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Keskiaukemalla kalenterijuliste!
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Pääkirjoitus

Talvi on vähitellen
vaihtumassa kevääksi,
ilma lämpenee, päivät
pitenevät ‒ monen mielestä onneksi. Talvi on
jo Etelä-Suomen leveysasteilla pimeä ja raskas,
eikä asiaa yhtään kevennä se, että koulutyö keskittyy juuri talvisaikaan.
Jaksaminen työssä ja
opinnoissa on kehkeytynyt yhteiskunnassa varsin tavalliseksi puheenaiheeksi. Ylioppilaiden
Terveydenhuoltosäätiön (YTHS) tutkimusten
mukaan huomattava
osa opiskelijoista kärsii
väsymyksestä ja masentuneisuudesta.
Ja ihmekös tuo, kun
aikuistumisen vaikeuksien, opiskelutyön ja
valmistumispaineiden
lisäksi huolettaa jo pelkkä arkinen toimeentulo. Korkeakoulukin on tulosrahoituksen myötä lähestynyt tehdasta,
jossa opiskelija saattaa tuntea olevansa
tuotantoeläin, opiskelevansa tutkintoa,
ei elämää varten.
Oppimisen riemu ja kouluyhteisön
henki on hakusessa, joten opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat eivät
ole mikään ihme. YTHS ja eri järjestöt
tekevät arvokasta työtä yrittäessään
ohjata Suomen nuorta polvea takaisin
elämään ja yhteiskuntaan.
Itsestään huolehtiminen on tärkeää,
itselleen on suotava kunnolliset yöunet,
riittävästi ravintoa ja ulkoilmaa, aikaa
harrastuksille ja ystäville. Pienetkin asiat
voivat tuoda elämään ilon pilkahduksia
ja auttaa jaksamaan.
Noiden pienten ilojen järjestäminen
on kiltatoiminnan tärkeimpiä tarkoi-

tuksia. Killan tapahtumat
tarjoavat mahdollisuuden viettää aikaa muiden
ihmisten seurassa.
Jossakin järjestetyssä
tapahtumassa käyminen
ei todellakaan tarkoita
sielun myymistä iloluontoiselle opiskelijaelämälle, se on pikemminkin
sijoittamista itseensä.
Tuotosta pääsee nauttimaan ehkä vasta vuosien
kuluttua, mutta tappiota
tuo sijoitus tuskin tuottaa.
”Kyllä mä olisin tullu
sinne, mut mä en tienny
et se oli eilen...” Selitys
on kuultu usein, mutta
selittelijä ei voi useimmiten syyttää muita kuin
itseään. Ainakin killan järjestämistä tapahtumista
tiedotetaan tavalla jos
toisellakin, ilmoitustauluilla, nettisivuilla, uutisryhmässä ja sähköpostitse.
Tietoa on tarjolla, joten sitä kannattaa opetella ottamaan vastaan. Silloin
tärkeät tiedotukset eivät mene sivu
suun, eikä vahingossa jää mukavista
tapahtumista osattomaksi.
Toivotan kaikille jaksamista ja reipasta
mieltä koko kevääksi!
- Rudolf P.S. Muistakaa osallistua Viinlandia-kirjoituskilpailuun! Ohjeet sivulla 8.
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Puheenjohtajalta

Vuosi vaihtui, ja raadin sekä toimareiden
vaihtumisen lisäksi
killassa on ehtinyt tapahtua yhtä sun toista
muutakin. Pian lomien
loputtua vietettiin talvipäivää SIK:n, KIK:n ja TiK:
n kanssa, tammikuun lopussa maisteltiin viinejä
ja juustoja museolla,
suunnittelualasta on
juteltu Rantasaunalla
ja ystisbileitä vietetty
mittareiden kanssa.
Tapahtumien lisäksi
on järjestetty jo kaksi ylimääräistä
kokousta ja vuosikokous. Killan ylimääräisissä kokouksissa muutettiin
hieman killan sääntöjä , koska edellisiä
sääntöjä patentti- ja rekisterihallitus ei
hyväksynyt. Toivottavasti nämä säännöt menevät läpi, niin pitkään vireillä
ollut rekisteröityminen yhdistykseksi
saadaan vihdoin vietyä loppuun.
Tänä vuonna osastolla on tapahtunut
ja tapahtuu monenlaisia muutoksia,
jotka vaikuttavat myös kiltaan. Vuoden
alussa kalliotekniikan, geologian ja
geofysiikan alat siirtyivät osaksi osastoamme. Haluaisinkin toivottaa kaikki
kalliopuolen opiskelijat lämpimästi
tervetulleeksi mukaan myös IK:n toimintaan! IK:ssa ei ole juurikaan kokemuksia
vuori-ihmisten kiinnostuksen kohteista,
joten ideoita mahdollisiksi uusiksi toiminnan muodoiksi kaivataan etenkin
näiltä uusilta tulokkailta.
Syksyllä uudet phuksit taas aloittavat
opintonsa uusissa tutkinto-ohjelmissa,
mikä tuo lisähaasteita myös phuksitoiminnalle ja uusien tulokkaiden ohjaukselle. Onkin tärkeää, että nykyiset
opiskelijat, varsinkin ISOhenkilöiksi
haluavat, seuraavat tarkasti tutkinnonuudistuksen etenemistä.

Vaikka uudistusprosessi on ollutkin kauan
menossa, ei kaikista asioista ole vielä päätetty
lopullisesti. Totuudenmukaista tietoa uudistuksen vaikutuksista voi
jakaa vasta kun päätökset on tehty.
Lähiaikoina pienempiä uudistuksia tapahtuu
myös kiltahuoneella. Viime vuonna vuosijuhlalahjaksi saatu lätkäpeli
on ollut vuoden aikana
niin suosittu, että syksyllä se hajosi. Tänä vuonna rikkinäisen
tilalle hankitaan uusi pöytälätkä. Myös
kahvinkeitin vetelee viimeisiään ja sekin
on tarkoitus uusia.
Jos sinulle tulee mieleen jotakin
muuta kiltahuoneella uudistettavaa
tai keksit jotain parannettavaa killan
toiminnassa ja tapahtumissa, niin ota
rohkeasti yhteyttä meihin raatilaisiin.
Tule vaikka käymään raadin kopissa
torstain raatipäivystysaikana klo 12-13.
Me haluamme tehdä killasta ja sen toiminnasta sellaista, että kaikki kiltalaiset
voisivat tuntea IK:n omakseen!
Mukavaa kevättä kaikille!
toivottelee
Hanna Melkko
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Oltermannin tervehdys
Kevätlukukausi on saatu opintojen osalta jälleen onnellisesti käyntiin.
Jokaisella, niin opettajalla
kuin opiskelijallakin on
varmasti omat huolensa,
kuinka saavuttaa asetetut
tavoitteet mahdollisimman hyvin. Tavoitteiden
asettelu onkin yksi opiskelun ‒ niin kuin yleisesti
työnteon ‒ tärkeimmistä
menestyksen kulmakivistä.
Usein kuulee sanottavan opiskeluajan olleen
elämän parhaita ja antoisimpia vuosia ‒ joskus
jopa hauskimpia tai rattoisimpiakin. Jotta kukin voisi näin elämänsä
myöhemmässä vaiheessa
lausahtaa, on hänen asian
hoitamiseksi kuitenkin
nähtävä vaivaa.
Ensimmäinen asia, johon tulee kiinnittää huomiota, on luonnollisesti
minimoida tarvittavaa
työmäärää. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että
tulisi välttää työntekoa,
eli ottaa opiskelu niin
sanotusti löysin rantein.
Sen sijaan tulee välttää
ylimääräistä ja tarpeetonta rasitusta.
Nyt voi tietenkin kysyä, mikä sitten on sitä
tarpeetonta työntekoa
opiskelussa? Haluaisin
heti vastata tähän, että
minkä tahansa asian tekeminen useaan kertaan
on ehdottomasti tarpeetonta.

