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PääkirjoitusSisällys
Tässä vaiheessa vuotta on tapana kauhistella, kuinka kohta on jo joulu ja miten nopeasti vuo-

si taas kuluikaan. En aio sortua vielä tässä vaiheessa pääkirjoitusta sellaiseen, vaan keskityn 
mieluummin kauhistelemaan itseäni ja omaa elämääni.

• en vieläkään tiedä tulevaa pääainettani
• en ole kehittynyt ainakaan henkisesti viimeiseen seitsemään vuoteen                                   

(olin hyvin kypsä jo 15-vuotiaana)
• kaikki koulu on kasaantunut keväälle 
• unirytmini on jotain käsittämätöntä

• kohta rahojen lisäksi motivaatiokin loppumassa

Noh, ehkä siinä tarpeeksi minusta. Ei tuollaista jaksaisi kukaan enempää lukea. Mennään nyt siihen 
tuttuun ja turvalliseen joulun odotukseen, koska en uskalla tässä kirjoittaa mistään oikeastakaan 
ajankohtaisesta aiheesta. Roviollehan siitä joutuu, mikäli oman mielipiteen erehtyy ääneen sa-

nomaan.

Jouluna on mukava rentoutua perheen luona ja toipua tenttiviikon (sekä yleisesti syksyn) petty-
myksistä. Surunsa voi hukuttaa vaikkapa ruokaan, sitä jouluna ainakin pitäisi riittää, kuten myös 
glögiäkin. Uutena vuotena voi sitten valehdella itselleen, kuinka aikoo lopettaa juomisen, aloittaa 
säännöllisen liikunnan ja kirkossa käymisen. Todellisuudessa se vähäinenkin liikunta lopetetaan, ja 
säännöllinen juominen aloitetaan. Kirkossa käymisen lopettaminen on vähän kinkkisempää, kun 

sitä ei ole tullut koskaan edes aloitettua. Muutenkaan en ole käsittänyt miksi nimenomaan vuoden 
vaihtuessa tulisi tehdä joitakin radikaaleja muutoksia elämässä. Jos haluaa muuttaa elämäntapojaan, 

niin sen voi yhtä hyvin tehdä vaikka heti. Sitten vielä puhutaan miten mahtava ja ikimuistoinen 
kulunut vuosi olikaan. Miksi mennä siis muuttamaan mitään? If  it ain’t broke, don’t fix it.

Ehkäpä siinä tarpeeksi ajatuksiani vuoden vaihteesta. Voisin ehkä jotain jäähyväisten tapaista tähän 
viimeiseen lehteeni rustata. Viime vuosi oli hieno kokemus ylä- sekä alamäkineen. Mitään tuskin 
menisin muuttamaan, koska turhaahan sellainen menneiden murehtiminen on. Raativuotenani 
pääsin tutustumaan ihmisiin, joita melkein voisi jopa kutsua ystäviksi. Sääli että sekin nyt sitten 

loppui. Nyt minun on kuitenkin korkea aika siirtyä syrjään ja päästää uusi  päätoimittaja puikkoihin. 
Kiitokset ja pahoittelut kaikille, joihin olen tämän vuoden aikana törmännyt. 

Lopuksi vielä muutama elämänohje:

• risteily kannattaa aina varata ajoissa
• Useamman pitsan tilaamisessa yhden päivän aikana ei ole mitään hävettävää

• joskus on vain parempi jäädä kotiin
• yleensä vähemällä selviää pitämällä turpansa kiinni. Ole siis hiljaa oikeassa paikassa.

• älä ikinä myönnä olevasi väärässä
• älä muutenkaan ikinä myönnä mitään (Etenkään syyllisyyttä. Syyllisen päättää oikeus, et sinä.)

• älä myöskään ikinä kuuntele minua

Ruudolf Ruutinen

s.2 Tämä sivu

s.3 Puhiksen puhinat & Kapun joulujupinat
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s.5 Fira -kohti kehittyvää rakentamista
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s.20 Yhteistyökumppanimme

“Let’s begin by taking a smallish nap or two.” 
–Winnie the Pooh
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Vuosi alkaa vierähtämään päätökseensä. 
Vaalit ovat jo takana ja uuden raadin 
urakka edessä.  Vuosi on ollut yksi elä-

mäni antoisimmista. Olen saanut johtaa mah-
tavaa porukkaa läpi tapahtumarikkaan vuoden. 
Jokainen raatilainen on ollut mukana omalla 
panoksellaan luomassa vuodesta meille jokai-
selle varmasti unohtumatonta.  On hauskaa 
huomata, miten jokaisen raatilaisen pienetkin 
luonteenpiirteet ovat tulleet ilmi ja niistä olem-
me ammentaneet loputonta huumoria. Emme 
kukaan ole täydellisiä ja onneksi niin, sillä ko-
koukset olisivat varmasti olleet paljon tylsempiä 
ilman pieniä virheitä ja sattuneita kommelluksia. 

Vuosi on ollut niin intensiivinen, että sen lop-
puminen jättää varmasti monelle meistä mustan 
aukon arkeemme. Mustan aukon, jonka nimi 
on vapaa-aika. Onneksi vapaa-ajan voi täyttää 
monella tapaa, kuten toimariviroilla tai aktiivi-
suudella muissa tahoissa. 

Kahdella raatilaisella tämä vapaa-ajan tyhjyys 
kävi niin pelottavaksi, että he jopa päättivät 
tuplata raativuotensa. Toisaalta, ymmärrän heitä 
erittäin hyvin, sillä itsellänikin tämä raatiurak-
ka on ollut kahden vuoden mittainen. Välillä 

on vaikea käsittää, että näissä hommissa on 
jo vierähtänyt kaksi vuotta. Toisaalta tuntuu, 
että vastahan sitä juuri aloitti isännän roolissa, 
mutta taas toisaalta tuntuu, että olen tehnyt 
näitä hommia AINA. Kahden vuoden aikana 
minulle on kasvanut vahva IK-raati -identiteetti, 
johon kuuluu kokouksissa viikoittain istuminen, 
lafkalle pääsy aina tarvittaessa, rastien pitä-
minen ja killan edustaminen joka tilanteessa. 
On vaikea ajatella, että kohta on identiteettiä 
muokattava ”vain” IK-identiteetiksi. Onhan 
siinä toki hyviäkin puolia olla vain rivikiltainen; 
ei pakollista värjöttelyä kylmässä, vähemmän 
siivousta tapahtumissa, vapaus päättää osallis-
tuuko tapahtumaan yli päänsä ja mahdollisuus 
antaa raadille palautetta. Ah, varautukaa raati 
2017, kun raato16 pääsee vauhtiin nettilomak-
keen kanssa.

Kovasti onnea ja tsemppiä uudelle valitulle raa-
dille! Ja muistakaa, että ihan sama, miten hyvin 
hoidatte hommanne, niin ennen oli kaikki aina 
paremmin.

Vielä viimeisen kerran,

Tsaari

Joulu on NYT, joulu on NYT… jo???

En tiedä missä vaiheessa syksy vaihtui vuoden 
loppuun ja joulupukit ilmestyivät ostoskeskuk-
siin. Sen mukana lähestyy vuoden viimeinen 
tenttiviikko ja itse kullekin vuoden viimeinen 
näytön paikka ennen ansaittua joululomaa! Jos-
ko kipparikin pääsisi tentistä tällä kertaa läpi…

Kulunut vuosi on pitänyt sisällään jos jonkin-
laista menoa ja melskettä. Olemme yhdessä 
fuksien kanssa kolunneet läpi HBN?!:n salat, 
tutustuneet eri pääaineisiin niin saunailtojen, 
kuin excursioiden muodossa, sitsanneet niin 
fuksisitseillä kuin fuksien juhlasitseillä. On 
saatu ensimmäiset suoritukset opintorekisteriin, 
koluttu Otaniemeä läpikotaisin eri tapahtumis-
sa: aina vain tuntuu löytyvän uutta! Risteilylle 
ollaan kirjoitushetkellä lähdössä muutamien 
päivien päästä, ja tämä lehti ilmestyy toivotta-
vasti Piparielementtiin mennessä, kenties sinä 
luet tätä juuri paikan päällä! Lisäksi vaaliko-
kouksessakin oli paikan päällä roimasti fukseja 
ottamassa ensiaskeleensa kiltatoiminnassa, vas-
taanottaen toimariviran: Tästä se lähtee! Kaikki 
tämä on ainakin itseltä mennyt yhdessä hujauk-
sessa, jättäen jälkeensä vain kasan ikimuistoisia 
hetkiä! Kiitos niistä kuuluu vain ja ainoastaan 
sinulle, fuksi!

Otaonnelan vaipuessa valkovaipan alle (toi-
vottavasti), alkaa Teekkarikyläkin pikku hiljaa 
hiljenemään ja itse kukin suunnistaa loman 
viettoon, kukin omaan suuntaansa. Onneksi 
tekniikan kehdosta ei tarvitse kenenkään olla 
turhan kauaa poissa, kun koulu alkaa jo 2.1., 
jolloin pääsemme jälleen kuluttamaaan luento-
salien penkkejä. Muistakaa kuitenkin, että loma 
on hyvä aika rentoutua, viettää aikaa perheen 
ja muiden ystävien kanssa, syödä hyvin, kuun-
nella joululauluja, viettää yksi kokonainen päivä 
kotona ja nukkua pitkään, jotta ensi vuonna 
jaksaa palata uudella innolla jatkamaan ikimuis-
toista fuksivuotta!

Vaikka syksy on ollut menoa täynnä, on tei-
dän taipaleenne fuksina vasta puolessa välissä 
ja teekkarina vasta alussa! Lähdetään jälleen 
uuden vuoden voimin, uutta intoa puhkuen jäl-
leen yhdessä kohti mahdollista Wappua! Muis-
tetaan yhdessä nauttia näistä hetkistä yhdessä, 
sillä niitä ei koskaan saa takaisin. Pidemmittä 
puheitta,

Rauhaisaa joulua, ja ikimuistoista uutta vuotta 
2017

Lauri Nyrhilä
Fuksikapteenisi

Kapun joulujupinat

Puhiksen Puhinat
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Rakennusinsinöörikilta järjesti taas vuosittaisen Kotimaan Puolipitkän excursion, tänä 
vuonna 10.-11.11.2016 kohteena Vaasa. Matkalle lähti 30 innokasta raksalaista 
energia-, ympäristö-, geoinfo-, ja rakennusalalta.

Bussi starttasi torstaiaamuna 10.11. ja ensimmäinen excursiokohde 
oli Tapiolassa Siton toimistolla. Sitolla saimme kuulla muun muassa 
toimitusjohtajan esittelyn aamukahvien kera. Sämpylät olivat hyviä 

ja niin olivat puhujatkin. Testasimme VR-laseja, joilla pääsimme eläytymään 
3D-ympäristöön.

