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Pääkirjoitus
Päivät pitenee, vaatteet vähenee
ja tytöt kaunistuu. Kesä lähestyy,
kivaa!
Talven taittuessa kevään puolelle
huoli ensi kesän töistäkin valitettavasti kasvaa. Vanhemmat tieteenharjoittajat pääsevät helposti
viimekesäiseen työpaikkaan, mutta
opintojen alkutaivalta taittavat
keltanokat eivät ole yhtä hyvässä
asemassa.
Yleisesti ottaen TKK:lla on hyvä
työllistymistilanne sikäli, että
yliopistojen pitkätukat joutuvat
painamaan liukuhihnaduunia tai
lajittelemaan postia useammankin
kesän, kun ei se kolmen vuoden
ﬁlosoﬁkoulutus vielä ihan esasaaristeluun riitä.
Kevään toinen Polyteekkari oli
kesätöiden erikoisnumero, josta
saattoi lukea paljon vinkkejä työnhakuun. Samoja vinkkejä suoltavat
kevään rekrytointimessut (suomeksi kynä- ja karkkimessut, toim.
huom.). Vinkeistä parhaimmaksi
osoittautuu oma aktiivisuus. Tämä
ei varmaan yllätä ketään, joka ei
ihan tynnyrissä elä. Oma aktiivisuus
vaikuttaa luonnollisesti eniten siihen, millaista työtä saa vai saako
ollenkaan. Ei kukaan tule hakemaan
kotoa edes tekniikan tohtoria, joka

ei itse yritä hakea töitä.
On työnantajallakin toki vastuu.
Kummallista, etteivät kaikki oman
vuosikurssini opiskelijatkaan viime
vuonna päässeet suorittamaan haalariharjoittelua työmaalle. Tuskin se
pelkästä haluttomuudesta johtui.
Ensimmäisen vuoden kesätyöntekijä on firmalle ennen kaikkea

satsaus tulevaisuuteen. Haalariharjoittelussa oppii työkulttuurin
ja harva opiskelija vaihtaa tuttua
ﬁrmaa, ellei muualta tarjota selvästi
haastavampia työtehtäviä ja korkeampaa palkkaa.
Liian usein kesätyöläisen palk-

Puhiksen pulinat
Oletko koskaan miettynyt miksi kiltaan kannattaa kuulua? Niin, tietysti
siksi, että saat Editan kantamana
prujut suoraan riippariisi. Onhan
siinäkin syytä kerrakseen. Parempiakin syitä tosin löytyy!
Omasta mielestäni kiltaan kuulumisen suurin etu on lukuisten
ystävyyssuhteiden luominen. Phuksivuonna, ensimmäisinä kouluviikkoina killan tapahtumien yhteydessä solmitut tuttavuudet ovat
kehittyneet vähitellen oikeaksi
läheiseksi ystävyydeksi. Kiltahuoneella maailmaa parantaessa (tai
läksyjä tehdessä) saa tutustua aina
uusiin ihmisiin.
Kaikissa tapahtumissa ei tietenkään tarvitse käydä, mutta saa, jos
haluaa. Killan tarkoituksena on,
että jokaiselle löytyy jotain tekemistä. Kuluvan vuoden aikana on
jo järjestetty useita tapahtumia.
Viini- ja juustoillassa herkisteltiin
makuaisteja mielenkiintoisilla viini-ja juustoyhdistelmillä. Phuksien
kanssa vietettiin railakkaan hauskaa
talvipäivää. Kurssineuvoston järjestämältä phuksiristeilyltäkin kaikki
pääsivät ehjin nahoin kotiin. On
myös vietetty ystävänpäivää Rantsussa maanmittareiden kanssa ja
vierailtu insinööritoimisto Vahasella
tutustumassa yritykseen.
Täysin uusi tapahtuma on myös
järjestetty. Kyseessä oli ihka ensimmäinen maisteluilta, joka keräsi
kiitettävän paljon drinkkien ystäviä
paikalle. Illan aikana oli mahdol-