Opiskelijalle tyrkytetään monessa yhteydessä
ilmaisua ʻakateeminen
vapausʼ. Mitä akateemisella vapaudella voidaan
tarkoittaa opinahjossa,
jossa tarjotaan oletusarvona viikon jokaisen
päivän aamusta iltaan
täyttävää lukujärjestystä
‒ lisämausteena pakolliset kotitehtävät, harjoitustyöt ja välikokeet?
Luennolla istuminen ei
todellakaan ole kevyintä
tai helpointa työntekoa.
Varsinkaan silloin, kun on
tarkoitus seurata opetusta ja omaksua esitettyä
asiaa. Akateemisen vapauden käsitettä tuleekin
jokaisen tulkita yksilöllisesti, omia kykyjään mukaillen.
Tämän voi tehdä laatimalla tai räätälöimällä
itselleen parhaiten soveltuvan opintosuunnitelman, joka antaa mahdollisuuden myös kaiken
turhan työn karsimiseen.
Jos viikkoaikataulu on
laadittu siten, ettei se
ole liian kireä, voi kukin
omistautua täysin palkein niiden opintojaksojen opiskeluun, jotka on
kulloinkin sisällyttänyt
opinto-ohjelmaansa.
Samalla aikataulu voi
olla sen verran väljä, että
väliin mahtuu piristäviä
harrastuksia, lepoa ja sopivasti hauskanpitoakin.
Urheilijallekin on suorastaan elinehto tasapai-

nottaa harjoitus ja lepo
oikein.
Ja mikä tärkeintä, ei
ole enää tarpeen tenttiin
valmistautuessa tukeutua tärppeihin, nähdä
unettomia öitä tai luottaa
asiaa osaamattomana
onneensa.
Kerralla huolellisesti
tehtyyn työhön ei tarvitse
enää myöhemmässä vaiheessa palata. Osaaminen
on tänä päivänä valttia
‒ tentinkin suoritus on
tällöin vain tehdyn työn
kirjaamista opintorekisteriin.
Näin menetellen voimme kaikki eräänä päivänä
muistella niitä elämämme
onnellisimpia nuoruusvuosia, joita vietimme
opintojen kiehtovassa
ilmapiirissä oman osastomme luentosaleissa ja
luokkahuoneissa.
Haluankin lopuksi
kannustaa kaikkia tarkastamaan oman opintosuunnitelmansa oikea
painotus ja samalla toivottaa kaikille onnellista
ja menestyksekästä kevätlukukautta.
Oltermanni
Juha Paavola

Säihkettä
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Milloin maanantaista tuli tenttipäivä?
K
ÄSITYKSEMME AJASTA JA AJANLASKUSTA PERUSTUU PIT-

KÄLTI KALENTERIIN, JONKA HIOUTUMINEN NYKYISEEN
MUOTOONSA ON KESTÄNYT VUOSITUHANSIA.

NIIN

HAL-

LITSIJAT KUIN USKONNOLLISET JOHTAJATKIN OVAT HALUNNEET
JÄTTÄÄ SIIHEN OMAN KÄDENJÄLKENSÄ.

YHTÄ KAIKILLE KALENTERIJÄRJESTELMILLE TUNTUU KUITENKIN OLEVAN SEN PERUSTUMINEN KUUN LIIKKEISIIN, JOISTA MUODOSTUIVAT KUUKAUDET.

Babylonialainen ja egyptiläinen kalenteri
Babylonialaisten kalenteri oli yhdistetty kuu-aurinkokalenteri, jossa kuukauden pituus oli vuorotellen
29 tai 30 päivää. Vuodessa oli täten 354 päivää. Joka
kolmas vuosi kalenteri oli kuukauden edellä ja siihen
lisättiin 13. kuukausi. Kukin kuukausi oli omistettu
jollekin eläinradan kahdestatoista merkistä. Lisätty
kolmastoista kuukausi sai tunnuskuvakseen korpin,
onnettomuuden linnun. Muinaisilta babylonialaisilta
olemme perineet seitsemänpäiväisen viikon sekä
nykyisen tunti ja minuuttijaon. Varhaisessa egyptiläisessä kalenterissa oli 360 päivää mutta n. 4230 eKr.
egyptiläiset siirtyivät aurinkokalenteriin, jossa vuosi oli
365-päiväinen. Vuosi oli kuitenkin maan trooppiseen
vuoteen verrattuna neljännesvuorokauden liian lyhyt.
Kalenteri oli käytössä aina vuoteen 238 eKr., jolloin
otettiin käyttöön neljän vuoden välein lisättävä karkauspäivä. Tätä ennen karkauspäivän puuttumisesta
aiheutunutta ”virhettä” oli neljän tuhannen vuoden
aikana kertynyt yhteensä liki kolme vuotta!

Roomalainen ajanlasku ja juliaaninen kalenteri
Roomalaisten ajanlaskussa vuosi oli ensin 303
päivää pitkä ja siihen kuului 10 kuukautta. Vuosi alkoi
maaliskuussa ja neljä ensimmäistä kuukautta saivat
jumaliin viittaavan nimen: Martius, Aprilis, Maius ja
Junius. Loput kuukaudet nimettiin järjestysnumeroil-

la: Quintilis, Sextilis, September, October, November
ja December. Seitsemännellä vuosisadalla eKr. vuoteen lisättiin 2 kuukautta: Januarius ja Februarius,
jotka myös viittaavat jumaliin. Tammikuussa oli 29
ja helmikuussa 28 päivää. Joka toinen vuosi oli karkauskuukausi (Mercedonius) helmikuussa. Sen käyttö
oli kuitenkin usein varsin mielivaltaista ja ajanlasku
meni sekaisin. Julius Caesar 46 eKr. päätti uudistaa
kalenterin. Vuoden pituus määrättiin 365.25 päiväksi.
Täten joka neljäs vuosi sisälsi 366 päivää ja muut 365
päivää. Juliaanista kalenteria sovellettiin tammikuun
ensimmäisestä v. 45 eKr. lähtien ja se säilyi Euroopassa
yli 1600 vuotta.

Gregoriaaninen ajanlasku
Paavi Gregorius XIII sääti uuden kalenterin 1582.
Hän muutti kalenterivuoden pituuden trooppista
vuotta (365,2421897 vrk) paremmin vastaavaksi.
Trooppinen vuosi on 11 min 14 sek lyhyempi kuin
365,25 vrk. Siten se edistää juliaaniseen kalenteriin
verrattuna vuorokauden 128 vuodessa. Ajanlaskussa
puhutaan trooppisesta vuodesta eli ajasta, joka tarkalleen vastaa auringon täyttä kierrosta laskettuna
kevätpäiväntasauspisteestä.
Paavi siirsi kevätpäiväntasauksen maaliskuun 21.
päiväksi. Koska kalenterivuosi oli neljännesvuorokauden pitempi, myöhästyivät kalenterin päivämäärät
oikean trooppisen vuoden pääpisteistä. Juliaanisen
kalenterin 1600 vuoden aikana Euroopassa siirtyminen teki yli 12 vrk, joten kevätpäiväntasaus oli
siirtynyt päivämäärälle 11.3. Kevätpäiväntasaus siirrettiin takaisin 21. päiväksi jättämällä vuoden 1582
lokakuusta kaksitoista päivää pois. Lisäksi vuoden
pituus lyhennettiin jättämällä pois karkauspäivät sellaisista tasaisista satavuosista, jotka eivät ole jaollisia
neljälläsadalla. Uusi luku (eli gregoriaaninen kalenteri)
otettiin käyttöön 1582 useassa katolisessa maassa

Phuksikipparin palsta

Terve taas!