Seuraava excursio suuntautui Harjavaltaan, 
UPM:n vesivoimalalle. Siellä meille ker-
rottiin paljon vesivoiman perusteista, sekä 
myöskin yllättäviä faktoja vesivoimalasta. 
Tiesittekö, että vettä voi virrata Harjavallan 
voimalan läpi jopa 500 m^3 sekunnissa?!?! 
Ylittävä määrä ohjataan ohituskanaville, jotta 
homma ei lähde hansikkaasta. Harjavallan 
vesivoimalaitoksella oli pudotuskorkeutta 
26,4m ja tehoa huikeat 73 MW. Ja kaikki on 
täysin päästötöntä!! Antaa veden virrata.

Illalla saavuimme Vaasaan, jossa ystäväainejär-
jestömme Tutti Ry otti meidät lämmöllä vas-
taan saunaillan merkeissä. Ilta jatkui aamuun asti, ainakin 
osalla. Eka baari oli hieman floppi, mutta onneksi lo-
pulta löytyi menoa Vaasankin yöstä! Eivätkä kaikki edes 
saapuneet majoituspaikalle yöksi ;);) Lähinnä harmittaa, 
että Robin esiintyi Vaasassa vasta seuraavana päivänä…
voihan perjantai!

Perjantaiaamuna 11.11. matkustimme lyhyen matkan 
ensimmäiselle excursiolle Citecille, joka sijaitsee aivan Vaasan keskustan kupeessa. 
Citec oli monelle ennalta vieras ja sen energia- ja rakennusalan osaaminen yllätti monet. 
Kaikilla eivät silmät pysyneet auki edellisen yön ”rennon illanvieton” ansiosta, ja joillain 
nimeltä mainitsemattomilla henkilöillä kysymykset liittyivät enemmän jalkapalloon kuin 
itse aiheeseen, mutta se lähinnä vain hymyilytti yrityksen edustajia (tai ainakin haluamme 
uskoa niin).

Pian Citecin jälkeen saavuimme Torkkolan tuulipuistoon, jossa meitä oli vas-
tassa EPV Tuulivoiman edustaja. Hän kierrätti meitä bussilla tuulipuistossa ja 
kertoi hyvin kattavasti tuulivoimasta. Kysymyksiä tulvi joka suunnasta, sillä 
kaikki olivat kiinnostuneita niin lepakoiden kuin tuulivoimaloidenkin elintoi-
minnoista.

Illalla palasimme pitkän ajomatkan jälkeen tyytyväisinä Otaniemeen, jossa 
vietimme vielä iltaa Neste-oil kabinetissa niiden kesken, ketkä siihen vielä 
kykenivät.

Kotimaan PuoliPitkä oli tänä vuonna poikkeuksellisesti jokaisella ekskursiolla 
aikataulussa ja masutkin pysyivät täysinä. Ainoa merkittävä moka oli jatko-
paikkana baari, joka ammotti tyhjyyttään. Onneksi suurin osa vaihtoikin baaria 
(omatoimisesti tai raahaamalla) ja menoa löytyi lopulta ihan riittämiin ;)

Kiitti hienosta reissusta, ens vuonna taas uudestaan, vai mitä?!

Excukisut
Noora, Antti ja Kiia

Kotimaan Puolipitkä -excursio 10.-11.11.2016

UPM Harjavallan vesivoimalan suuruus oli 
monelle yllätys

Sito-exculla Tumea hymyilyttää 
kummasti - minkähänlaista 

kuvaa nämä lasit oikein näyttä-
vätkään????

Citecin excu, ja Totti epäilyttävän kiinnostuneena esitteestä 

Siinä ne komeilevat. Majesteettisen näköisiä kieltämättä. 
Takana myös nähtävissä kaksi tuulivoimalaa
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Fira – kohti kehittyvää rakentamista
”Jos jossain jotain uutta tapahtuu, 
niin sitten Firalla. Fira puhuu jotenkin eri 
kieltä kuin muut firmat”

Näin kommentoi eräs vastaava mesta-
ri fiiliksistään Firasta kahden vuoden 
jälkeen. Fira on kovaa vauhtia kasvava 
rakennusalan yritys, jossa asiat halu-
taan tehdä toisin. Fira haluaa ottaa 
rakentamisen lähtökohdaksi ihmisen ja 
tuoda uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja 
haastamaan perinteisiä toimintatapoja. 
Pöhinä on kova ja uutta kehitellään 
jatkuvasti. On ryhmärakentamista, 
täydennysrakentamista, putkiremontte-
ja, urakointia, Verstaita, startuppeja ja 
digitaalista rakentamista. 

Työntekijöitä kannustetaan kyseen-
alaistamaan ja ajattelemaan luovasti. 
Vaikka joku asia on tehty samalla taval-
la vuosikausien ajan, se ei tarkoita, että 
se olisi paras tapa. Entä jos parhaat 
tulokset saavutetaankin täysin erilaisel-
la toimintatavalla? 

Mallia otetaan myös rakennusalan 
ulkopuolelta. Esimerkiksi Fira Palvelut 
haki inspiraatioita putkiremontteihinsa 
IT-alalla paljon puhutusta ketteryydes-
tä. Huomio kiinnittyi remontin vaihei-
den uudenlaiseen aikatauluttamiseen ja 
työn tuloksena syntynyt Fira Ketterä 
lanseerattiin syyskuussa. Uutta toimin-
tamallia pilotoitiin ennätyksellisessä 
kahden viikon putkiremontissa.

Firalla panostetaan ennen kaikkea vuo-
rovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen. 
Yhteistyö näkyy sekä asiakaskohtaa-
misissa että firman sisällä. Ei tarvitse 
pelätä, että tieto ja ajatukset jäisivät 
yhden ihmisen päähän, sillä ne jaetaan koko tiimin kesken. On helpompi työskennellä yhdessä, kun kaikki ovat ajan tasalla. Myös asi-
akkaat otetaan mukaan suunnitteluun ja yhdessä suunnittelemalla varmistetaan, että valmis tila vastaa käyttötarpeita. 

Yhdessä tekemisen ja avoimuuden idea näkyy myös toimistolla. Omia työhuoneita ei ole. Aamulla läppärin ja kahvikupin kanssa saa 
istahtaa minne itse haluaa. Avotoimistolla on pöytiä ja tuoleja siellä sun täällä ja töitä voi tehdä vaikka keinussa istuen tai säkkituolilla 
löhöten. Yksi kokoushuone on sisustettu kesämökiksi ja toisessa palaverin voi käydä saunan lauteilla istuen. Hyvä henki kulkee muka-
na sekä työmaalla että toimistolla.

Täällä ei todellakaan tyydytä vanhaan.

Jenni Jääskeläinen
viestinnän trainee
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Ikimuistoisesta Lähi-idän 
matkasta on kulunut nyt 
reilu viikko, jonka aikana 

olemme ehtineet mietiskellä, 
mitä helteiseltä ulkoekskur-
siolta jäi käteen viilenevään 
ja hämärtyvään kotimaan 
syksyyn. Paahtavassa kuu-
muudessa ehdimme jo 
vannoa ettemme koskaan 
enää valittaisi kylmyydestä, 
mutta ainakin allekirjoitta-
nut on ehtinyt pettää tuon 
lupauksen jo lukuisia kertoja. 
Lämmön lisäksi haikeutta 
herättävät muistot huikeassa 
22 teekkarin porukassa koe-
tuista hetkistä aina Omanin 
hiekkaisista vuoristoista Burj 
Khalifan huipun henkeäsal-
paaviin Dubain näkymiin. 
On vaikea pukea sanoiksi 
kaikkea, mitä opimme Lä-
hi-idästä ja olen varma, että 
osan opeista sisäistämme 
vasta paljon myöhemmin.

Yksi tärkeä opetus meille oli, 
mitä suomalaiset ammattilai-
set voivat saada aikaan, kun 
lähtevät rohkeasti toteutta-
maan asioita. Tämä tuli esille 
jo ensimmäisessä ekskursi-
okohteessa, joka oli Borou-
gen innovaatiokeskus Abu 
Dhabissa. Kyseessä oli koko 
Arabiemiraattien ensimmäi-
nen innovaatiokeskus, joka 
oli noussut maahan pitkälti 
kotimaisen osaamisen ja 
rohkean tekemisen meinin-
gin avulla. Sama teema jatkui 

koko päivän Neste Jacob-
sin hulppean Abu Dhabin 
konttorin kautta Ferrari 
Worldiin, jossa Rakennus-
insinöörikillan kasvatti Tero 
Pyrhönen Rambollilta kertoi 
meille vaikuttavasta työuras-
taan Lähi-idässä. Matkalla 
pääsimme tutustumaan myös 
kotimaisella osaamisella 
suunniteltuihin Marinetekin 
kelluviin laituriratkaisuihin 
maailmankuululla palmusaa-
rella Palm Jumeirahilla. Näin 
jälkikäteen kuvia katsomalla 
voin todeta myös, että itse 
reissun onnistuminen on 
tietynlainen osoitus meis-
sä piilevästä potentiaalista 
saada asioita aikaan yhdessä 
toteuttamalla. Tämä antaa 
valtavasti energiaa opintoihin 
ja töihin pimeään Suomen 
syksyyn.

Matkalla oli mielenkiintoista 
huomata, miten erilaisiin työ-
tehtäviin diplomi-insinööri 
voi työurallaan päätyä. Tapa-
simme esimerkiksi insinööre-
jä, jotka olivat rakentamassa 
huikealla substanssiosaami-
sellaan Wärtsilän voimalai-
tosta Omaniin sekä insinöö-
rejä, joiden työnkuvana oli 
viedä maailmaa ympäris-
töystävällisempään suuntaan 
globaaliin päätöksentekoon 
vaikuttamalla International 
Renewable Energy Agencyn 
palveluksessa. Vaihteleviin 
urapolkuihin tutustuminen 

herätti miettimään erilaisia 
vaihtoehtoja tulevaisuudelle 
sekä tehtäviä, jotka vastaavat 
parhaiten omia vahvuuksia ja 
intohimoa rakennetun ympä-
ristön alan parissa. Huoma-
simmekin ettei koulutus ole 
pelkkä putki, jota kuljemme 
laput silmillä kohti samaa 
määränpäätä, vaan on tär-
keää havaita, mitä ympärillä 
tapahtuu ja tarttua mielen-
kiintoisiin mahdollisuuksiin, 
joita eteemme tulee.