kaamista ajatellaan lyhyen tähtäimen investointina. Ajatellaan,
ettei romukasoja raivaava ja nauloja
nyppivä kesäduunari tuo tarpeeksi
voittoa. Sekään ei pidä paikkaansa,
koska siistillä työmaalla työnteko
sujuu rivakammin, kun ammattimiesten ei tarvitse tehdä apupojan
hommia. Puutavaran kierrätyskin
säästää turhissa jäte- ja tilauskustannuksissa ja se on ekologinen
voitto ympäristökatastrofin partaalla keinuvalle maapallolle.
Varsinkin naarasraksalaisia näkee harvoin haalariharjoittelussa työmailla. Ikävä piirre koko
ajan naisistuvalla rakennusalalla.
Tietenkin tytöt jaksavat kantaa
vähemmän tavaraa kuin pojat yleisellä tasolla, ihan darvinistisistakin
syistä, mutta mitä väliä sillä on.
Keästyöläisen palkka on yksi hyttysen kusi Itämeressä, kun ajatellaan
koko työmaan budjettia.
Ehkä ﬁrmojen olisi aika herätä
todellisuuteen, sillä IK:n puheenjohtaja on jo kuudetta vuotta peräkkäin nainen ja sisäänottotilastoissa
tyttöjen osuus kasvaa koko ajan.
Hyvä raksan tytöt, jatkakaa vaan
samaan malliin! Minuahan ei nimittäin haittaa yhtään, että osasto
naisistuu.;)
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Kiltakummin terveiset

Kiltakummi Iina
Kainulainen (IK)
tervehtii!
Jo nimi kertoo,
että kävi niin kuin
piti eli minusta tuli
Raksan kiltakummi. Vaikka olenkin
nyt kummitätinne, niin en aio pakottaa koko kiltaa kanssani sunnuntaikirkkoon tai pitää pitkiä moraalisaarnoja alkoholinjuonnista.
Toimin TKY:n hallituksessa vastuualueenani kansainväliset asiat.
Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti
sitä, että huolehdin ulkomaalaisten
opiskelijoiden edunvalvonnasta.
Sektorini toimenkuvaan kuuluu
myös edustaa ylioppilaskuntaa
erilaisissa kansainvälisissä konferensseissa ja tilaisuuksissa, joissa

keskustellaan koulutuspolitiikasta.
Opiskelen materiaalitekniikkaa
neljättä vuotta, tosin opintoni ovat
tämän vuoden osalta jäissä.
Kiltakummin tarkoituksena on
toimia TKY:n ja killan välisenä yhdyssiteenä. On tärkeää tietää mitä
killoissa tapahtuu ja juuri kiltojen kautta ylioppilaskunta pystyy
kuulostelemaan mitä Otaniemeen
kuuluu. Kilta on tärkeä heijastuspinta ja mielipidevaikuttaja jäseniin
vaikuttavissa asioissa.
Olen leppoisa täti, jota saa kiusata kiperillä kysymyksillä aiheesta
kuin aiheesta. Kunnon kummin lailla
pyrin ottamaan osaa kummilapseni
elämän tärkeisiin tapahtumiin kuten syntymäpäiviin.
Aurinkoisin terveisin,