Koulu on pyörähtänyt käyntiin
jälleen oikein tohinalla. Välikokeet
ja muut deadlinet ovat jo arkipäivää
ja sitä yrittää vain pysyä pyörityksen mukana. Koulun ohella myös
phuksitoiminta on käynnistynyt
virkistävän joulutauon jälkeen. Jo
helmikuun molemmin puolin on
ollut mahdollisuus osallistua talvipäivään IK-KIK-SIK-TiK- voimin,
Phuksiristeilyyn, joka jälleen kerran
suuntautui hienoon etelänaapuriimme Viroon, mäenlaskuun Ulliksella ja Gravitaatioon, lauluiltaan
vanhalla Polilla sekä ystisbileisiin
mittareiden kanssa tietenkään
unohtamatta suunnittelusaunaa,
Parma-excursiota jne. Jokaiselle on
varmasti löytynyt jotain!
Syksyn kaltaista pelkästään
phukseille suunnattua ohjelmaantia ei välttämättä ole enää niin
paljon, mutta toisaalta vanhempiin
tieteenharjoittajiin tutustumisesta
on pelkästään hyötyä! Kannattaa
myös muistaa, että phuksipisteitä
saa lähes mistä vain: killan kaikista
tapahtumista, verenluovutuksesta, muiden kiltojen/alayhdistysten tapahtumista, vuosijuhlista,
Gravitaatiosta ja muista TKY:n
tapahtumista jne. Saamani phuk-

sipistevihkot olivat mukavaa luettavaa, tarkoitushan oli katsastaa
minkälaisissa tapahtumissa olitte
käyneet ja kuinka paljon pisteitä
keskimäärin oli hankittu. Myöskään
niillä joilta jäi välitsekkaus jostain
syystä väliin ei ole huolta. Uskon,
että olette mukana toiminnassa
myös mahdolliseen vappuun asti
ja sitä pidemmällekin...
Nimittäin nyt on tullut ajankohtaiseksi ISOhenkilöksi ryhtyminen.
Jos sinulla oli mukavaa viime syksynä ja haluaisit kokea kaiken uudestaan, on sinulla siihen loistava
mahdollisuus ISOhenkilötoiminnan
kautta. Tai jos sinulla on jotain mitä
pitäisi tehdä kenties paremmin
ISOhenkilönä, lähde toteuttamaan
itseäsi. ISOhenkilönä oleminen on
huippua ja samalla aivan kuin vahingossa tutustut uusiin ihmisiin.
ISOhenkilövastaavamme Jarkko
Lahtiselta (jtlahti2) voi kysyä mitä
vain asiaan kuuluvaa tai kuulumatonta, hän vastailee mielellään
kysymyksiin.
Sitten tuli vielä mieleen kesätyöt. Niistä on aina saanut jonkinmoisen stressin aikaan, mutta
helpottaakseni omalta osaltani
teidän työnhankintaanne annan
vihjeen. Kiltiksen edessä olevan
naulakon toisella puolella, siis siinä

opintoneuvolan
puolella, on työpaikkailoituksia.
Kannattaa käydä vilkaisemassa
josko sieltä jotain
löytyisi myös sinulle. Samoin
kannattaa soittaa innokkaasti
hakemusten perään tai jos haalariharjoittelua
etsitte, niin käykää vaikka suoraan
työmailla kyselemässä vastaavilta
mestareilta hommia. Työnantajille
jäävät sellaiset henkilöt mieleen,
jotka ovat innostuneita ja reippaita, aktiivisuus edesauttaa varmasti
työnsaantia, rohkeasti vain soittelemaan! Eikä se maailmaa kaada jos
ensimmäisenä vuotena ei saa vielä
alan töitä, nimimerkillä kokemusta
on ja nykyään onnellisesti alan
töissä. Yrittää sitten seuraavana
vuonna uudestaan.
Jahas, nyt voin vain toivottaa
tsemppiä ja jaksamista kaikille!
Aurinkoista alkukevättä toivottaa kipparinne Anna!

mutta esim. Kreikassa vasta 1923.

Ruotsalainen kalenteri

Almanakka on ilmestynyt Suomessa ruotsinkielisenä vuodesta 1608 alkaen, jolloin se perustui juliaaniseen kalenteriin. Laurentius Tammelin julkaisi
puolestaan ensimmäisen suomenkielisen almanakan
vuonna 1705. 1700-luvulla Ruotsi-Suomessa käytettiin
useita erilaisia kalenterijärjestelmiä, kunnes vuonna
1753 siirryttiin gregoriaaniseen kalenteriin.

Korkeakoulun kalenteri
Korkeakoulun kalenteri on ollut käytössä jo jonkun
aikaa. Se noudattaa gregoriaanisen kalenterin pituutta ja kuukausi- ja tuntijaossa. Erona gregoriaaniseen
kalenteriin lienee ainoastaan ero viikon pituudessa.
Gregoriaaniseen seitsenpäiväiseen viikkoon verrattuna korkeakoulun kalenterissa on ainoastaan
neljä päivää. Viikon aloittaa tenttipäivä ja sitä seuraa
luentopäivä, luentopäivä ja luentopäivä. Jotta eroa
gregoriaaniseen kalenteriin ei syntyisi, neljännen
päivän jälkeen korkeakouluopiskelijoille on määrätty viettäväksi kolme karkauspäivää: tenttipäivä
− 3, tenttipäivä − 2 ja tenttipäivä − 1, joista kaksi
jälkimmäistä sijoittuvat gregoriaanisen kalenterin
mukaiseen viikonloppuun. Poikkeuksia tähänkin
kalenteriin löytyy: jos viikon ensimmäinen päivä ei
ole opiskelijalla tenttipäivä, on se ja tätä edeltänyt
tenttipäivä − 3 yleisesti työpäiviä.
Poikkeukset ovat kautta aikojen aiheuttaneet sekaannusta ja lopulta kalenterijärjestelmän vaihtamista. Voimakkaimmin uuteen järjestelmään siirtymistä
puoltavat tällä hetkellä parivaljakko Kurri & Haatainen,
joiden mukaan poikkeusten mukaiset työpäivät tulisi
poistaa ja korvata kahdella ylimääräisellä luentopäivällä. Jotta muutos nopeutuisi, on opiskelijoille
määrätty ylimääräisestä työnteosta maksuvelvoitteita
valtiovallalle sodanjumala Marsin mukaan nimettynä
kuuna.
Vähemmistöä edustavalle korkeakouluopiskelijalle on oman elämän sovittaminen gregoriaaniseen
kalenteriin täynnä haasteita johtuen tenttipäivän
sijoittumisesta aina gregoriaanisen kalenterin maanantaille. Tällöin tutustuminen viikonlopun suomiin
mahdollisuuksiinkin jää usein vain valkoisten pilvilinnojen koristeiksi. Ajatella, jos tenttipäivä olisikin
viimeisenä luentopäivänä (torstaina) ja tenttipäivä −
2 ja − 1 (lauantai ja sunnuntai) jäisivät vapaiksi. No,
se olisi tietysti tehotonta varsinkin lyhyellä aikavälillä.
Suorastaan resurssien tuhlausta.
Korkeakoulun kalenteria kannattavat opettajat
ovat K & H -valjakon esityksen mukaisia uusia luentopäiviä vastaan vedoten akateemiseen vapauteen.
Kolme luentoa päällekkäin luentopäivänä ei ole
ongelma, sillä akateemisesta vapaudesta nauttiva
opiskelija voi jättää muut luennot väliin ja tulla juuri
tämän luennoitsijan oppiin. Tai voihan kurssin ottaa
taas vuoden tai kahdenkin kuluttua jos nyt ei ehdi.