Arabiemiraateissa pääsimme 
konkreettisesti tutustumaan 
rakennetun ympäristön me-
gatrendeihin, joilla on valtava 

vaikutus maailmaan meidän 
työuramme aikana. Tästä 
loistava esimerkki oli toisen 
ekskursiopäivän aamupäi-
vän vierailukohde Masdar 
City Abu Dhabin kupeessa. 
Kyseisessä tulevaisuuden 
kaupunkiprojektissa etsitään 
aktiivisesti ratkaisuja maail-
maa kohtaaviin globaaleihin 
haasteisiin, kuten kaupungis-
tumiseen, ilmaston lämpene-
miseen sekä väestönkasvuun 
kehittelemällä uusia ratkai-
suja kaupungin infrastruk-
tuurin rakentamiseen. Oli 
huikeaa kävellä kaupungin 
katuja, missä kaikki energia- 
ja rakentamisratkaisut oli 

mietitty puhtaasti kestävän 
kehityksen kannalta. Vaikka 
kyseisessä kohteessa suurim-
man haasteen loi paahtava 
kuumuus, antoi se silti uuden 
näkökulman rakennetun ym-
päristön ratkaisuille kylmään 
Suomeen. Masdar City todis-
ti meille, että Aalto yliopis-
ton innovatiivisessa miljöös-
sä ideoimamme utopistiset 
ratkaisut eivät välttämättä jää 
pelkiksi piirustuksiksi, vaan 
maailmassa on paikka, missä 
vastaavia ideoita toteutetaan 
käytännössä.

Suomalaisten ekskursio-
isäntien kanssa ehdimme 

ENEMMÄN KUIN EKSKURSIO 
– MITÄ ARABIEMIRAATIT OPETTI TEEKKARILLE?
Teksti: Jaakko Klinga
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keskustella paljon työskentelystä 
vieraassa kulttuurissa. Arabie-
miraatit on globaali metropoli, 
jossa työskentelee henkilöitä eri 
puolilta maailmaa. Tämän todis-
taa Dubain lentokenttä, joka on 
maailman vilkkaimmin liiken-
nöity lentokenttä kansainvälisten 
lentojen osalta. Eri kulttuurien 
ymmärtäminen ja kyky saada 
asioita hoidettua kansainvälisessä 
porukassa nousi jatkuvasti tär-
keäksi teemaksi keskustellessam-
me kotimaisten isäntien kanssa. 
Tämä kaikki konkretisoitui maa-
ilman suurimmalla kuivatelakalla 
Drydocks World Dubaissa, jonne 
Tommi Henriksson Cadmaticilta 
oli järjestänyt huikean vierailu-
kierroksen. Kyseisellä telakalla 
oli töissä noin 10 000 työntekijää 
kymmenistä eri maista toteutta-
massa vaikuttavia insinööritek-
nisiä meritekniikan ratkaisuja. 
Nämä kokemukset pistävät 
miettimään, jääkö Suomi omaksi 
loppusijoituspaikaksi työuralla ja 
tulisiko vähintään käydä kurk-
kaamassa työskentelyä erilaisessa 
kulttuurissa maailmalla.

Vaikka matka antoi valtavasti 
ammatillista näkemystä uusista 
näkökulmista, jää mieleen myös 
hauskat kokemukset ilmiömäi-
sessä teekkariporukassa. Teek-
karihenkeä pidettiin yllä muun 
muassa bussimatkojen avoimella 
vitsikilpailulla, jossa saimme 
nauttia viikon ajan vaihtelevan 
tasoisista suorituksista. Erityisesti 
mieleen jäi kilpailun omanlainen 
sävy helteisessä Omanissa, jossa 
oman tien kulkijamme innostui-
vat kertomaan oman tasoisia vit-
sejä. Heikoistakaan suorituksista 
ei ketään jätetty oman onnensa 
nojaan vaan kaikki selvisivät 
porukassamme pois Omanista. 
On etuoikeutettu olo saada olla 
mukana tässä porukassa koke-
massa ikimuistoisia elämyksiä.

Lopuksi haluamme kiittää kaik-
kia ekskursioisäntiä ja yhteistyö-
kumppaneita. Teidän avullanne 
pystyimme saavuttamaan jou-
lukuussa heränneen haaveen 
Yhdistyneiden Arabiemiraattien 
ekskursiosta, joka ylitti kaikki 
odotuksemme.

Ryhmällemme esitellään Masdar Cityn suunnitelman pienoismallia

Wärtsilän voimalaitoksella Omanissa

Ekskursioryhmämme Burj Khalifan Sky-tasolla
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Tapahtunut edellisissä osissa: Pekka 
kirjoittaa epätoivoisesti kandidaatintyö-
tään. Armottoman kirjoittamisen vä-
lissä Pekka ehtii kadottaa muistinsa ja 
arvokkuutensa otaniemeläisissä bileissä. 
Illan kulku ei ole vieläkään hänelle 
täysin selvä, mutta salaiselta ihastuksel-
taan, KIKiläisen Jarnon tyttöystävältä 
Amandalta, saadut viestit ovat saaneet 
Pekan innostumaan. Vielä ei kuiten-
kaan ole täysin selvää, pääseekö Pekka 
läpi mongerretusta kandiseminaarista 
tai saako hän kandiaan palautettua 
ajoissa. 

Jatkuu…

Kylmä hiki valuu pitkin Pekan 
selkää, kun hän nousee istumaan 
kandiseminaarisalin takaosassa. 
Seminaarin muut osallistujat 
keräilevät tavaroitaan ja juttelevat 
iloisesti keskenään, mutta Pekka 
on täysin tiedoton viime tuntien 
tapahtumista. Hän nukkui oman 
huonosti menneen esityksensä 
jälkeen eikä tiedä mitä on tapah-
tunut. Viisaudenhampaan poiston 
jäljiltä puudutus ja kipulääkkei-
den vaikutus alkavat laimentua ja 
Pekan leukaperät tuntuvat jäykiltä. 
Suussa maistuu veri ja Pekan tekee 
mieli itkeä. Verta, hikeä ja kyyne-
leitä! 

Viimeiset unisuuden rippeet 
pyyhkiytyvät hetkessä, kun Pekka 
huomaa salin keskiosassa tutut 
pehmeät hiukset. Amanda kään-
tää päätään ja heidän katseensa 
kohtaavat. “Nähdään tos ulko-
na”, Amanda muodostaa sanat 
huulillaan. Pekka kerää tavaransa 
nopeasti ja liittyy salin ovella ole-
vaan tungokseen. 

“Mennään tohon pokestopille jut-
telee ku siin o jollai lure” Amanda 
sanoi. Kultakutrinen kaunotar avaa 
kännykkänsä ja alkaa vaivaantu-
neesti heitellä pokepalloja weedleä 
päin. Kaksikon ylle laskeutuu 
kiusallinen hiljaisuus, jota säestää 
pelin taustamusiikki. 
Lopulta Pekka rohkaistuu avaa-
maan suunsa ja kysymään, mistä 
Amanda haluaa jutella. Amanda 
on vielä hetken hiljaa. “Me erottiin 
Jarnon kaa.” Amanda kakistaa 
lopulta. Pekka ällistyy niin, että 
hänen leukansa tipahtaa maahan 
asti. “Tajusin vaan, ettei Jarno oo 
enää se kenestä eniten pidän…” 
Amanda sanoo ja Pekka alkaa 
tuntea taas samaa lämpöä kuin 
kohdatessaan Amandan ensi 
kertaa Maarilla. Pekan surkea päivä 
paranee kertaheitolla - kandi-
semmasta selvittiin elossa ja nyt 
Amanda aikoo tunnustaa pitävänsä 
Pekasta! “Mentäiskö huomenna 
pizzalle?” Amanda kysyy ja Pekan 
täytyy hillitä itseään, ettei ala 
pomppia ilosta. Pekka mumisee 

hillityn joon, hyvästelee Amandan 
ja sanoo menevänsä kotiin viimeis-
telemään kandinsa palautusta.

Kotimatkalla Pekka yrittää kerätä 
ajatuksensa, jotta pystyy muotoi-
lemaan viimeiset tekstinpätkänsä 
ennen kandin palauttamista. Aikaa 
ei ole jäljellä enää paljon, mutta 
tehtävä ei ole mahdoton Pekan 
kaltaiselle viime hetkien viimeiste-
lijälle, joka yleensä palauttaa kaikki 
kurssityönsä lähes viimeisellä 
mahdollisella minuutilla. Kotiin 
päästyään Pekka avaa läppärinsä ja 
laittaa Spotifysta soimaan suo-
sikkibändinsä, Fröbelin palikat. 
Musiikki pauhaa ja tekstiä syntyy, 
kun Pekan sormet liikkuvat lähes 
tuhannen auringon voimalla. 
Viime hetken paniikki ja innostus 
treffeistä Amandan kanssa ovat 
selvästi lyömätön yhdistelmä kir-
joitusmotivaation luomisessa, sillä 
viimeiset luvut ovat tuota pikaa 
valmiina ja työ lopputarkastusta 
vaille palautuskelpoinen. 

Viimein monen päivän raatamisen 
jälkeen tulee se hetki, kun Pekka 
pääsee lataamaan kandinsa e-Age 
-järjestelmään. Pekka askartelee 
työstään juuri oikeanlaisen pdf-tie-
doston ja painaa “lataa”-nappulaa. 
“Huh, se oli siinä”, Pekka ajatte-
lee. Hän katsoo kelloa läppärinsä 
näytön kulmassa ja naurahtaa huo-
matessaan, että palautusaikaa jäi 
vielä reilusti, huimat 41 minuuttia. 
Hammaskivun ja kipulääkkeiden 
takia Pekka päättää jättää valvomi-
sen ja bilettämisen tänään väliin. 
Aamulla olisi kandiohjaajan kanssa 
viimeinen tapaaminen, jossa 
määräytyy Pekan kandin läpipää-
syn kohtalo. Pekka käy makuulle ja 
venyttelee väsyneitä sormiaan. 

TUUT TUUT TUUT TUUT 
TUUT!!!! Herätyskello herättää 
Pekan lempeästi uuteen aamuun. 
Tänään on hyvä päivä! Pekka me-
nee suihkuun ja pukee päällensä. 
Tapojensa vastaisesti hän laittaa 
myös hieman partavettä, onhan 
hänellä treffit tiedossa. 
Koululle päästyään Pekka koputtaa 
professorin ovelle ja astuu sisään. 
Proffa tuijottaa Pekkaa kuin ihme-
tellen, miksi Pekka seisoo hänen 
huoneessaan. “Oltiin sovittu se 
kandipalaute nyt” Pekka sanoo 
auttaakseen proffaa muistamaan 
visiitin syyn. “No niinpä olikin. 
Mikäs se sun aihe olikaan? No, ei 
näillä kandeilla niin väliä, annoin 
kolmosen, hei hei” proffa sanoo 
saattaessaan Pekan pois työ-
huoneestaan ja vetäessään oven 
takaisin kiinni.

