavaramerkki. Ulkona liikuttaessa huomioitavaa, että olut on usein halvempaa kuin vesi. 
MAJOITUS: Vaalsin lomakylä Hollannin puolella. Neljä tähteä. Yliopistokaupunki Aachen sijaitsee aivan Hollannin ja Belgian rajalla, ja kätevin majoitus isolle ryhmälle löytyi lomakylästä. Asunnot olivat kaksikerrok-
sisen rivitalon pätkiä isolla olohuoneella ja keittiöllä. Lomakylän asukkaille uimahalli ja sauna olivat ilmaisia, ja tennistä ja squashia oli mahdollista pelata pientä maksua vastaan. Kannattaa huomioida että suurin osa 
kylän asukkaista on lapsiperheitä ja vanhuksia, jotka eivät välttämättä ymmärrä kaikkia opiskelijakulttuurin äärimmäisiä hienouksia. 
OPETUS/KOULU: Saksalaiset professorit olivat järjestään taitavia puhujia, mutta saksalaisia. Luentotauoilla oli päivittäin tuoretta kahvia, teetä ja keksejä, lihoimme ainakin kolme kiloa. 
Ruoka: Ruoka oli saksalaista, lihoimme toiset kolme kiloa. 
BICMAC-INDEKSI: 3,29€  Joulukuntoon edullisesti. Ensi kesänä ei ole asiaa rannalle. 
VAPAA-AIKA: LikeLike on rantabaari kaupungin ytimessä. Baarissa hiekkaa on vain lattialla, mutta kotona sitä löytyy joka paikassa. Oivallinen paikka hävittää takkeja. Kölnin karnevaalit 11.11.11 – noin miljoonan ih-
misen bileet kaupungin kaduilla aamusta seuraavaan aamuun. Helmikuussa otetaan uudestaan vähän isommalla jengillä ja viiden päivän ajan, harmi ettei päästä paikalle. Hyvä vaihtoehto perinteisille sightseeingeille. 
Aachenissa yliopiston läheltä löytyi myös jalkapallohäkkejä, joissa kävimme joka perjantai potkimassa palloa. 
ERITYISTä: Suomen maajoukkue vei jokaisen pelin häkkifutiksessa Hollantia ja Saksaa vastaan. Reunion – vuosittainen yritysten, opiskelijoiden, alumnien ja professorien yhteentörmäys tällä kertaa Belgiassa.

PAIKKA: Englanti, Cornwall, Falmouth 
Englanti, tuo pieni suuri manner aivan Euroopan kainalossa. Autoilla ajetaan väärällä puolella tietä, safkat maksetaan punnilla, penceillä ja var-
maan jossain vielä shillingeillä, litrat mitataan pinteissa, metrit maileissa ja niin edelleen. Ihmiset ovat kuitenkin onneksi ihmisiä, ja usein ystävälli-
siä sellaisia.   
MAJOITUS: Kerrostaloasuntoja ympäri Falmouthia. 3 asukasta/talous. Kaikilla on kämpissä merinäköalat ja neliöitä sopivasti, joillakin jopa liikaa. 
Tämän enempää ei voi toivoa.  
OPISKELU/KOULU: Ollaan kirjoilla University of Exeterissä, vaikkei olla ikinä Exeterissä käytykään. Koulussa ravataan tahdilla pari tuntia päivässä 
muutama kerta viikossa – 2 töissä, 5 vapaalla. Itseopiskelu korvaa 
osittain luentojen vähäisyyden, mutta silti koulurutiinit ovat vähän 
haussa. Lasketaanko excut opiskeluksi? 
RUOKA: Brittiläinen ruokakulttuuri ei ole ehkä niitä maailman arvostetuimpia, ja myös EMC:n ruokatoimitus on pettynyt kouluruuan tasoon: 
Lounastauolla tulee ikävä Suomeen. Onneksi kartanoissamme on hyvät keittiöt.  
BICMAC-INDEKSI: Muutama punta. Vaihtelee ympäri maata.  
VAPAA-AIKA: Sitä on aika runsaasti, ja vapaa-ajan vietteeksi on paljon mahdollisuuksia. Seudun upeat maisemat tarjoavat loistavat puitteet 
lenkkeilylle ja patikoinnille. Cornwall on myös hyvää surffausseutua ja surffaus on mahdollista jopa tammi- ja helmikuussa, täysin märkäpuettuna 
tietysti. Oma auto helpottaa harrastuksia.  
Torstai on Falmouthin keskiviikko. Kaupungin ykköskatu on täynnä opiskelijoita, jotka kulkevat ristiin rastiin baarista toiseen ja päätyvät lopulta 
paikan parhaalle (ainoalle) clubille (ClubI).  
ERITYISTä: Lontoon yritysvierailut ennen opiskelujen alkua, puvut päällä suurimpien ja kauneimpien firmojen konttoreille kuulemaan hyvää settiä, 
suosittelemme! Loppuhuipentumaksi vielä Kensington Roof Gardensiin - firman piikkiin! 