Kummitäti Iina

Fuksikipparin höpinät
Tervehdys kaikki ihqut raksalaiset
ystäväni! Olen Olli ”Oily” Kantanen ja
toimin maanmittarikillan fuksikapuna
tämän vuoden mahdollsieen wappuun saakka. Varmaan ihmettelette,
kuinka te tällaiseen naamaan Leson koman vastaavan sijaan törmäätte, lukiessanne hienoa aviisianne.
Sitä ihmettelen itsekin,
mutta tässä sitä ollaan.
Syksy meni ryminällä,
kun yhdessä mainion fuksitoimikunnan kanssa Teitä
opastimme teekkarikultturin saloihin. Hienoa aikaa on ollut ja kaikista
kommelluksista olette toivottavasti jo
selvinneet ja päässeet keskittymään
itse asiaan, eli opiskeluun.
Opiskelun oheen olemme me,
kiltojen eri toimijat, pyrkineet järjestämään, arkisen aherruksen aiheuttaman stressin ja väsymyksen
lievittämiseksi erinäisiä tapahtumia,
niin oman porukan kesken, kuin yli kiltarajojenkin. Varsinkin tuo jälkimmäinen on se, mistä teekkarikulttuurissa
valtaosin onkin kysymys, eli yhdessä
tekemisen meiningistä.

Teekkarit ovat olleet maailman sivuun tunnettuja omaperäisestä huumoristaan, niin wappulehtirintamalla
kuin tempauksillaan, mutta myös
tiukasta yhteishengestään. Tämä on
yleensä mielletty jonkinlaiseksi Otaniemeläiseksi
ominaisuudeksi, jota
muut yliopistot eivät
välttämättä aivan samalla tavalla edusta.
Hyvä niin. :) Täten on tärkeätä, että tätä hienoa
perinnettä vaalittaisiin
vastaisuudessakin.
Monille teekkarin tunnusmerkeistä ehdottamasti tutuin on maaginen
tupsulakki, jota te fuksit olette fuksipisteitä keräämällä koko ajan lähempänä. Lakkiin kumuloitui omakin fuksivuoteni, mutta sitäkin tärkeämpää
olivat ne kokemukset, mitä uusien
ystävieni kanssa koin pitkin kenties
elämäni hienointa ja värikkäintä
vuotta. Fuksivuodesta on syytä ottaa
kaikki mahdollinen irti, sillä sen saa
elää vain kerran.
Ottakaa rennosti ja pitäkää hauskaa kullekin ominaisella tavalla!

Kolmossivun raksalainen

Onko tyttörakkautta kauniimpaa?

Oltermannin tervehdys
Luentojen seuraaminen on totista
työtä. Sitä on myös luentojen pitäminen. Kateederin molemmilla
puolilla on siis tarkoitus ihan oikeesti saavuttaa sellainen lopputulos,
jossa tietoa saadaan siirtymään
kateederin yli siten, että saatu tieto on sitten jälkeenpäin jokaisella
hyödynnettävässä muodossa hallinnassaan.
Mitä varten tässä yhteisessä
prosessissa, jossa jokainen pyrkii
tekemään parhaansa, sitten niin
useasti epäonnistutaan? Syitä löytyy varmasti monenlaisia. Yhden
erinomaisen neuvon tilanteen
parantamiseksi haluaisin tässä yhteydessä kuitenkin nostaa esille. Ja
se on: anna opetuksesta palautetta.
Vaadi, että se opetus, jota nautit
(ei kärsit), on sellaista, että siitä on
hyötyä, että tunnet saavasi jotain jokaisesta opetustilaisuudesta. Kerro
mitä mieltä olet ja miten opetusta
tulisi mielestäsi muuttaa tai kehittää
‒ kerro jo kurssin aikana. Palautetta
voi toki antaa myöhemminkin, ja
se on myös hyödyllistä, mutta sen
mahdollinen hyöty jää sinulta itseltäsi silloin saamatta. Jokaisella tulisi
olla terveen itsekäs asenne vaatia
tehokkuutta siltä opetukselta, jonka
varaan on omaa tulevaisuuttaan
rakentamassa.
On kuitenkin korostettava heti
sitä, että annettu palaute ei suinkaan
vapauta ketään opiskelun eteen
tehtävästä työstä. Todennäköisesti
se helpottaa sen lopputuloksen