Hölmistynyt Pekka päättää 
suunnata erikoisesta palautteesta 
huolimatta Täffän spagulle juhlis-

tamaan kandin läpipääsyä. Kiltik-
seltä mukaan tarttuu rääväsuinen 
kiltajulkkis Juuso (nimi muutettu). 
Pekka alkaa saman tien katua 
ruokaseuravalintaansa, sillä Juuso 
ottaa asiakseen kuittailla Pekalle 
taannoisesta, edelleen osittain hä-
märän peitossa olevasta Smökki-il-
lasta. “Hei kukas se blondi böönä 
oli? Sulla ei näyttäny menevän se 
ilta kovin putkeen sen kaa”, Juuso 
naureskelee. Pekka hymyilee itsek-
seen ajatellessaan, kuinka väärässä 
Juuso onkaan. 

Ilta alkaa lähestyä ja Pekka tajuaa, 
että hänen kannattaisi pikasiivota 
kämppänsä. Nykyisessä kunnos-
sa sitä ei kehtaisi esitellä, jos ilta 
Amandan kanssa sujuisi hyvin. 
Tyhjät tölkit ja pitsalaatikot muis-
tuttavat kevään yksinäisistä illoista, 
mutta onneksi tänään Pekka saisi 
viettää aikaa ihastuksensa kans-
sa. Pyykkikasojen alta paljastuu 
Kelan lähettämiä muistutuskirjeitä 
ja selvityspyyntöjä, jotka ovat 
jääneet hoitamatta kandikiireiden 

(lue: bilettämisen) takia. Hiljalleen 
asunnon lattia ja muut vaakapinnat 
paljastuvat jätteiden alta. Pienen 
tuulettamisen jälkeen asunto alkaa 
olla edustuskelpoinen, ainakin 
Pekan mielestä. Aikaa riittää jopa 
suihkussa käymiseen ja vaatteiden 
vaihtoon ennen Amandan saapu-
mista.

Amanda soittaa Pekan ovikelloa 
ja Pekka päästää hänet sisään. 
“Mooooi! Kiva nähdä!” Amanda 
sanoo halatessaan Pekkaa. Kak-
sikko istuu vierekkäin sohvalle ja 
alkaa jutella niitä näitä. Pekkaa oli 
ennen treffejä ahdistanut, kuinka 
juttu sujuisi, mutta onneksi pelot 
osoittautuivat nyt vääriksi. Kak-
sikko keskustelee koulukiireistään 
ja muistelee villeimpiä bileitään. 
Pekka kuulee jonkin verran jopa 
Amandan lapsuudesta ja vanhem-
mista ja ajattelee, että homma 
taitaa sujua aika hyvin, kun näin 
henkilökohtaisiin aiheisiin päästiin. 

“Mulla alkaa olla nälkä, pitäiskö 

tilata ne pizzat kun niissä menee 
kuitenkin tunti?” Amanda ehdot-
taa. Pekka ja Amanda alkavat tut-
kia läheisen Pitsa-Tsaarin esitettä. 
Pekka esittää miettivänsä kovasti, 
vaikka tietää jo tilaavansa Empire 
Specialin tuplajuustolla. Amanda 
miettii pidempään ja päätyy lopulta 
pizzaan, jossa on kinkkua, ana-
nasta ja avokadoa. Pekan silmissä 
sumenee. “Musta tuntuu ettei tästä 
tuukaan mitään. Vois olla parem-
pi, jos vaan lähtisit kotiin” Pekka 
sanoo. Pekka ei selittele itseään 
enempää vaan ojentaa Amandalle 
tämän takin. 

Amandan lähdettyä Pekka miettii, 
kuka vittu laittaa pizzaan avokadoa 
hyi saatana, ja avaa kaljan. Ainakin 
se kirottu kandi on läpi!
 
The END.

Tarinan hahmot ja tapahtumat 
eivät millään tavalla perustu mihin-
kään todelliseen eikä avokadoja va-
hingoitettu kirjoittamisen aikana. 

Teksti: Marketta Ruutiainen, Mika Lemmetyinen ja Irene Konola
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RakentamisJaos oli jälleen kerran ansiok-
kaasti edustamassa kiltaa Otatarhan 
ajoissa. Tänä vuonna emme kovatasoisessa 

kilpailuissa päässeet palkinnoille (Tuomaripeliä!), 
mutta hauskaa oli!

Tämän kertainen projekti alkoi chilipähkinöillä 
höystetyllä ideointikokouksella, jossa huonojen ja 
vielä huonompien ideoiden jälkeen saimme pape-
rille pari loistavaakin ideaa. Näitä ideoita jalostet-
tiin pidemmälle ja lopulta valitsimme yhden: Tänä 
vuonna Joulu tulee aikaisin, sillä lähdimme kisaan 
Joulu-teemalla!

Pienien käynnistys vaikeuksien jälkeen projekti 
lähti kovaa vauhtia rullaamaan eteenpäin. Yhden 
iltapäivän aikana rakennusmestari Aho rakensi 
ajokille alustan projektipäällikön tiukassa valvon-
nassa. Ajokistahan tuli siis joulupukinreki, jonka 
kyydissä istuu pukki ja jota vetävät tontut. Seuraa-
vaksi olivat edessä tarveainelaskelmat ja kauppa-
reissu. Tavoitteena oli ostaa pyörät, jotka kestäisi-
vät useammankin vuoden.

Seuraavien päivien rakentaminen oli tehokasta ja 
stressitöntä. Olimme päällisin puolin valmiita jo 
kisapäivää edeltävänä iltapäivänä. Kerrankin kävi 
näin päin! Itse kisapäivänä psyykkasimme itsem-
me kilpailuun kuunnellen joululauluja ja nauttien 
virvokkeita. Ajokkimme keveys ja nopeus huoletti 
paljon Pukki Lindgreniä juuri ennen lähtöä. Joku 
myös mainitsi ohjauksen puutteesta… Kaikki oli 
täysin suunniteltua ja yhtään suunnitteluvirhettä ei 
tapahtunut! Itse kisassa ajokkimme kiisi - tehden 
hurjia ohituksia-  alkuerien kautta finaaliin , jossa 
valitettavasti tiemme tyssäsi. Syytän tästä hajon-
nutta (meidän hajottamaa…) länsimetroa!

Tämän jälkeen oli enää vuorossa kierrätys. Täy-
tyyhän ENYläisen kierrättää. Noh… Koko laitos 
päätyi jätelavalle. Ne pyörät, jotka pitivät säästä, 
olivat jälleen kerran tuhoutuneet. Akselit muistut-
tivat enemmän C-kirjainta kuin suoraa akselia. Oli 
pari kumiakin puhjennut.

Kiitos koko kisatiimille! Oli ilahduttavaa nähdä 
paljon fukseja tiimissämme itse ajoissa. Se myös 
mahdollisti flunssaisen tallipäällikön katsomoon 
jäännin. Suuri kiitos myös sponsorillemme Hal-
ton Oy:lle. Ilman tukea tämä projekti ei olisi ollut 
mahdollinen! Kiitos ja kuittaus tästä vuodesta!

RaJa-TJ  

Otatarhan ajot 2016
Teksti: Sami Soosalu, Kuvat: Jaakko Aho
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Vesi- ja ympäristötekniikan ammattiai-
nekerho Akva kävi elokuun ja syyskuun 
vaihteessa ulkoexcursiolla Pohjois-Italias-
sa. Tässä on lyhyt tarina matkastamme. 
Pidemmällä kerronnalla juttua löytyy 
Akvan excursiojulkaisusta!

Ensimmäinen kohde- Venet-
sia

Yli kahdeksan kuukautta suunniteltu 
matkamme alkoi vihdoinkin 27.8., 
kun 12 opiskelijaa lähti Helsin-
ki-Vantaalta kohti Venetsiaa. Venet-
siaan saavuimme illasta ja myöhäisen 
illallisen jälkeen olikin jo aika painaa 
pää tyynyyn odottaen tulevia seikkai-
luja.

Seuraavana päivänä alkoi tutus-
tumisemme kaupunkiin. Olimme 
varanneet ilmaisen opastetun kier-
roksen, joka kiertäisi kaupungin 
päänähtävyydet. Kierroksen opas 
oli asiantunteva ja intohimoinen 
taidehistorian opiskelija, joka kertoi 
myös paljon vesitekniikan opiskeli-
jan näkökulmasta mielenkiintoisista 
asioista, kuten jokien lasku-uomien 
keinotekoisista muutoksista, talojen 
rappeutumisesta kosteuden vaiku-
tuksesta ja tietenkin Venetsian vajoa-
misesta! Iltapäiväksi hajaannuimme 
pienemmiksi joukko-osastoiksi 
ympäri kaupunkia viettämään läm-
mintä sunnuntaita. Illalla menimme 
aamupäiväisen oppaamme suosituk-
sesta juutalaisghettoon nauttimaan 
italialaisesta ruokakulttuurista. Ilta 
kului kanaalinrannalla istuskellen 
sekä viiniä ja cicchettejä (italialainen 
tapas) nauttien.

Seuraavana aamuna oli ensimmäi-
sen varsinainen excursion aika. 
MOSE-projekti on suurien sulku-
porttien systeemi, jolla pyritään 
suojaamaan Venetsian kaupunkia 
meritulvilta. MOSE koostuu 78 
portista, jotka voidaan tarpeen 
vaatiessa nostaa estämään veden 
virtaaminen laguuniin. Meidän 
vierailukohteemme oli projektin 
vierailukeskus, jossa meille oli val-
misteltu informatiivinen esitys. 

Kohti Dolomiittejä
Matkamme Venetsiasta jatkui 
vuokra-autoilla kohti Rifugo Laga-
zuoin alppimajaa muutamalla väli 
pysähdyksellä. Aikataulumme oli 
tiukka, mutta ehdimme kuitenkin 
vierailla Vajontin padolla. Vajontin 
pato on käytöstä poistettu pato, joka 
on jätetty pystyyn padolla sattuneen 
katastrofin muistomerkiksi. Vuonna 
1963 maanvyörymä patoaltaaseen 
sai aikaan yli 250 metriä korkean 
hyökyaallon padon harjan yli. Padon 
alla sijainneet kylät huuhtoutuivat 
pois vieden mukanaan 2000 kuolo-
nuhria. Padolla on edelleen näkyvis-
sä maanvyörymän massiivisuus ja 
liukupinnat, vaikka tapahtumasta on 
kymmeniä vuosia. Padolta matkam-
me jatkui kohti majoitustamme. 
Ajomatkan päätteeksi oli vielä edessä 
kahden tunnin patikointi ylös vuo-
renrinnettä. Vahvoina suomalaisina 
suoritimme patikoinnin pimeydessä, 
matalissa pilvissä ja ukkosmyrskyssä. 
Hotellimme sijaitsi vuorenhuipulla ja 
näkymät olivat mahtavat!