Vielä pääsiäisestä
Juliaanisella ja gregoriaanisella kalenterilla on
oma pääsiäissääntönsä. Pääsiäisen vietto pohjautuu
jo varhaiskristilliseen kauteen ja aluksi sen vietto ei
ollut yhtenäistä. Ensimmäisten vuosisatojen aikana
oli riitoja pääsiäisen ajankohdasta. Nikean kirkolliskokous v. 325 otti kompromissina kaikki näkökohdat
huomioon: pääsiäispäivä on kevätpäiväntasauspäiväksi sattuvan tai sitä seuraavan täydenkuun jälkeinen
sunnuntai. Tänä vuonna pääsiäispäivä on 27.3. aivan
kuten vuonna 1692.
IT
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Ruutiset Tallinnassa:

Laiva on lastattu fukseilla
MAANANTAIAAMUNA ,

SUURIN PIIRTEIN SIIHEN

AIKAAN, KUN ENSIMMÄISET LUENNOT ALKAVAT,

HELSINGIN

LÄNSITERMINAALI TÄYTTYI INNOKKAISTA JA ODOTTAVAISISTA IHMISISTÄ.

RAKSAN

FUKSIT

JA FUKSIMIELISET VANHEMMAT
TIETEENHARJOITTAJAT
LÄHDÖSSÄ

OTANIEMEN

JISTA FUKSIRISTEILYLLE
LINNAAN.

OLIVAT
SUO-

TAL-

Raksalaisille kelpaa
vain paras, maksoi mitä
maksoi. Niinpä kurssineuvosto oli yksimielisesti päättänyt, että risteily tehdään Itämeren
kuumimmalla ja suosituimmalla, suorastaan
uutuuttaan hohtavalla
luksusjahdilla Tallink Meloodialla. Olihan se sentään ainoa laiva, joka kelpuutti 58 otaniemeläistä
hoteisiinsa.
Hetken terminaalissa
odottelun jälkeen kurssineuvoston rahastonhoitaja ja virkaatekevä
puheenjohtaja Anne jakoi laivaliput matkaajille.
Seurueen sviitit sijaitsivat
alimmassa kerroksessa,
eristyksissä laivan muilta
asiakkailta.
Meloodian irtauduttua

laiturista laivabaari aukesi
ja eräät kärsimättömät
pääsivät pinteestään.
Loistoristeilijän ”supermarket” avasi ovensa
kymmeneltä. Jo hyvissä
ajoin, akateemisen vartin
verran ennen h-hetkeä,
tekniikan opiskelijat linnoittautuivat oven eteen
lukemaan tuote-esitteitä
ja pohtimaan tulevia ostoksiaan.
Muuten parin tunnin
menomatka Tallinnaan
sujui odottavalla kannal-

dittiin korkeatasoisissa,
mutta halpahintaisissa
ravintoloissa aterioiden.
Tietenkin Tallinnaan
tutustuttiin myös vilpittömän teekkarimaisesti
kiertelemällä pubeja. Iltakymmenestä alkaen
satamaan valui enemmän
tai vähemmän horjuvia
raksalaisia.
Paluumatkan ohjelma
ei ollut kenellekään epäselvä. Juhlatunnelmaa
nostatettiin.
Yläkerran hump-

la. Jotkut tappoivat aikaa
hyteissä, jotkut kuppilassa notkuen. Myös bingosaliin saatiin raksaedustus
‒ voitokkaana luonnollisesti.
Puolilta päivin Itämeren helmeilevin huvipursi viimein rantautui
Tallinnaan. Raksalaiset
valuivat passitarkastuksen kautta tutustumaan
veljeskansamme pääkaupunkiin. Joillain
huomio kiinnittyi osittain ränsistyneeseen
rakennuskantaan,
jotkut arvioivat Tallinnan vesijohtoveden
laatua.
Joukko hajaantui
eri puolille kaupunkia.
Osa kävi keilaamassa,
osa hyödynsi suomalaiseen tasoon nähden huokeita hintoja
shoppailemalla. Ruokapuolesta huoleh-

paosaston ja diskon nihkeähköä menoa paranneltiin raksalaisvoimin. Alun
huikean neljän tanssijan
joukko saatiin paisumaan
miltei kaksikymmenpäiseksi.
DJ yritti lopettaa soit-

tosikermäänsä jo kolmen
aikoihin, mutta oli voimaton viehkeiden raksatyttöjen vilpittömien jatkoaika-aneluiden edessä.
Anastacian soittaminen
jatkui vielä tunnin verran.
Silminnäkijähavaintojen mukaan muutama
raksalainen ehti diskosta palatessaan pulahtaa
pallomereenkin peuhaamaan kuin kolmevuotiaat
konsanaan.
Alakerrassakin oli luonnollisesti korkea tunnelma. Raksalaiset miehittivät ja naisittivat käytävät
muiden matkaajien loistaessa poissaolollaan.
Hyteissä vallitsi vieraanvarainen tunnelma
ja kaikille juomahaluisille
ja -haluttomille pidettiin
ovet avoinna.
Moni reissaaja tutustui uusiin naamoihin jutustellen ennen täysin
ventovieraiden opiskelukollegojen kanssa näissä
avoimien ovien hyteissä.
Neljän jälkeen väsymys hiipi monen matkaajan puseroon ja tunnelma

laski väkisin. Joukko siirtyi vähitellen punkkiinsa
nauttimaan muutaman
tunnin lepoa ennen Suomeen saapumista.
Osa kuitenkin jaksoi
vaan, eikä kaikille tullut
uni lainkaan silmään koko
raskaalla reissulla. ”Jos ei
mennä nukkumaan, nii ei
tartte herätäkkään”, eräs
aikamme suuri ajattelija
asian tiivisti.
Tiistaiaamuna kölitasan kerroksesta kömpi
nuutuneen näköisiä ihmisiä. Tummuneet silmäluomet, verestävät silmät
ja runsaista tuliaisista pursuavat laukut osoittivat
kuitenkin, että reissu oli

erittäin onnistunut.
Kenellekään ei ollut
sattunut mitään onnettomuuksia, eikä kukaan
unohtunut hyttiinsä
nukkumaan. Siitä pitivät
huolen siivoojat, jotka
herättelivät uupuneita
raksalaisia jo aamuseitsemästä alkaen.
Juhlakansa harhaili
koteihinsa nauttimaan
ansaittua lepoa.
Pari urheaa sissiä raahautui jopa aamuluennoille ‒ opiskelemaan tai
nukkumaan univelkaansa
pois.

Keskittämällä raha-asiasi meille,
isokin askel tuntuu pienemmältä
Mitä enemmän keskität raha-asioitasi meille, sitä paremmat ovat etusi.
Voit saada alennuksia ja etuja niin päivittäisistä pankkipalveluista kuin
laina-, sijoitus- ja vakuutuspalveluistakin. Avainasiakkaana sinä ja
perheesi saatte myös oman henkilökohtaisen pankkineuvojan.
Kaikki tämä, jotta voisit toteuttaa suunnitelmiasi.
Soita Asiakaspalveluun ja varaa aika konttoristamme 0200 3000
(pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai käy tutustumassa osoitteessa
www.nordea.fi/asiakasedut.