saavuttamista, johon yhteistyöllä
olemme pyrkimässä.
Työtä tehdessä kevät on edennyt
jo siihen vaiheeseen, että ulkoiluun
on mitä parhaimmat edellytykset
kauniiden ilmojen ja keväisen auringonpaisteen kera. Eräässä yhteydessä kollegoideni kanssa virisi
keskutelussa kysymys ja huoli siitä,
osaako nykyajan tietokonesukupolvi enää lainkaan hiihtää tai luistella.
Tällaisen käsityksen nimittäin saa
helposti, kun juttelee ihmisten
‒ varsinkin nuorten - kanssa. Monelta on vierähtänyt vuosia siitä, kun
on viimeksi kaivanut sukset esiin
kellarista. Ja hiihtotaidonkin kanssa
on vähän niin ja näin. Hiihto on kuitenkin mitä erinomaisin ulkoilun ja
liikunnan yhdistelmä. Se on varmasti virkistävää ja voimia antavaa, se ei
ole liian raskasta tai yksitoikkoista
niinkuin juokseminen monesti voi
olla. Uutena innovaationa pitoteippi
huolehtii siitä, ettei lipsuminen haittaa menoa. Lumisten maisemien
viuhuessa silmien ohi luistava meno
antaa mahdollisuuden vapauttaa
ajatukset kaikesta mieltä painavasta
ja keskittyä vain raikkaaseen ulkoilmaan ja kevätauringon lämpöön.
Eiköhän sovita kaikki yhdessä,
että jo ensi viikonloppuna tai viimeistään puolilukukauden luentovapaalla viikolla lähdetään koettamaan kukin omien suksiemme
luistoa.

Oltermanni
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Aika hyvä reissu Tallinnaan
Ruutiset julkaisee risteilyemäntänä toimineen Anna Keskisen
päiväkirjan Tallinnaan
2.-3.2.06 suuntautuneelta fuksiristeilyltä.

holdʼemia hytissä 5526.
Ruutisten nimeltä mainitsematon päätoimittaja tekee
läheistä tuttavuutta ”Huttusen” kanssa. Toteaa sen
olevan ”aika hyvää”.
1215 Laiva saapuu Tallin0630 HERÄTYS!
naan.
0758 Saavun perille länsiter1300 Nälän ollessa kova
minaaliin. Haen 148 maihinei moni jaksa etsiä ruokanousukorttia, jotka eivät ole
paikkaa kovin pitkää ja
aakkosjärjestyksessä ja
niin Viru-keskuksen pikaaloitan niiden (loputtoruokapaikat täyttyvät rakmalta tuntuvan) jakamisalaisista. Virossa pizzat ja
sen paikalle tulleille.
pastat tehdään nopeasti,
0830 Paikalle tulon deamutta kreikkalaisen salaadline. Suurin osa on saatin tekemiseen kuluu puopunut paikalla ja mattili tuntia. Samassa ajassa
myöhäisille soitellaan.
Jouni ehtii tilata ja saada
Erkkokin saadaan heräkaksi lohikeittoa. Kannuktettyä. Osa alkaa siirtyä
selaisilla taitaa olla muita
passintarkastukseen,
parempi ruokahalu.
minä jään odottamaan
1540 Viru keskus sai komyöhässä olevia. Erkon
kemattoman shoppailijan
kanssa puhelinyhteys,
(=minun) pään pyörälle.
jännitys tiivistyy ehtiikö
Mukaan tarttui: Nalle Puh
hän ajoissa.
-laastaria, liian lyhyt vyö ja
0845 Erkkoa ei näy viekynsiviiloja. Muut onnisläkään.
Reissu oli aika hyvä ja Ruutisten
0855 ERKKO SAAPUU!! saamien tietojen mukaan Huttusella tuivat hieman paremmin.
Nyt vuorossa on rentoutuVain 7 kovan onnen han- oli osuutta asiaan.
mista Mansikkamargaritohea myöhästyi/unohti/
on suuri kun voitto menee jen parissa Amarillossa.
sairastui.
0915 Laiva on irti satamas- viereiseen pöytään. Lisäksi 2003 Jälleen on aika ostella
ta ja risteilyn voi juhlistaa tehdään ostoksia parfyymi- tuliaisia kaupasta ja alkaa
alkaneeksi. Avaan oman kaupassa ja pelataan Texas etsiä illallispaikkaa. Avuliristeilyni nauttimalla laivan
showbaarista baarimikon
suositteleman Drink Meloodian.
1100 Raksalaisilla ei aika ainakaan tule pitkäksi kolmen
tunnin laivamatkan aikana.
Osa porukasta osallistuu
bingoon ja palkinnoksi tulee hyvää mieltä. Harmistus