Gardajärvi ja Mori-Torbolen 
tunneli

Seuraavana päivänä oli edessä ajo-
matka Milanoon Mori-Torbolen tun-
nelin ja Garda järven kautta. Pienien 
ruuhkien jälkeen saavuimme tunnin 
myöhässä Mori-Torbolen tunnelille. 
Tunneli yhdistää Adige-joen Gar-
dajärveen ja vähentää yläjuoksun 
tulvariskiä. Tunnelia käytetään vain 
tarpeen vaatiessa ja pääsimmekin 
kävelemään itse tunneliin. Tunneli 
excursion jälkeen matkamme jatkui 
Gardajärvessä uinnin ja kaoottisen 
yö-ajon jälkeen hotelliin Milanoon.

Chillausta Comojärvellä 
Seuraavana edessä oli välipäivä 
excursioista ja rentoutumista Co-

mojärvellä. Päivän vietimme kah-
teen ryhmään jakautuneena. Toinen 
ryhmä suuntasi picnicille ja seikkai-
lunhaluisimmat suuntasivat Brunaten 
kylään läheisen kukkulan laelle.
Comojärveltä palasimme Milanoon, 
jossa vietimme iltaa keskustan ra-
vintoloissa. Heitimme myös hyvästit 
uskollisille vuokra-autoillemme.

Suuntana Torino ja SMAT
Matkamme jatkui aamulla kohti 
Torinoa. Torinossa meillä olivat 
excursiokohteina vedenpuhdistamo 
ja jätevedenpuhdistamo. Vesihuollon 
Torinossa hoitaa SMAT (Società 
Metropolitana Acque Torino), joka 
tuottaa vesihuollon palveluja noin 
1,5 miljoonalle asukkaalle ja alueen 

Akva goes Italy 
– Akvan ulkoexcursio Pohjois-Italiaan

Teksti: Sami soosalu, Kuvat: Sara saukkonen, Erik Salminen ja yksi nimeltä mainitsematon Janne jurmu

Opastetulla kierroksella Venetsiassa

Tutustumista MOSE-projektiin
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teollisuudelle. Ensimmäiseksi vierai-
limme vedenpuhdistamolla ja tutki-
muskeskuksessa. Saimme kattavan 
esityksen laitoksesta ja laitoksentoi-
minnasta. Isäntämme myös ajoivat 
joitakin prosesseja ihan vain näyt-
tääkseen toimintaperiaatteet meille. 
Seuraavana päivän oli vuorossa 
jätevedenpuhdistamo. Puhdistamo 
sijaitsee Torinon laitakaupungilla, jo-
ten matkustamista oli hieman edessä. 
Meille pidettiin kattava esitys ensin 
laitoksesta, jonka jälkeen suuntasim-

me mädättämön päälle ihailemaan 
massiivista puhdistamoa.
 Excun jälkeen löysimme puhdis-
tamon läheisestä kylästä paikallisen 
jäätelöbaarin, jossa nautimme loista-
vat gelatot. Päädyimme myös jääte-
löbaarin Facebook-sivulle. Ilmeisesti 
kauhean usein ei taida käydä vierai-
lemassa kolmeatoista teekkaria… 
Illalla tapasimme myös paikallisia 
opiskelijoita, jotka johdattivat meidät 
kaupungin sykkeeseen mm. olut-
festivaaleille ja näköalapaikoille. 

Viimeistä päivää
Viimeisenä päivänä päätimme, että 
tutkimme Torinoa omien mieltymys-
ten mukaan. Osalle se merkitsi torilla 
käyntiä ja viinirypäleitä. Toisille se 
tarkoitti nähtävyyksiin tutustumista. 
Illalla kokoonnuimme viettämään il-
taa paikallisen opiskelijaystävän kans-
sa. Söimme hänen suosittelemassaan 
päivällisbuffetissa, jonka jälkeen 
suuntasimme viettämään iltaa hänen 

ystäviensä kera läheiseen puistoon. 

Kohti kotia
Sunnuntaina olikin sitten kotiinläh-
dön paikka. Kaikesta matkan kaa-
oksesta huolimatta käteen jäi vaikka 
mitä. Kohteet olivat toinen toistaan 
mielenkiintoisempia, ympäristöt 
huikeita ja etenkin ihmiset todella 
ystävällisiä. Ei voi muuta kuin lakkia 
nostaa Pohjois-Italialle. Akva kiittää!

Mori-Torbolen tunnelissa

Tutustumassa Vajontin patoon

Tämä kuva päätyi myös jäätelöbaarin Facebook-sivulle
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Rakennusinsinöörikillan olutiltaa vietettiin perjantaina 21.10. klo 17. Illassa maisteltiin noin 35 maistelijan voimin kahdeksaa eri olutta. Maistelu tapahtui pareittain siten, 
että olutta oli pullo per pari. 
Seuraavassa löydät maisteltujen oluiden kuvat sekä sanalliset kuvaukset niin ammattilaisilta kuin meiltä amatöörimaistelijoiltakin. Kaikki oluet löytyvät etelä-naapurimme 
huiman huikeasta valikoimasta, joten voit suorittaa saman maistelun kotona tämän lehden avulla! Lopusta löydät vielä Alkon luokittelun eri olutlaaduille.

Blanche de Namur (Witbier), Belgia
Valittu World BeerAwardseilla maailman parhaaksi vehnäol-
ueksi (2009), Euroopan parhaaksi belgivehnäksi (2012) sekä 
tuoreimpana saanut hopeaa eurooppalaisten oluiden sarjassa 
(2013)

Olutkellari.blogspot.fi -arvostelu:
Kevyt, sopii alkuun, sitruunainen. kesäinen, helposti juotava, 
raikas ja soljuva

Kulttuurivastaavien mielipide:
Samea, läpitunkematon ja haalean keltainen olut kauniilla, 
valkealla vaahdolla. Tuoksussa vahvaa aromaattista pirteyttä 
vaalealla, vehnän ja hiivan muodostamalla pohjalla. Sitrus, korianterin tahdittama yrttisyys 
sekä pippurinen mausteisuus ohjastavat tätä vaaleaa ja raikastakin tuoksua. On kyllä mainio-
ta… Hieman appelsiinin kuorta, sinällään hauskaa, raikkaan simamaistakin sävyä löytyy.
Maussa jatkuu sama meno. Korianterinen, hieman appelsiininkuorinen sitruunaisuus sekä 
raikkaiden yrttien ja pippurisen mausteisuuden kokoama makumaailma on melko voimakas, 
aromaattinen ja raikas – osin myös pirteän hapan ja hieman hedelmäinen. Tuntuman 
takapotku on sangen vaimea, ehkä vetinenkin, mutta suurempaa hämminkiä tuo ei onneksi 
aiheuta tähän kevyeen olueen. Monikäyttöinen ja makuisa.
Tuomio: Nautinnollinen kesäjuoma, jossa on puoltavia ominaisuuksia niin ruokailuun, 
rennompiin sessioihin kuin terassinautiskeluunkin. Yhdistä vain aurinko ja pääset pitkälle. 
Aromaattinen, vaalea, piristävä ja makuisa.

Crafty Dan’s 13 Guns (American IPA), USA

Pullollinen.fi -arvostelu:
Kitkerä, hapan, täyteläinen, perus-IPA, pehmeä

Kulttuurivastaavien mielipide:
Brittiläisen Crafty Dan (Thaiwtes) -panimon american IPA 
tuoksahtaa männyltä. Makuun sekoittuu männyn joukkoon 
mallasta ja vähän hedelmää. Väri on kirkkaan konjakkinen, 
vaahto on tai olikohan sitä ollenkaan. Väkevältä maistuu. Olut 
on kunnianosoitus Amerikan 13 alkuperäiselle osavaltiolle, 
varmaan ne pitäisi tietää ainakin ennen, kuin naureskelee, että 
amerikkalaiset eivät erota Euroopan valtioita toisistaan. Etiket-
ti miellyttää ainakin Arsenalin kannattajia. Takaetiketissä sanotaan, että chilled but not cold, 
se pitäisi uskoa, jääkaapista suoraan otettuna olut paranee lämmetessään, pientä vetisyyttä. 

Satunnainen kommentoija Olutopas.info -sivustolla:
Tuoksu on pihkainen, havuinen, sitrusmainen ja maltainenkin. Sävy on kirkkaan punerta-
van meripihkainen. Vaalea vaahto toimii kohtuullisesti. Maku on sitrusmainen, greippinen, 
pihkainen, havuinen ja varsin maltainen. Mallaspohja on selvästi reippaammin kuin jenk-
ki-IPA:ssa. Suuntuntuma on jopa hieman täyteläisempi ja keskihiilihappoinen. Jälkimaussa 
on mukavasti mallasta, havuisuutta, katkeruutta ja hieman greippimäisyyttäkin.

Stone’s Ginger Joe (”Ginger Beer”), Iso-Britannia
Tässä juomassa ei ole viljaa, eikä sitä ei ole valmistettu 
käymisteitse. Ginger Joe ”inkivääriolut” ei todellisuudessa siis 
ole olutta. Alkoholia siinä on 4 %, joka on saatu lisäämällä 
alkoholittomaan inkiväärijuomaan viinaa (tästä syystä tätä 
myydään vain Alkossa, ei ruokakaupassa). Kyseessä on siis 
ennemminkin maistettu lonkero, ei olut.

Olutseura Vaahtokruunun arvostelu:
Muumilimpparia, omenainen, makea, aistikkaan inkiväärinen, 
normaalia makeampi sima

Kulttuurivastaavien mielipide:
Ei muodostu ollenkaan vaahtoa, eikä pitsiä jää. “Oluen” väri 
on kirkkaan oljenkeltainen.
Tuoksu todella vahvan inkiväärinen, makea, mausteinen, jaffacolamainen. Hyvä tuoksu.
Alkumaku hapokas, raikas, rauhallisen makea. Päämaku iskee kivasti inkiväärillä ja makealla 
sitruunasoodalla. Poreileva. Jälkimaku pitkähkön makean tahmea. jaa.
Noh, kokonaisuutena ei lainkaan oluen makuinen, mukava inkivääri muiluttaa mainiosti 
makuantureitani, tämä on tämmöistä melko makeaa limonaadia.