Teemme sen mahdolliseksi
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Nordea Pankki Suomi Oyj
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2. pääsiäispäivä
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Viikko Maanantai
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Fazer-excu

R-naiset
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Kimble Cup

2
9
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23
30

1
8
15
22
29

110 m:n aidat
Kansallinen veteraanipäivä

6
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20
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päättyy

Kotimaan
Pitkä
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2005
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Tiistai

7
14
21
28

Torstai
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Laulusitsit
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Wappu?
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sillis

3
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Sunnuntai

Pääsiäispäivä

Palmusunnuntai

6
13
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Sunnuntai

Huhtikuu
Mikael Agricolan päivä

2
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1
8
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Pöytälätkäturnaus

Lauantai

5
12
19
26

Rakenna ja
remontoi
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Mailapeliturnaus
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ISOsauna,
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10.6. ̶ 10.7. Loma-asuntomessut Paraisilla
15.7. ̶ 14.8. Asuntomessut Oulussa
16.7. Mommilanjärven soutelu

4
11
18
25
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10.6. ̶ 10.7. Loma-asuntomessut Paraisilla
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1.9. Phuksit saapuvat
9.9. Korkeakoulun avajaiset
12.9. I Opetusjakso alkaa

3
10
17
24
31

To

Elokuu

Helluntaipäivä
Kaatuneiden muistopäivä

Äitienpäivä

Vappu

1
8
15
22
29

Sunnuntai

15.7. ̶ 14.8. Asuntomessut Oulussa
20.-21.8. MAIK-varaslähtö

2
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Kukan päivän viesti
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J. V. Snellmanin päivä

5
12
19
26

Helatorstai

Torstai

Heinäkuu

4
11
18
25

Keskiviikko

Kesäkuu

4
11
18
25

S

Kesäkuu

Eurooppa-päivä

2
9
16
23
30

Tapahtumia kesällä
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Viikko Maanantai

Toukokuu
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Keskustelua netissä
Killan Internet-sivustolta löytyy jokaiselle jäsenelle tarkoitettu keskustelualue
eli foorumi. Foorumillemme muodostetaan otsikoita, joiden alle asiaa voidaan
kommentoida ‒ kyseisen otsikon aiheesta tai pahastikin sen ohi. Samoin myös
uusien otsikoiden luonti on mahdollista jokaiselle käyttäjälle.
Miten sitten pääsen mukaan juttelemaan tärkeistä tai turhanpäiväisistä asioista?
Aloita lukemalla Foorumin Yleistä-osiota. Tämän jälkeen oikealta ylhäältä löytyy
nappula nimeltä ”Rekisteröidy”. Paina sitä ja seuraa ohjeita...

”Forum quotes”
Tänään sanottua:

Vieraillesani taannoin fysiikan luennolla, ensimmäistä kertaa muuten kurssin aikana, dosentti
Heikki Isomäki lohkaisi messevän lausahduksen, joka kiteyttää koko matemaattisen maailman.
Lausahduksesta jopa itse Euler tai Pythagoras olisi ollut ylpeä. Dosentti Isomäen sanoin:
“Kerrotaan jollain, se on vähän eri juttu kun derivoidaan”.
Hetkeä aiemmin dosentti oli käyttänyt kalvon vaihtamiseen koko ajatuskapasiteettinsa, joten
ajatus liikkui vähän hitaammin:
“Katsotaan näihin tota... näihin tota... näihin tota... näihin tota... siis verrataan näihin
tota... näihin tota todellisiin mittauksiin”.
Jämävitsien kaatopaikalta:

Kuorma-auton pysähtyessä punaisiin valoihin, viereen ajaa pikkuinen Suzuki Swift, josta
pomppaa blondi ulos ja juoksee kuorma-auton ympäri koputtamaan kuskin ikkunaan. Kuski
avaa ikkunan ja blondi selittää:
- “Moi mun nimi on Linda ja sun kuormas alkaa valua ulos lavalta”,johon kuski vaan
kattoo blondia hiljaa kieroon ja jatkaa matkaa.
No seuraavissa punaisissa taas tää Suzuki ajaa kuorma-auton viereen ja blondi kirmaa
kuorma-auton ympäri ja koputtaa kuskin ikkunaan. Kuski avaa taas ikkunan ja blondi selittää:
- “Moi mun nimi on Linda ja sun kuormas alkaa valua ulos lavalta”.
Taas kuski vaan puistaa päätään ja ruuvaa ikkunan kiinni ja jatkaa matkaa kolmansiin
punaisiin valoihin. No, kolmansissa punaisissa valoissa taas tää blondi ajaa Suzukinsa kuorma-auton viereen ja blondi taas juoksee kuorma-auton ympäri ja koputtaa kuskin ikkunaan.
Kuski avaa taas ikkunan ja blondi selittää:
-”Moi mun nimi on Linda ja sun kuormas alkaa valua ulos lavalta”.
Kun valot vaihtu vihreiksi kuski paino kaasua ja kerkis seuraaviin punaisiin ennen blondin
Suzukia Swiftiä, hyppää ulos kuorma-autosta ja juoksee Suzukin kuskinpuolelle ja koputtaa
ikkunaan. Blondi avaa ikkunan ja kuorma-autokuski sanoo:
- “Hei, mun nimi on Bösse, nyt ollaan keskellä tammikuuta ja tää on tiensuolausauto!”
JK

Viinlandia
Varma kevään merkki, IK:n perinteinen

-kirjoituskilpailu järjestetään jälleen, jo ties kuinka monetta kertaa.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki kirjoitustaitoiset, -taidottomat, haluiset, -haluttomat, -kammoiset ja -häiriöiset, jotakin sukupuolta
edustavat rakentajateekkarit.

Palkinnot ovat jokavuotiseen tapaan huomattavat, minkä lisäksi jaetaan
rutkasti mainetta, kunniaa, lämmintä kättä ja palstatilaa Ruutisissa.

Osallistuminen on yksinkertaista: laadi noin sivun pituinen
kirjoitelma, essee, kirje, runo, pakina, novelli tai muu teksti
aiheesta Hajoamisia.
Palauta kilpailutyösi vain nimimerkilläsi varustettuna Rudolﬁn
riippariin (Pasi Hölttä, II) 1.4.2005 mennessä. Jätä samaan
riippariin erillisessä, suljetussa kirjekuoressa tiedot nimimerkin
omistajasta. Laita nimimerkkikuoreen merkintä ”Viinlandianimimerkki”.
Palkintojen jako tapahtuu killan Wappusimoilla, mahdollisen
Wapun tienoilla.
Ota heti härkää sarvista, älä jätä osallistumista viime tinkaan!
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Autokevät

Peugeot Boxer 330M, 2,0HDI

P

IKKUPOJILLA ON HAAVEITA.

USEIN NE HAAVEET LIITTYVÄT SIIHEN MITÄ ITSESTÄ TULEE ISONA.
KUKAPA MEISTÄ EI HALUAISI TOTEUTTAA HAAVEITAAN ‒ AINAKIN JOSSAIN MITTAKAAVASSA.
TÄLLÄ KERTAA POJAT TOTEUTTAVAT ITSEÄÄN HYÖTYAJONEUVOJEN TUTKISKELEMISELLA JA
TUNNELMIEN JAKAMISELLA MUIDEN SAMANHENKISTEN KANSSA. SIINÄ POHJA RUUTISTEN UUDELLE
AJONEUVOPALSTALLE, JOSSA VUODEN MITTAAN TULLAAN NÄKEMÄÄN MITÄ ERILAISEMPIA MENOPELEJÄ. TAVOITTEENA LUODA RAKSATEEKKARIN NÄKEMYS AUTOIHIN.