EMC:n viimeinen etappi on Hollanti, tässä 
etukäteisarvio ja odotukset periodista.

Hollanti, Euroopan suurin kenttä, täynnä fiksuja ja äänekkäitä ihmisiä. Legendaarinen Amsterdam on kulttuurimatkaajien ykköskohteita. 
PAIKKA: Hollanti, Delft 
MAJOITUS: Trendi on ollut noususuuntainen, joten odotukset ovat korkealla. Kaikilla omat huoneet TV:lla ja king size bedeillä varustettuna? 
OPISKELU/KOULU: Käymme yliopistolla ensimmäisenä päivänä kirjautumassa sisään ja viimeisenä ulos. Okei, oikeasti kaikki näkevät jo painajaisia 
loputtomasta viiden viikon projektityöstä, jota ennen täytyy suorittaa varmaan kymmenen tenttiä. 
RUOKA: Voittanee Englannin mennen tullen. 
BICMAC-INDEKSI: ? 
VAPAA-AIKA: Ei tarvitse huolehtia, käytimme vapaa-ajan loppuun jo Englannissa. 
ERITYISTä: Jos Englannissa paistaa aurinko helmikuussa, täytyy Hollannissa olla huhtikuussa hellettä. Shortsit ja aurinkorasva mukaan, me tullaan 
papuina takaisin!

EMC info 16.1. Ossin Linnan saunalla:

EMC ohjelma on herättänyt paljon mielenkiintoa ja kysymyksiä opiskelijoiden keskuudessa. Tämän asian takia kalliorakentamisen professuuri ja Kalliotekniikan kerho yhdessä järjestivät EMC info illan. Tilaisuuden 
mahdollisti Atlas Copco. Iltaan saapui parisenkymentä asiasta kiinnostunutta ja ilta oli menestys. Illan aikana esitykset pitivät niin Atlas Copco, kuin Kittilän kaivokselta asti alumni Sari Koivisto. Myös nykyiset opiske-
lijat tulivat paikan päälle kertomaan maisteriohjelmasta. Esitysten jälkeen ilta päättyi rennosti saunoen. 

Jos kiinnostuit ohjelmasta niin voit olla suoraan yhteydessä professori Mikael Rinteeseen tai ohjelman opiskelijoihin. Toivottavasti sinussakin heräsi kipinä tähän mielettömään mahdollisuuteen osallistua yhteen 
kansainvälisimmistä ja menestyneimmistä maiteriohjelmista.

missä?

missä?

missä?

missä?

mitä?

KUKA: Paavo Hurskainen 
VSK: 4 
MISTä: Itä-Suomi (Rääkkylä)

MIKSI EMC: Lähdin EMC:lle osittain ohjelmaa edeltävän vähäisen byrokratian takia. Paperitöitä ja suunnittelua ei 
tarvitse tehdä läheskään niin paljon kuin yksittäiseen yliopistoon haettaessa, koska kurssit, majoitus ja aikataulu 
ovat jo hoidossa. Onneksi näissä säästetty aika maksettiin takaisin jo syksyn aikana moneen kertaan pitkinä opiske-
lupäivinä. Raksapohjalta hieman tuntematon kaivosala on osoittautunut äärettömän mielenkiintoiseksi ja käytän-
nönläheiseksi, sekä matkustamisesta pitävälle loistavaksi vaihtoehdoksi. Jos lähteminen epäilyttää, voit kuvitella 
itsesi pienen poravasaran kanssa poraamaan reikää pikanaulalle tai istumassa massiivisen porausjumbon puikoissa 
poraamassa reikää pultille tai räjähdysaineelle.
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4.

mine Rescue Course

“saksalaisvalmisteisen hiekkalaatikon edessä“

Dartmoor - vanha kaivos



Louhinta-alan huipputekniikkaa

Katso lisää YouTubesta: Atlas Copco presents SmartROC D65
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kimblen näköinen sudoku

aka takasivu

TEIPPILEIKKIPUISTO

TIE- JA LIIKENNETEKNIIKAN LUENNOILLA OPITTUA:

made by mea.
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to Be ContinUeD...
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mikä seuraavista on eläin:
   a) bra
   b) bra
   c) bra
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