Young’s Double Chocolate (Stout), Iso-Britannia
Sopii myös esimerkiksi suklaakakun leivontaan.

Olutkellari.blogspot.fi -arvostelu:
Mokkainen tuoksu, kuohkea, pehmeä, suklainen, kahvinen, 
kauniin tumma

Kulttuurivastaavien mielipide:
Todella tumma, kevyen rusehtavaa vaahtoa melko kuohuvasti 
muodostava suklaa-stout. Tuoksultaan hieman kaksijakoinen. 
Toisaalta tumma ja kahvisiakin piirteitä paahteisuudessaan 
saava maltaisuus sekä hienoinen lakritsisuus toimivat ihan 
kivasti yhdessä – toisaalta sinänsä miellyttävä kaakaojauheinen 
suklaisuus hieman kumisee esanssista värinää, ei pahasti mutta 
riittävästi. Maussa sama linja jatkuu. Paahteinen maltaisuus, kahvinen ja kevyen laktoosinen 
happamuus ovat ihan kivoja elementtejä, mutta taloussuklaan aromikkuus vesittää tunnel-
maa ikävästi. Ehkä eniten kokonaisuutta jäytää perusteiltaan miellyttävänkin suklaisen, tum-
man ja paahteisen makumaailman takana piilevä ohuus, joka vaikuttaa makukokemuksen 
lisäksi myös suutuntuman puolella. Suklaa tosiaan antaa oman mausteensa tähän soppaan, 
mutta sataprosenttisesti se ei missään nimessä onnistu miellyttämään. En oikein tiedä… 
ihan mukava ja sinällään OK olut, muttei juurikaan sen enempää.

Polar Monkey (Golden Ale), Hartwall (Suomi/Tanska)

Hartwall.fi:
Humala haisee ja maistuu enemmän kuin vehnissä, makeahko, 
aluksi kevyt mutta maku iskee lopussa, hyvä mutta mitäänsa-
nomaton, margariinimainen maku, pettymys.

Kulttuurivastaavien mielipide:
Polar Monkeys White Collar Golden Ale 5,5% on Mon-
keys-perheen pehmeä ja tyylikäs jäsen. White Collar on 
maultaan pehmeä ja runsas, väriltään syvän kullankeltainen. 
Hienovarainen hedelmäinen tuoksu, vehnämaltaan tuoma ker-
maisuus, hunajan keveä makeus ja maltillinen katkero luovat 
samettisen kokonaisuuden.
Ruokasuositukset: Friteerattu pubiruoka, kala ja äyriäiset, runsaat salaatit.

Olutverkko.wordpress.com:
Väri on puolitumma, mahongin ruskea, läpinäkyvä, kirkas. Vaahto on valkea, melko vähäi-
nen, harvakuplainen, kestävä. Tuoksu on mallasmaisen pehmeä, hennosti karamellimainen, 
tuoreen ruohomainen.
Maku on kevyehkö, mallasmainen, pehmeä, hedelmämäinen, aprikoosimainen, heinämäin-
en, hennosti siirappimainen, maukas, helposti juotava.
Valmistuksessa käytetään ohra- ja vehnämallasta sekä kauraa. Etiketin mukaan reseptissä on 
viisi mallaslaatua ja kolme humalalajiketta.

Weihenstephaner Vitus (Weizenbock), Saksa
Weihenstephanerin panimo on maailman vanhin panimo.

Olutkellari.blogspot.fi -arvostelu:
Täyteläisempi tuoksu, tuhti, banaaninen, mallaksisempi, tästä 
alkaa jo humala, vaahtoaa enemmän, voimakas

Kulttuurivastaavien mielipide:
Aurinkoisen keltainen, tasaisen samea ja hämyinen olut run-
saalla, valkealla vaahdolla. Tuoksultaan keskirunsas, selkeä ja 
toimiva. Vaalean hedelmäinen tunnelma henkii banaania, mut-
ta myös sitruksista happamuutta. Hieman toffeisen kaikuista 
makeutta, rehdimmin pippurimausteista hiivaisuutta.
Maultaan edelleen mainio. Banaaniesterinen hedelmäisyys on 
vaaleaa, myös sitruksisen potkun omaavaa. Vaaleaa vehnää, taustalla toffeeta, hieman puru-
kumia. Pippurisen mausteista hiivaisuutta lopulta kuivahkoksi muuttuvassa loppumaussa.
Tuntumaltaan sopivan tuhti, silti melko raikas ja kesäinen. Mukavaa pyöreyttä – maussa 
pientä tiiviyttä sekä bockmaisia piirteitä.
Tuomio: Hieno, maistuva vehnänautinto joka pelaa kauniisti niin happaman, makean kuin 
kuivankin koulukunnan teesein.

KULTTUURIPALSTA Teksti: Markus Melander ja Juho Jalonen
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Bernard (Dark Lager), Tsekki
Valittu maailman parhaimmaksi tummaksi lageriksi 2010 ja 
2011 ja Euroopan toisiksi parhaimmaksi olueksi 2013.
Beeradvocate.com, a review of  a ”top-rater”:
Tuoksuu tummalta lagerilta, pehmeä, hellä, miellyttävä, olut, 
mielenkiintoinen jälkimaku

Kulttuurivastaavien mielipide:
This beer pours a clear, very dark ruddy brown hue, with sharp 
cherry cola highlights, and two hefty fingers of  puffy, loosely 
foamy beige head, which leaves some decent sudsy rock arch 
lace around the glass as things sink away.
It smells of  roasted caramel malt, faint bittersweet powdered 
cocoa, red wine touched dark muddled fruit, a subtle grainy sourness, and earthy, subdued 
leafy hops. The taste is more toasted, bready caramel malt, gritty baker’s chocolate, sour 
milk and grain notes, a free-radical earthiness, and some lager-friendly leafy, weedy hops. 
The carbonation is fairly restrained, or just inert at times, after that somewhat unexpected 
initial outburst, the body a bare medium weight, and generally quite smooth, hints of  both 
clamminess and smoothness providing the mindfuck of  the day. It finishes a bit off-dry, the 
roasted character of  the malt still most prevalent, abetted by the lingering cocoa, all against 
the remnants of  the weak hops that were.
A pleasant enough dark Euro lager, nicely toasted, and complex by the same sword. Per-
haps I’d get a bit tired of  the increasingly pithy mouthfeel, but if  I recall correctly, switch-
ing between this style and the local Pils easily obviated that minor quibble, at least when 
drinking in Prague.

Tripel Karmeliet (Tripel/Ale), Belgia

Olutkellari.blogspot.fi -arvostelu:
Edellistä happamampi, pistävä, keltainen, merkittävä arv-
ostelukyvyn heikentyminen, karvas, pistävä

Kulttuurivastaavien mielipide:
Todella kaunis, oljenkeltainen ja hieman sameahko olut. 
Vaahtopää on runsas ja kestävä, ei voi kuin ihailla. Tuoksus-
sa vaaleaa, karamellisenkin makeaa viljaisuutta, belgihiivaista 
mausteisuutta ja vahvanlaista sitrusaromia. Hieman hennom-
min banaanista hedelmäisyyttä ja ehkä jopa vaniljaa, aavis-
tuksen tunkkainen ja yrttinen. Myös mausta löytyy vaaleaa 
viljaisuutta, jossa tuoksua vähäisemmin makeutta. Muutoinkin vaalean puhuvasta makukir-
josta on tunnistettavissa kuivattua, belgihedelmäistä makeutta etenkin banaanin muodossa 
sekä suht runsastakin hiivaista mausteisuutta – varsinkin korianteria – ja sitruksista puraisua. 
Jälkimaku onkin sitruksisen hapan, mausteinen ja hieman yrttinen. Yleiskuvasta löytyy myös 
tallimaista tunkkaisuutta, joka on sopivan ohutta. Hienoisesta kuivuudestakin huolimatta 
kesäinen tripel kohtuullisella makeudella tarjoiltuna. Hiilihapot piristävät hitusen tunkkai-
stakin tunnelmaa tehden tästä mitä mainioimman oluen. Jotenkin silti muistelisin saaneeni 
tästä enemmänkin kiksejä, vaikkei huonoksi jää nytkään. Laadukas tripel, josta ei makua ja 
tunnetta puutu! Yksi parhaista – ehdottomasti. Lämpenemistä kannattaa muuten odotella, 
sillä liian viileänä muka on varsin kärkäs, raaka ja pisteliäs, myös alkoholi voi paistaa ikävästi 
läpi. Hienotunteisuutta ja taidokasta pehmeyttä alkaa löytyä vasta hetken odottelun jälkeen. 
Odottelun, joka on jokaisen minuutin arvoista.

Ja vielä muutama yleistyyppien alalaji tarkemmin:

Witbier eli bière blanche eli valko-olut on Belgiasta 
kotoisin oleva, vaalea, samea vehnäoluttyyli. Witbierissä 
on hyvin raikas ja sitruksinen maku. Aromia täydentää 
usein mausteisuus, joka tulee esim. korianterista tai 
curaçao-appelsiininkuoresta. Witbierissä käytetään mal-
lastamatonta vehnää, mikä antaa oluelle lisää kepeyttä. 
4,5–5,5 % • 8–15 EBU • vaaleankeltainen–keltainen

Weizenbock on erittäin runsasalkoholinen vehnäolut-
tyyppi. Se vastaa tyyliltään muita saksalaisia vehnäoluita, 
mutta alkoholin vahvuus ja makeus tuo oman lisänsä. 
Weizenbockissa on myös maltaiden tuomaa leipäisyyttä 
ja tummaa karamellisuutta.
6,5–8,0 % • 10–20 EBU • kuparinruskea–ruskea

IPA (Indian Pale Ale) on voimakkaasti humaloitu ja 
alkoholiltaan vahva ale-oluttyyppi. Tyyppi syntyi oluista, 
jotka kehitettiin aikoinaan kestämään pitkä merimatka 
Intiaan. Maussa on selkeää maltaisuutta, jota täydentää 
aromikas humalointi, mikä jättää kokonaisvaikutel-
man kuivahkoksi. Tuoksussa on karamellimaltaiden 
leipämäisyyttä, keksiä tai toffeeta sekä perinteisesti britti-
humalan maamaisuutta, kukkaa ja ruohoa.
5,0–7,5 % • 40–70 EBU • kullankeltainen–kupari

Luostariolut eli abbey ale eli bières d’abbaye eli ab-
dijbier on ale-oluttyyppi, jota munkit valmistivat aika-
naan luostareissa. Luostarioluet ovat vahva-alkoholisia, 
makean hedelmäisiä, rommimaisia ja aromikkaan huma-
laisia. Triple: Tuoksussa on appelsiinia, sitrusta ja joskus 
banaania. Tuoksussa voi olla myös mausteita, pippuria ja 
nahkaa.
7,5–9,5 % • 20–40 EBU • keltainen–meripihka

Stout on oluttyyppi, jossa on selkeää paahtuneisuutta 
jopa palanutta aromia. Tuoksussa on tummista maltaista 
tullutta suklaata, kahvia, espressoa ja lakritsaa.
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Joulun aikaan voi teekkarikin
hullutella energiatehokkuudella.