Moottori

2,0HDi (1997cm3)

Vaihteisto

manuaali 5v

Teho kW

64

Vääntömomentti N/r/min 195/1900
Vetotapa

Peugeot Boxer 330M, 2,0HDI

Ranskalaisen PSA-yhtymän paketti-ihme pääsi
ensimmäisenä testijoukkomme kynsiin. Rattiin
hypätessä olo oli melko
henkilöautomainen heti
alusta alkaen. Pakettiautoihinkin miltei järjestään
jo vakiovarusteena kuuluvat kauko-ohjattava keskuslukitus ja sivupeilien
sähköinen säätö ovat
omiaan luomaan mukavan alkuvaikutelman. Myös hiljainen
käyntiääni on heti
miellyttävä ominaisuus kun vertaa menopeliä muinaisiin
malleihin. Penkin
säätövarat piisaavat
ainakin keskimittaiselle miehelle ja mukavuutta lisää ratin
korkeudensäätö, jolloin hyvä ajoasento
löytynee useimmille.
Ohjaamon varustukseen kuuluu runsas
säilytyslokerovarustus. Näistä merkittävimpinä mainittakoon keskikonsolin keskaripullolle

sopiva teline (tietysti vain
kartanlukijalle) sekä sivuovista löytyvät 1,5 litran limupulloille sopivat
matkajuoman säilytyspaikat. Laiskan miehen
varustuksena kojelaudan
keskeltä nousee ilmeisesti
jakelulistan tai kartan
pidikkeeksi tarkoitettu
hieno teline, johon voi

taa keskelle metsäautotietä kohdistuvan piknikin ilman, että tarvitsee
nousta autosta ulos, sillä
verukkeella että pöytä on
kiinteä osa autoa. Luonnon äänet saattavat olla
tosin huomattavasti mukavampaa kuunneltavaa
kuin bulkkiradion säälittävä äännähtely lähinnä

asentaa viime viikon Aku
Ankan matkaseuralaisille
lukemiseksi. Bonuksena
kolmen istuttavaan ohjaamoon on
keskipaikan
selkänojaksi
asennettu
ylöstaittuva
piknik-pöytä.
Näin kätevästi voi toteut-

keskitaajuuksilla. Onneksi
autossa on sähkötoimiset
lasinnostimet!

Ohjaamo ja akuankanpidike

Kuljetettaessa herkästi
särkyvää tavaraa rauhallisuus on tietysti vain
positiivista, mutta pienen koelastauksen myötä paljastui yksi heikko
ominaisuus. Tavaratilan
lattia on nimittäin päällystetty varmasti auton
koko käyttöiän täällä pohjolassa kestävällä muovilevyllä, mutta
samalla lattian
pinnasta on
tullut mukavan
liukas. Kova ja
liukas muovi ei
ole niitä parhaimpia alustoja esimerkiksi juomakoreja
kuljetettaessa,
kilinää nimittäin kuului pelottavan paljon
varsinkin täysien korien ollessa kyydissä.
Apuun tulevat

etuveto

siis kallisarvoisen lastin
paikalleen kiinnitykseen
tarkoitetut kuormansidontalenkit. Harmi vain
koeajoauton varustukseen ei kuulu kuin pari
ﬁllarin takahäkille tarkoitettua käärme-tyyppistä
kuormankiinnityslenksua.
Vaihteiston toiminta
on asiallisen jämäkkää
ja hyvin johdonmukaista. Aiempiin versioihin
verrattuna myös vaihteensiirron nopeus on reipastahtisempaakin vaihtajaa miellyttävä. Pieni
pyörähdys moottoritiellä
vahvisti kuvaa melutason
mielekkyydestä mutta
toisaalta paljasti taas kerran moottorin kuuluvan
rauhalliseen ajotyyliin.
Ajotuntuma on hyvä eikä
ratti turhia haahuile omiaan, eli suuntavakaus on
kunnossa. Tällä kertaa keli
ei ollut niin tuulinen, että

tuulen vaikutusta tällaiseen teräsrakennelmaan
olisi kyetty maantieoloissa erityisemmin huomaamaan. Peruutettaessa
apuna toimivat loistavat
sivupeilit, joilla on todella laaja näkyvyys taakse. Kylmäkäynnistysten
apuna Boxer-mallistossa
on ajastettavat Webasto
polttoainelämmittimet
vakiovarusteena, jolloin
myös sisätila saadaan
lämpiämään ennalta kylmäkissojen iloksi. Pientä
hämminkiä aiheutti sivuoven lukittuminen täysin
auki -asentoon, jolloin
ovea kiinni yrittäneen yllätykseksi kahvasta pitää
vääntää kuin ovea avattaessa, jotta sen sai taas
liikkumaan. Onneksi ei
olkalihakset revähtäneet
eikä ovi irronnut siinä
ovea tempoessa!
JR

Laitteista toimintaan
Ensimetrit pitkin Itäväylää antoivat tuntuman
tasaisesti vetävästä, mutta melko rauhallisen miehen moottorista. Turbon
toiminta on hyvin maltillista ja antaa vetoa alhaisista kierroksista alkaen.
Liukas lattia laittaa ajamaan varovasti

Oven säilytyslokeroita
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Raadin puuhapalsta

1

Opi lisää vuoden 2005 raatilaisista! Täydennä puuttuvat osat vaihtamalla numerot suomalaisen aakkoston kirjaimiksi:
1 = a, 2 = b, 3 = c jne. Yhdistä vielä lopuksi oikea esittelyteksti ja kuvassa oleva raatilainen toisiinsa!

2

24

Olen Hanna ja raadissa toimin puheenjohtajana. Opiskelen kolmatta vuotta
puolella. Suuri osa päivästä minulla kuluu kadottamieni tavaroiden etsimiseen, jotka
14

1

21

12

1

11

15

9

4

5

14

yleensä löytyvät raksan

24

Olen Noora, IK:n kirjuri. Opiskelen 4. vuotta
-puolella.
Kahviriippuvuuteni ajan funktiona noudattaa lähestulkoon säännöllistä
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Pidän kovasti nukkumisesta ja
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Olen niitä harvoja vanhan perinteen jatkajia, jotka juovat
kahvinsa sokeripalan läpi. Olen kiinnostunut kivistä ja

päältä.
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Lempiharrastukseni on nauraminen.
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Hei, olen Heljä, killan
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Olen Ari ja IK:n excursiomestari ʻ05. Toista vuotta yritän kovasti
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opiskella
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-puolella. Opintojen ja killassa toimimisen ohella potkin
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erittäin aktiivisesti. Vaikka
ohjelmaa, opintoja, töitä ja kaikkea muuta mahdollista onkin niin paljon, yritän pysyä
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ja hyväntuulisena.
Jos on kysyttävää tai ehdotuksia excursioihin liittyen, niin aina saa nykäistä hihasta,
ollaan sitten koululla, kiltahuoneella tai vaikka Helsingin yössä.
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Olen Janne, mäntsäläläinen II vsk:n opiskelija ärräpuolelta. Killassa olen
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rahastonhoitajana. Harrastan
,
jonka ohella kaikenlaista kestävyysurheilua. Paras urheilusaavutukseni
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on hiihdosta: olin kuudennella luokalla Sääksjärven
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joten ei tarvitse turhia paineilla ottamasta minuun yhteyttä.
Majailen koulun lähellä Otsolahdessa ja vapaa-aikaan kuluu
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Nimi: Taina, Tuntomerkit: Raksan
,
ujo ja utelias ulkovastaava. Harrastaa kirjeenvaihtoa ystäväkiltojen
suuntaan sekä spämmää ja innostaa ulkkareita tapahtumiin.
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Litkii
kiltiksellä. Kuuntelee tuntemattomia
2

7

18

9

20

20

9

2

27

14

4

5

5

5

14

22

5

20

27

22

27

-

11

10

27

1

18

1

20

5

näköinen, selvänä sympaattinen ja vaatimaton

8

1

1

14

19

19

,

21

18

10

5

8

20

19

9

Olen
ja killan tiedottaja.
Ruutisten päätoimittajan homma kuuluu
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Tykkään sopivan rasvaisesta ruuasta. Asun
30,5 neliön yksiössä yhdessä Kaisa-nimisen
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1

myös minulle. Opiskelen toista vuotta
suunnalla. Toisinaan olen iloinen, joskus äksy ja

selvin päin.
Olen suomenruotsalainen, mutta mulla on
silti 10 sormea ja 10 varvasta, enkä osaa
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kanssa.
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Olen Anna, istuvan Phuksikapteenin viran haltija. Opiskelen kolmatta vuotta
-puolella,
liikennetekniikka pääaineenani. Nykyään aika kuluu nopeasti ja sitä vain ihmettelee mihin
12

ja matkustaa kuulemaan lempiaksenttiaan livenä aina kuin
vain mahdollista. Häärii myös Otaniemen Ympäristöseuran
tapahtumissa.