as nainen johdatti meidät
ravintolaan, jonka oikeaa
nimeä ei kukaan muista,
mutta hevosenkenkänä tunnetaan.
2250 Saavun Tallinkin ter-

0505. Nyt ei enää kannata
mennä nukkumaan. Porukka on siirtynyt rappusten
alle, jokunen sammunutkin.
Toimintaa hiipuvaan iltaan
tuo virolainen mies joka on

Viisi yli viisi aamuyöllä ei enää kannattanut mennä nukkumaan.
minaaliin, jossa jo osa porukasta on. Tallinnassa on
rahaa palanut, mutta päivä
kulunut joutuisasti. Osa kävi
keilaamassa, osa tutustui
vanhaan kaupunkiin. Japi
oli ostanut uudet valkeat
kengät joita hän nimittää
”makeiksi skloboiksi”.
2300 Suurin osa ryhmästä
on tullut jo terminaaliin.
Rohkeimmat olivat olleet
strip-clubilla, tai tuttavallisemmin tissibaarissa, niin
kuin asianmukaiset sitä nimittivät. Näkymät olivat olleet silmiä hiveleviä ja kokemus muutenkin miellyttävä.
Kertoivat löytäneensä itsestään moraalin, mitä ihmettä
he sillä tarkoittivatkaan..?
2311 Tunnelma alkaa olla
katossa. Huttusella on Ruutisten saamien tietojen mukaan osuutta asiaan.
2355 Laiva on lähdössä ja
kuuma yö edessäpäin!
0045 Juhliminen on keskitetty lähinnä hytteihin
ja käytäville. Mukaan lähtenyt TUTAlainen kertoo
viihtyneensä hyvin ja sanoo raksalla olevan rentoa
porukkaa, mutta eihän se
ollutkaan uutta..
0136 Kuperkeikkakisa käytävällä: Veikko vs. risteilyemäntä. Lopputulos 10-9.
0230 Raksa on vallannut
tanssilattian ja meno on villiä. Jopa Japi tanssii. Kaikilla
ei pysy vaatteetkaan päällä.
Isot alkavat väsähtää, mutta
phuksit jaksavat.
0330 DJ lopetti ja bileet
siirtymässä takaisin hyttikäytäviin. Teekkarilaulut
raikaavat ja meno vain paranee. Jostakin käteeni osuu
viinipullo.

hyvin innostunut tekemään
tuttavuutta erityisesti raksatyttöjen kanssa. Siirrymme
pari kerrosta ylemmäs jatkamaan.
0705 Otan nopeat 15 minuutin aamu-unet buﬀetin

Tallinnan vanha kaupunki
tuli raksalaisille tutuksi.
sisäänkäynnin edessä ja siitä
piristyneenä jatkan muiden
hyvällä fiiliksellä matkan
loppuun asti.
0755 Laiva saapuu Suomeen. Olo on hieman väsynyt ja sekava, osalla on myös
huono olo, mistä lienee
johtunut. Hieno risteily takana ja vaikka nyt kaipaankin väliin jäänyttä yöunta,
päätän lähteä ensi vuonna
uudestaan! :)