Syksy on taittunut sen tummimpaan ja synkimpään vaiheeseen lyhy-
ehkön talvi-intervallin jälkeen. Myös syksyn opiskelukausi alkaa olla 
loppurutistusta vailla sekä kandi- että maisteriopiskelijoilla. Ensim-

mäiset englanninkieliset maisterikurssit on nyt läpikäyty. Kuulemani opiske-
lijapalautteen perusteella osa kursseista on onnistunut suhteellisen hyvin, 
mutta toki kehitystarpeitakin on tunnistettu. Muutaman Aallossa ja aiemmin 
TKK:ssä toimineen opetushallinnon henkilön mukaan tällä hetkellä on 
käynnissä suurin muutos heidän uransa aikana, joten toimivan, uuden sis-
ällön luominen saattaa kestää jonkin aikaa. 

Koko syksyn otsikoissa on pyörinyt otaniemeläisiäkin läheisesti koskettava 
aihe, eli Länsimetro ja sen myöhästyminen. Useiden muidenkin rakennus-
projektien isot myöhästymiset ja moninkertaiset budjettien ylitykset ovat 
viime aikoina olleet puheenaiheina. Esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä 
aiheesta oli laaja reportaasi. Syyt näihin budjettien ylityksiin ja aikatauluvii-
peisiin ovat moninaiset, mukaan lukien se, että suurten projektien sisältö ja 
laajuus muuttuvat lähes aina projektin edetessä. Siksi onkin hieman har-
haanjohtavaa verrata alustavien suunnitelmavaiheiden lukuja toteutuneisiin. 
Mainitussa reportaasisissa oli toki mukana myös muutama 

positiivinen esimerkki siitä, etteivät myöhästyminen ja budjetin ylitys ole 
sääntö. Esille ovat nousseet myös betonin lujuusongelmat, putkiremonttien 
tehottomuus sekä tietysti kestopuheenaiheena erilaiset kosteusvauriot. Käy-
dyissä keskusteluissa pomppaa ylös yksi yhteinen rakennusalan akilleen 

kantapää, eli rakentamisen laatu. Rakentamisen laatu lähtee mielestäni alan 
ammattilaisten omasta asenteesta ja terveestä ammattiylpeydestä. Toivot-
tavasti pystymme omalta osaltamme vahvistamaan teissä näitä tunteita.

Ja jottei menisi liian leuhkaksi: 
  
Insinööri oli vierailulla koulussa ja alkoi kysellä oppilailta, mitä heistä tulee 
isona. 
-”Mikä on sinun nimesi?”
-”Pekka.”
-”Mikäs sinusta tulee isona?”
-”En mää vaan tiedä.”

-”Mikä on sinun nimesi?”
-”Liisa.”
-”Mikäs sinusta tulee isona?”
-”En mää vaan tiedä.”

Insinööri tästä vähän hermoistui ja muutti taktiikkaa.
-”Mikäs sinusta tulee isona?”
-”Insinööri.”
-”Mikä on sinun nimesi?”
-” En mää vaan tiedä.”

Hauskaa Pikkujouluaikaa ja Joulun Odotusta!

Terkkuja Leena

OLTERMANNIN PALSTA
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□ Tunnetko Wise Groupin? □ Tiedät, että se on yksi 
Suomen suurimmista talonrakentamisen suunnitteli-
joista ja konsulteista? □ Nimi on hämärästi tuttu? □ Et 
ole koskaan kuullutkaan? Jos rastitit jommankumman 
kahdesta viimeisestä ruudusta, älä huoli – kohta olet 
viisaampi.

Rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu, rakennuttaminen ja 
valvonta, korjausrakentamisen kaikki palvelut, akustiikkasu-
unnittelu ja palotekninen konsultointi – Wise Groupissa hal-
litaan nämä kaikki. Kuudessa vuodessa nopeasti kasvaneessa 
yrityksessä on vankkaa kokemusta yli 40 vuoden ajalta, kiitos 
yritysostojen kautta yhteen tulleiden, omien alueidensa pit-
kän linjan asiantuntijoiden.

Wise Group on toiminut nykyisellä nimellään vasta kuusi 
vuotta, mutta siitä on kasvanut moniosaaja, joka toimii erikokoisissa ja teknisesti monenlaisissa kohteissa ympäri Suomen – sekä uud-
is- että korjausrakentamisen puolella. Yritys on viiden suurimman talonrakennusalan asiantuntijapalveluja tarjoavan yrityksen joukossa 
ja henkilöstömäärä kipuaa aivan näinä päivinä yli 500 henkilön. 

Vaativia hankkeita ja kovaa osaamista

Wise Group on maan suurin asuntokohteiden suunnittelija. Vahvaa erikoisosaamista yrityksestä löytyy esimerkiksi korkeiden asuin-, 
hotelli- ja toimistorakennusten rakennesuunnittelusta, joka on Wise Groupin bravuureita. Se on osallisena lähes jokaisessa suoma-
laisessa, yli 12-kerroksisessa rakennuksessa joko pääsuunnittelijana tai ulkopuolisena tarkastajana. Talotekniikan puolella yhtälaisesti 
vaativia suunnittelukohteita ovat sairaala- ja puhdastilat, jotka niin ikään ovat Wise Groupin erikoisosaamista.

Korjausrakentamisen palvelut kattavat koko hankkeen kun-
totutkimuksesta projektin toteuttamiseen ja pitävät sisällään 
myös arkkitehtisuunnittelun. Lisäksi pitää mainita akus-
tiikka- ja palotekninen suunnittelu, jotka Wise Groupissa 
ovat koko alan kovimpien osaajien käsissä. Suunnittelussa 
nojataan vahvasti tietomallinnukseen ja simulointiin – es-
imerkiksi kaikki talotekniikkasuunnittelu on tehty tietomall-
ipohjaisesti jo vuosia.

Seuraavaksi Wise Group tulee laajentumaan infrapuolen 
asiantuntijapalveluihin, sillä yhä useammin sekä kohteet 
ovat aluerakentamiskohteita ja sisältävät vaikkapa maanalais-
ta rakentamista sekä uusia tie- ja kulkuväylärakenteita. Myös 
kansainvälinen laajentuminen Ruotsin ja Norjan suuntaan 
on suunnitelmissa.

Yhdessä vieläkin viisaampia?

Wiseläiset tunnetaan ammattitaidostaan ja asiakaslähtöisestä ajattelustaan. Erityisen ylpeitä olemme kuitenkin meillä vallitsevasta rei-
lusta yhdessä tekemisen ilmapiiristä ja huippuhyvästä tiimihengestä.

Harjoittelu-, kesätyö- ja opinnäytemahdollisuuksia on tarjolla tasaisesti. Ovi on aina raollaan hyville tyypeille, joilla on perustaidot jo 
hanskassa ja intoa oppia lisää. Jos innostut monipuolisista ja haastavista suunnittelu- ja asiantuntijatehtävistä ja arvostat mahdollisuut-
ta oppia joka päivä oman alasi huippuosaajilta, sinäkin olet jo käytännöllisesti katsoen wiseläinen. 

www.wisegroup.fi/rekrytointi
info@wisegroup.fi

Viisas valinta Wise Group
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Saavun ehkä hieman epävar-
mana ja koulutöistä väsyneenä 
Servin Maijan mökkiin viet-

tämään kiltamme puolivuotisjuhlia. 
Cocktail tilaisuudessa taustalla soittaa  
bändi rentouttavaa musiikkia, ja 
ilmassa on hieman jazz-klubimaista 
tunnelmaa. Katon rajasta puuttuu 
ainoastaan sankka tupakansavu, 
ihmisten joristessa velvollisuudesta 
puolitutuilleen. Vaikka luonteeltani 
olen ehkä hieman ujo, en kainost-
ele lainkaan ensimmäisen neuvoa 
antavan korkkaamista. Jo hyvissä 
ajoin kasaankin paikalleni ansiokkaan 
määrän nesteytystä, jottei kurkkuni 
pääsisi kuivamaan kesken lempilaulu-
jeni. Aikani kierreltyäni ja alkumaljat 
juotuani on aika siirtyä lopullises-
ti pöydän ääreen. Kumarran niin 
oikealla kuin vasemmallakin puolella 
istuvalle herrasmiehelle ja autan 

itseni istumaan tuolille.

Juhlan kulun voivat kaikki ennenkin 
sitseillä olleet ihmiset arvata, eikä 
illasta puutu kiusallisia keskustelun 
yrityksiä laulun lakatessa. Yritän 
vaivaantuneena sönköttää vierus-
tovereilleni muka mielenkiintoisia 
anekdootteja, mutta en saa heiltä 
kauan odottamiani nauruja, taikka 
sympatiaa. Joudun tyytymään pelkki-
in sääliviin ja ehkä hieman kuvottu-
neisiin katseisiin. Tyhjennän olueni. 

Myöhemmin jaetaan myös ansi-
omerkkejä ansioituneille kiltalaisille, 
enkä jälleen ylläty, ettei nimeäni 
lausuta, kun puhutaan killan toimint-
aa edistäneistä henkilöistä. Merkit 
menevät jälleen täysin oikeisiin 
osoitteisiin, ja tänä syksynä hopei-
set ansiomerkit myönnetään Irene 

Konolalle, Terhi Seppälälle, Lauri 
Kortelaiselle sekä Juho Jaloselle. 
Tyhjennän viinilasini. 

Juhla alkaa lähestyä loppuaan ja vielä 
ennen kuin innokkaimmat lähtevät 
lipumaan kohti rantasaunaa ja kauan 
odotettuja jatkoja, esiintyy oma 
tanssiryhmämme ainakin lievästi 
humaltuneelle yleisölle. Itseltäni tässä 
vaiheessa iltaa ei ainakaan mikään 
ennalta suunniteltu koreografia 
onnistuisi. Tanssiryhmän esityksen 
jälkeen lähden itsekin hortoilemaan 
kohti rantasaunan mahdollisia riet-
tauksia.