14

perussuomalainen jannu.

Hellurei kaikille, olen Dennis, raksan uusi 187senttinen opintovastaava. Olen Legoista asti
ollut kiinnostunut rakentamisesta. Harrastan

20

14

20

olen kotoisin Kemiöstä, mulla on
kerran ollut pikkuvarvas murtunut,
kämpässäni ei ole sohvaa, enkä

.
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hiihtokilpailujen kakkonen. Olen luonteeltani älykäs,

Toimin nimellä Tuomas Lesonen. Tänä keväänä
olen ottamassa oppia nykyiseltä Phuksikapteenilta,
Annalta, mutta ensi syksynä huolehdin itse uusista
opiskelijoista. Olen huolehtivainen ja sangen
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tunnit häviävät. Pidän
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valitettavasti
lenkkareista.
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, mutta
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sta on tällä hetkellä tullut tutumpi kuin

Yhdistelyosan ratkaisu: 1E, 2B, 3J, 4C, 5F, 6I, 7D, 8G, 9A, 10H
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IK:n toimihenkilöt 2005
Pasi Hölttä

Lasse Kahila

Katriina Meszka

Kati Suhonen

Laura Into

Jussi Korpilo

Anne Nieminen

Maiju Tarkiainen

Kaisu Jaakkola

Jarkko Lahtinen

Jussi Raitaniemi

Anu Tran

Jarno Jalonen

Ossi-Matti
Lahtinen

MAIK-vastaava

Paula Riikonen

Ilkka Töyrylä

Anna Laiho

Jalo Sippola

Ville Uusi-Rauva

Lukkari

Juomanlaskija

MAIK-vastaava

Pikkuisäntä

Pikkuisäntä
Ruutisten toimittaja

WWW-vastaava
Ruutisten toimittaja

ISOhenkilövastaava

Kulttuurivastaava

Pikkuemäntä

Ruutisten toimittaja

Pikkuemäntä

Ruutisten toimittaja

Dokumentoija

TEK-yhdyshenkilö

Lukkari

Johanna Jalonen
Ruutisten toimittaja

Tenttivastaava

Anne Leivo

Ruutisten toimittaja

Liikuntavastaava

Juomanlaskija

Sami Soininen

MAIK-vastaava

OLETKO MIETTINYT VAIHTOON LÄHTÖÄ?

Lue millaisia kokemuksia vaihtareilla on Suomesta!

Vaihto-oppilaat tulevat Suomeen kokemaan
eksotiikkaa. Sauna on
yksi suurista ihmetyksen
aiheista.
Syksyn ensimmäiseen
saunailtaan mennessään
ulkkarit kyselivät minulta kaikennäköistä siitä.
He olivat kuulleet, että
saunaan mennään aivan
ilman vaatteita. Tämä
oli varsinkin italialaisten
mielestä hyvin kummallista. Mielestäni aivan
yhtä kummallista oli kuulla, että he eivät koskaan
ole käyneet saunassa.
Myös maininta sekasaunasta oli kantautunut
jonkun korviin. Minulta
kyseltiinkin, oliko todella
totta, että myös tytöt
tulevat samaan aikaan
saunaan. Tähän jouduin
toteamaan, että tilanteesta riippuen yleensä naisilla ja miehillä on omat
saunavuoronsa.
He kuitenkin näyttivät tottuvan saunomisen
ihanuuteen aika pian.
Saunailloissa he ovat suin
päin hyppimässä lumi-

hankeen ja juoksemassa
avantoon.
Monet ulkkarit ovatkin
todella innokkaita saunojia. Jossain saunaillassa
kuulin maininnan, että sekasaunassa oli ollut vain
muutama saksalainen
voimanainen (german
strong girls).

Finnish people love
queuing!
Vaihto-oppilaita ihmetyttää suuresti, kuinka
Suomalaiset jaksavat jonottaa niin rauhallisesti.
Etenkin Alvarin toisinaan
jättimäiset jonot kummastuttavat. Kukaan ei
yritä ohittaa eikä kiroile
jonossa.
Parin vaihtarin käsitys
hieman kuitenkin horjui
heidän huomatessaan
minun tyynesti kävelevän
koko Dipolin jonon ohi
ja kiilaavan juuri heidän
eteensä.
Olin vielä niin keskittynyt etsimään kaveriani,
etten edes huomannut
heitä. Kuinka epäkohte-

liasta. Omaksi puolustuksekseni täytyy tosin
sanoa, että olen tehnyt
sen vain kerran. Silloin
oli todella kiire ja kaverini oli jonossa pitämässä
paikkaa.
Se onkin ainoa syy,
minkä varjolla olen huomannut kenenkään
kiilaavaan jonossa. Tai
sitten suomalaiset ovat
niin ovelia kiilaajia, ettei
kukaan huomaa mitään.
Mitä sitten muissa maissa tehdään? Kiilataan ja
kiroillaan?

Tenttejä voi tehdä
koska vaan!
Suurimmassa osassa
Euroopan maita opiskelijoilla on kiinteät lukujärjestykset ja aikataulussa
täytyy pysyä. Monien ulkkareiden mielestä meidän
hieman vapaammat kädet
antava järjestelmämme
onkin aivan mainio.
Tosin he ihmettelevät,
kuinka suomalaisilla riittää itsekuria. No, ei se aina
taida riittääkään.

On se niin
kummallista!

Tsekissä on pakollista
käyttää pukua tenteissä. Näin minulle kertoi
raksan tsekkiläisvaihtari.
Hänen mielestään se on
aivan normaalia. Suomalaisesta se tuntuu kyllä
aika mielenkiintoiselta.
Täällä kun tenttiin mennään yleensä aivan räjähtäneenä. Ainakaan itse en
paljoa kiinnitä huomiota
ulkonäkööni tuolloin. Hän
ei kuitenkaan osannut sanoa, onko naisilla mitään
pukukoodia. Ilmeisesti
naiset saattavat pukeutua
vähän siistimmin tenttiin.
Minut varmaan käännytettäisiin sikäläisen tenttisalin ovelta heti takaisin.
Ehkä suomalaisella tuulipukukansalla olisi tästä
jotain opittavaa.

Mitä TKK:sta
ajatellaan?
Erilaisissa järjestelmissä on kussakin mitä luultavimmin omat hyvät
puolensa. Me suomalaiset

tunnumme kuitenkin olevan kovin ylpeitä omasta
yliopistojärjestelmästämme. Vaihto-oppilaat ovat
yleisesti ottaen tuntuneet
pitäneen TKK:sta. Ainakin
näin he ovat kohteliaasti
minulle sanoneet. Mikä
sitten on totuus, sitä on
vaikea mennä sanomaan.
Täällä on kuulemma todella hyvät tietokoneet
ja mikä parasta, niitä tuntuu riittävän kaikille. Tuo
puhe ei tainnut kuitenkaan olla raksan koneista.
Ne kun jumittavat koko
ajan ja tulostuskin saattaa
kestää tunnista pariin
tuntiin, mikäli printterit
ovat jumissa.

Kaikki joukolla
vaihtoon!
Vaikka raksalla monet haaveilevat vaihtoon
lähdöstä, useimmat eivät
näytä lopulta kuitenkaan
lähtevän maailmalle. Olen
huomannut sen, kun olen
kuunnellut mm. raksan
opiskelijoiden puheita:
”En mä nyt vielä tänä

vuonna. Mä meen sitten
ensi vuonna.” Otaniemi
on sen verran mukava
paikka, että liika otaantuminen on vakava uhka.
Toiminta näyttää muutenkin jo aika sisäsiittoiselta,
kun asutaan Otaniemessä
kahdesta viiteen vuotta
tai kauemminkin. Otaniemessä kaikki palvelut
ovat lähellä, eikä sieltä
tarvitse lähteä mihinkään.
Vielä kun toinen puoliskokin löytyy Otaniemestä,
on sinne helppo jäädä
jumittamaan. Kohta jo
huomaakin, että on valmistumassa, dippatyökin
jo tiedossa, eikä tiedä mitään elämästä Otaniemen
ulkopuolella. Älkää ottako
puheitani liian vakavasti,
jotta vältyn nyrpeiltä katseilta. Kuitenkin haluan
antaa yhden neuvon: ”Jos
haluatte lähteä vaihtoon,
niin menkää, älkää pelkästään suunnitelko!”

JJ
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‒ kaikkien janoisten sankari
Raksan ammattiainekerho Akva tekee parhaansa tyydyttääkseen jäsenistönsä
tiedonjanon vesialaan liittyen. Järjestämme saunailtoja, ekskuja ja muita tilaisuuksia, joissa vesialan työnantajat ja työntekijät kertovat ﬁrmoistaan ja työtehtävistään. Toki osaamme myös läträtä vedellä hauskanpidon merkeissä.
Tämän vuoden hallitus, puheenjohtajanaan Tuula Vuorenhela, aikoo jatkaa melko perinteikkäällä linjalla tapahtumien suhteen. Nyt kuitenkin jokaisella jäsenellä
on mahdollisuus päästä vaikuttamaan toimintaamme; järjestämme kevättalven
aikana Suuren jäsenkyselyn. Meillä on paljon ideoita ja keskustelu ulkoekskusta
käy kuumana. Akvan haalarimerkki lienee todellisuutta tällä hallituskaudella.
Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki opiskelijat, ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Parhaiten tapahtumista saa tietoa liittymällä sähköpostilistallemme. Lähetä sähköpostia osoitteeseen akva-hallitus@tky.hut.ﬁ, niin lisäämme sinut
listalle. Myös Akvan uudistuvalla ilmoitustaululla kiltiksellä on tietoja tulevista (ja
joskus menneistäkin) tapahtumista.

MVR-kerho on kaikkien maa- ja vesirakentamisesta
kiinnostuneiden ammattiainekerho. Toimimme linkkinä
alan opiskelijoiden ja yritysten välillä, sekä järjestämme
hauskaa toimintaa sen lomassa kuten saunailtoja ja excuja. Mainittakoon että kävimme keväällä 2004 Euroopan
kiertueella. Jäsentemme pää/sivuaineita ovat mm. maa- ja
pohjarakentaminen, vesirakentaminen, tietekniikka tai
sillanrakennustekniikka. Liittyminen kerhoon on sangen
helppoa: lähetät vain puhis Manulle spostia tai tulet
nykimään hihasta. Rohkeasti vaan mukaan jos infra-ala
tuntuu yhtään läheiseltä!
Yhteystiedot:
Manu Marttinen
040 500 8395
manu.marttinen@hut.ﬁ

Elise Ruohonen, hallituksen jäsen

Hallituksen kokoonpano 2005:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Isäntä
Emäntä
Excursiomestari
Tiedottaja/
Hattiwatti

Manu Marttinen
Anne Lehtinen
Fredrik ”Freddy” Winqvist
Mikko Immonen
Ilona Häkkinen
Outi Kettunen
Miikka Hakari
Petri Ihalainen

ammattiainekerhot

Rakentamistalouden kerho ROPO on nimensäkin mukaisesti rakentamistalouden ammattiainekerho, joka yhdistää
rakentamistalouden opiskelijoita ja rakentamistaloudesta
kiinnostuneita. Vuoden 2005 hallitukseen kuuluu puheenjohtaja Niina Toivakka, varapuheenjohtaja Riikka Sampolahti, sihteeri Mari Vartiainen, rahastonhoitaja Sanna-Mari
Saari, isäntä Tuomas Alanne, emäntä Jussi Sainomaa ja
tiedottaja Teemu Suhonen. Lisäksi toimihenkilöitä ovat
www-vastaava Jussi Korpilo ja ulkomaan kirjeenvaihtaja
Maiju Tarkiainen.
Ropon toimintaan kuuluu olennaisena osana saunaillat
ja excursiot, jotka toteutetaan yhdessä yritysten kanssa.
Tänä vuonna luvassa on keväällä yksi saunailta ja Wappusimat, kesällä Mommilan soudut yhdessä muiden ammattiainekerhojen kanssa
ja syksyllä rakentamistalouden seminaari ja risteily, Wanhojen Bartojen ilta ja
RIL-glögien jatkot, viimeinen myöskin yhdessä muiden kerhojen kanssa. Lisäksi
järjestetään mahdollisuuksien mukaan excursioita, ja kävimmekin jo tutustumassa
perjantaina 11.2. NCC:n uusiin tiloihin vuosikokouksen jälkeen.
Ropossa on erittäin hyvä hinta-laatu ‒suhde eli 4 euron suuruisella jäsenmaksulla saa melko paljon. Jos haluat liittyä jäseneksi, täytä jäsenhakemus, joka löytyy
kiltikseltä kopiokoneen takaa ja palauta se puheenjohtajan riippariin. Tervetuloa
mukaan Ropon toimintaan!

Kannatusjäsenyritykset
CMC Terasto Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Raksystems Oy
Oy Juva Engineering Ltd
JP-Kakko Oy
Kronqvist yhtiöt Oy
Sito-yhtiöt

Liikenneakatemia (Linkki) on Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan alainen ammattiainekerho liikenne- ja tietekniikasta kiinnostuneille
opiskelijoille. Liikenneakatemia on perustettu
vuonna 1994. Vuonna 2004 varsinaisia jäseniä oli
42. Kerhon tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuolista ja kiinnostavaa ohjelmaa sekä tuoda alan
opiskelijat ja alan yritykset tutuiksi toisilleen.
Perinteisiin tapahtumiin kuuluvien ekskursioiden ja saunailtojen lisäksi pyrimme vuosittain järjestämään suurempiakin ammatillisia tapahtumia.
Esimerkiksi ensi syksynä lokakuussa järjestetään jo neljättä kertaa Liikenneakatemiapäivä, jonka ohjelmaan kuuluu päivällä seminaariesitelmiä ja tämän jälkeen
illanviettoa vapaamman seurustelun merkeissä.
Liikenneakatemian jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun, 4 euroa
yhdistyksemme tilille (Nordea 130930-202325) viitteellä 71110. Lähetä tämän
jälkeen sähköpostia rahastonhoitajalle (sjairaks@cc.hut.ﬁ), niin lisäämme sinut
sähköpostilistallemme. Lisätietoa Liikenneakatemian toiminnasta löydät raksan
kiltahuoneella olevalta ammattiainekerhojen ilmoitustaululta sekä osoitteesta
www.tky.hut.ﬁ/~akatemia.

Vuoden 2005 hallitus
Elina Sala
Pipsa Eklund
Anna Sipilä
Simo Airaksinen
Elina Aittoniemi
Markus Elfström
Emmi Lehto

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Tiedottaja
Isäntä
Ekskursiovastaava