Rantasaunalle saapuessani, ilmas-
sa on monikulttuurinen vivahde. 
Saunalla on näemmä paikalla vielä 
edellinen juhlaseurue (jotain ulkka-
reita), jonka sekaan soluttaudumme 

desanttien lailla. Jatkoista en pysty 
sattuneista syistä paljoa enempää 
kertomaan, kuin että kosteaa ilmei-
sesti oli. Pääsin sen verran hyvään 
flow-tilaan, että heräsin rantasaunalta 
suoraan sillikselle.

Vihdoin päästään siihen osuuteen 
minkä vuoksi näitä juhlia oikeasti 
järkätään, eli silliaamiaiseen. Paljun 
vesi on todella kuumaa, ja väkipa-
kolla yritän ainakin näyttää nautti-
vani olostani. Tarjolla on tietenkin 
perussillismättöä, eli tyhjin vatsoin 
ei tarvitse rantasaunalta poistua. 
Keskityn kuitenkin lähinnä itseni 
nesteyttämiseen. Päivän alkaessa 
lähestyä iltaa, päätän lähteä ranta-
saunalta kohti uusia nöyryytyksiä. 
Ensi kevään Hermannia odotellessa.

Teksti: Lauri Pöyry
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Rakennusinsinöörikillan sotakir-
jeenvaihtajan kertomuksia 2/16

Mittarissa jäljellä 200 ja 
polttoaine on lop-
punut aikoja sitten. 

Näin ajatteli upseerioppilas 
Tuohino katsoessaan lasittu-
nein silmin Haminan bussin 
ikkunasta pimeään. Maastovä-
rin tahrimilla kasvoilla majaili 
vain epätoivo hänen lukiessaan 
vanhojen tupakaverien viestejä: 
tj18. Miksi, oi miksi? Miksi tein 
sen?
 Välillä Espoo-Hamina 
on aikaa miettiä elämänvalin-
tojaan. Onneksi tätä matkaa 
ei kuitenkaan tarvitse kul-
kea usein, kiitos MPKK- ja 
omaistenpäiväviikonloppu ym. 
tärkeät syyt viettää viikonlop-
pu valtion hoivassa. Bussissa 
nuokkuessa voi tosin myös 
tehdä hyödyllisiä asioita, ku-
ten kuumotella tulevia leirejä 
tai nohevana yrittää availla 
Taistelijan opasta puhelimella 
saadakseen tulevan viikon työt 
tehtyä. Harjoitussuunnitelma 
seuraavaksi aamuksi ja haku 

ilmoittaa vain 404? Voi miten 
tähän onkaan päädytty?

Aikani Riihimäellä osoittautui 
lyhyeksi, mutta intensiiviseksi 
palvelusmotivaation noudat-
taessa sini-käyrää leirien sekä 
viikkojen tullessa ja mennessä. 
Aluksi oli kuriakin havaittavissa 
ja kuuluisa motivaatiomäki tuli 
jalkapohjille tutuksi. Iltaisissa 
runturiveissä saimme kuulla 
kunniamme mm. wc-asioinnista 
ja huolestuttavista kirjoituk-
sista Ylilauta-nimisellä keskus-
telupalstalla. Nautittuamme 
muutaman kerran iltavapail-
lakin TKS-tarkistuksista, taisi 
kuitenkin jossain kamelin selkä 
katketa ja vietimme loput AUK 
1:stä omissa oloissamme johta-
jiemme nauttiessa ensin Esan ja 
myöhemmin mahdollisesti Pe-
kan seurasta. Itse Panssaripri-
kaatin komentaja oli kuulemma 
kiinnostunut komentopaikka-
joukkueen meiningistä, mel-
koinen kunnia. Joukkueemme 
johtajat eivät nähneet asiaa yhtä 
ruusuisesti. 
 Meno muuttui alati 

kaoottisem-
maksi joh-
tajiemme 
motivaation 
kuollessa ja 3 
euron varus-
miesjuomien 
astuessa kuvaan 
lähibaarissa 
oli iltaohjelma 
taattua niin 
vahvarissa kuin 

hiljaisuuden aikana. Syöksykier-
re kulminoitui RUK-valintojen 
julkaisuun ja kahden tupakave-
rimme sprinklerisimulaattoriin, 
jonka jälkiä siivosimme kes-
kiyön aikaan vänrikin tuijottaes-
sa meitä ovensuusta sanaakaan 
sanomatta. Pahimmat laatoi-
tustyön jäljet siivottuamme 
irtaannuimme aamuyön hämä-
rissä kaakkoa kohti. Kiitos ja 
anteeksi Riihimäki, toivottavasti 
emme näe enää koskaan.  
 Haminassa käsite “kol-
mas P-kausi” oli ensimmäisestä 
päivästä asti tuttu. Kouluttaja-
kokelaat olivat selvästi sisäistä-
neet upseerimaisen käytöksen 
ja johtamisen perusteet opas-
taessaan meitä ystävällisesti 
talon tavoille ja inhimillinen 
sekä yksilön kohtaava johtami-
nen on hyve, jonka jokainen 
oppi tuntemaan muuallakin 
kuin luentokalvoissa. Runtu on 
rakkautta, tämän tietää nappeja 
sekä vetoketjuja särmätessä ja 
tuvista vauhtia haettaessa soti-
laallisesti kolmatta kertaa. Tupa 
Suomussalmi ei kuulemma vielä 
tänäkään päivänä ole päässyt 
siivouspalveluksesta läpi.  
 Metsäkeikat alkoivat olla 
osittain toivottavia meiningin 
muuttuessa inhimilliseksi ja 
kaikkien asettuessa melkein sa-
malle veljelliselle tasolle. Unen 
vähyys ja Haminalle tyypillinen 
trooppinen sadekausi vaikutti-
vat kuitenkin monien palvelus-
motivaatioon varsin negatiivi-
sesti ja jo muutamien viikkojen 
päästä alkoi joukkomme olla 

melko sirpaloitunut. Leirien 
lyhyyttä kompensoitiin tiukalla 
aikataululla ja sitäkin lyhyem-
millä unilla. Teltat tietysti pu-
rettiin useamman kerran muun 
tekemisen puutteessa, ettei 
aikaa jäisi yli turhaan härväyk-
seen kuten nukkumiseen. Myös 
puolustusasemien yöllinen tar-
kastaminen kävi varsin tutuksi.
 Jännittävän jatkokerto-
muksemme seuraavaan epi-
sodiin kaikilla oli kuitenkin 
polttava halu päästä. Kukapa ei 
olisi kaivannut tuttuun kotiyk-
sikköön johtajataitojaan sivis-
tyneesti harjoittamaan ja uusia 
sotilaanalkuja valaisemaan intin 
ihmeellisestä maailmasta. Tai 
ainakin huutelemaan KSE. Sitä 
ennen meillä oli kuitenkin vielä 
monta hajoamista edessä. Voi 
kuinka heillä oli mukavaa.

Jatkunee, jos Rudolf  2017 näin 
suo.



RUUTISET
IV/16

19

Lokakuisena torstai-iltana 
niin mittarit, raksalaiset kuin 
arkkitehditkin kokoontuvat 

Otakaari 20 yläkertaan viettämään 
tämän syksyisiä MAIK-sitsejä. 
Juhlapaikalla on ilmassa 80-luvun 
tunnelmaa, ja ihmisiä saapuukin pai-
kalle mitä erikoisemmissa asusteissa. 
Kuin aikakoneella palaan tuohon 
aikaan, jota en itse päässyt todista-
maan, mutta josta populäärikulttuuri 
on muovannut minulle hyvin selkeän 
kuvan. Ydinsodan pelko alkoi 80-lu-
vulla olla jo tiessään, mutta uskonkin 
tämän illan kärjistyvän aivan muilla 
tavoin. Itse olen vain sitseillä töissä, 
joten joudun seuraamaan vierestä 
sitsien eskaloitumista täyteen hulluu-

teen. Vaaranmerkit ovat havaittavissa 
jo ensimmäisten vieraiden puskiessa 
ovista sisään. Luonnollisesti monet 
vaikuttavat jo nauttineen oma-aloit-
teisesti menovettä, joten kurkut ovat 
hyvin voideltuna sitsejä varten. Tilo-
jen pienestä koosta huolimatta kaikki 
reilut 80 vierasta löytävät paikoilleen 
jätesäkeillä vuorattujen pöytien 
ääreen. Ei aikaakaan, kun kongi 
kolahtaa ja sitsit pääsevät vauhtiin.

Sitsien kuluessa melutaso ja lämpö-
tila kohoavat eksponentiaalisesti. 
Vaikka teemana on 80-luku, ilman-
kosteus ja lämpötila ovat verrat-
tavissa Saigonin yöhön 60-luvun 
lopulla. Luojan kiitos sitseillä pi-

detään muutamia taukoja, jolloin 
juhlaväki pääsee käymään pihalla 
tuulettumassa. Sitsejä sivusta seur-
atessani sisäinen yliminäni yrittää 
houkutella minua humaloimaan 
itseni, mutta vastustelen mieliha-
lujani läpi ikuisuudelta tuntuvien 
sitsien. Loppuillasta vieraita saapuu 
viihdyttämään jälleen kerran ExotIK. 
Valitettavasti esiintyjät eivät kuule 
yleisön ”we want more”-huutoja, ja 
juhlaväki jää nuolemaan näppejään. 
Sitsien lähestyessä viimeisiä värssy-
jään, meno on muuttunut täysin 
kaoottiseksi. 

Yhtenä humalaisena massana 
sitsaajat vyöryvät yläkerran sitseiltä 
alakertaan jatkoille. Yläkerta on 
kuin pommin jäljiltä, ja alan tuntea 
myötätuntoa rikospaikkasiivoojia 

kohtaan. Siivotessa kerkeän pohtia 
elämääni ja sitä että vielä olisi alaker-
ran siivoaminen myös edessä, kun-
han juhlijat lähtisivät sieltä koteihinsa 
sotkemaan. Alakerran juhlijoilta ei 
kuitenkaan näytä virta loppuvan, ja 
he varmaan olisivat olleet siellä vielä 
sunnuntainakin, ellemme olisi heitä 
pois häätäneet. Toisten sotkujen 
siivoaminen on aina kirjaimellisesti 
puhdistava kokemus, ja uskon että 
jälleen sain ainakin muutaman omis-
ta synneistäni hyvitettyä. 

Kaiken kaikkiaan sitsit vaikuttivat 
olleen menestys. Juhlat olivat railak-
kaat ja kaikilla tuntui olevan hauskaa. 
Harvemmin olen kuitenkin päässyt 
kahdella vasemmankäden kumihan-
sikkaalla lapiomaan byyttaa lattialta. 
Kiitos MAIK-sitsit 2016. 

MAIK-sitsit
Teksti: Lauri Pöyry
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