Anna Keskinen
Loppukaneetti:
Joku oli kirjoittanut risteilyemäntä Keskisen muistiinpanoihin vitsin: RAKSAKILLALLA PAAVIKÄNNIT:
KAKSI TALUTTAJAA JA YKSI
TULKKAA. Risteilyemännän
mielestä se oli kovin hauska, joten Ruutiset julkaisee
vitsin.
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Viini- ja juustoilta sivisti perusdorkaa
Rakennusinsinöörikilta järjesti opintovastaavan Laur a Innon
toimesta viini- ja juustoillan 25.1. Polyteekkarimuseolla. Tarjolla oli rautaista asiantuntemusta viinien ja
juustojen yhdistelmistä sekä syvä sukellus
aiheeseen käytännön
esimerkkien kautta.

Viini- ja juustoillan houkutteleva ja sivistävä antikännäysteema innoitti
raksalaiset sankoin joukoin
tapahtumaan. Museo olikin
tupaten täynnä siveellisten
ihmisten illanviettotavoista
uteliaita juntteja jo ennen
tapahtuman virallista alkamisaikaa.
Juustolautasten myötä pettymys täytti monet.
Juustot olivat homeessa!
Asiaa ei parantanut lainkaan, että tarjottavat viinit
olivat vuosilta 2002‒2004.
Pahimmassa tapauksessa
siis neljä vuotta vanhaa tavaraa. Mitä ihmettä? Runsaisiin suojakaasuihin pakatut
HK:n lihapullatkin säilyvät
jääkaapissa vain noin kaksi
viikkoa. Vaikutti taas niiltä
rahat-pois-tyhmiltä-kansalaisilta -tapahtumilta.

Pintahipaisu aiheeseen avarsi
Polyteekkarien viiniklubista
asiantuntijaneuvojaksi rekrytoitu Antti Hakkarainen
kertoi, että ensin viinistä
pitää tarkistaa väri. Pöh,
punkku on tummanpunaista, valkkari kusenkeltaista,
moni mietti.
Valkkari kuulemma oksidoituu iän myötä ja sitä

noille, kun lasia pyöritellään
kädessä. Saman muljumisen
ansiosta ilma irrottaa aromit
viinistä ja haju tulee voimakkaammin esille. Tämän
takia viinibrassailijat siis
pyörittelevät riemujuomaa
laseissaan.
Maistaessa puolestaan
kannattaa ryystää, kun viiniä
on kulautettu suuhun, ja
antaa viinin aromin täyttää
koko suu. Näin aromit vapautuvat voimakkaampina makuhermoille. Ryystäminen
tuskin tuotti kenellekään
ongelmia, vaikka nykyajan

ner Prestige (2003, Ranska),
jonka kanssa nautittiin (kuka
nautti, kuka ei) kuolleelta
napaketulta lemahtavaa
Munster-punakittijuustoa.
Kerrottakoon, että miltei
kaikkeen ilmaiseen syötävään yltiöoptimistisesti suhtautuva tekniikan ylioppilas
Maarit Leppänenkin jätti
juustoa lautaselleen.
Itse viini oli myös erikoisen ja voimakkaan makuinen. Japin mielestä ”röyhkeen makusta”.
Tekniikan ylioppilas Noora Moilanen manasi viinin

Perusdorkat Kati (vas.), Wille ja Timbe sivistyvät viini- ja
juustoillassa.
elegantin ja ylihygieenisen
käytöskasvatuksen takia
monen äiti on varmasti torunut mehulasista ryystämistä
silloin viiden vanhana.
Haistamis- ja maistamisvaiheessa viiniä sitten pitää
analysoida. Asiantuntijapiirien maisteluilloista lieneekin höyrystyneet kaikki
ne sofistikoituneet viiniä
kuvaavat ilmaisut alkaen
harmonisesta, lihaisasta ja
rehevästä.

Valkkareilla aloitettiin

Tällä konseptilla lähdettiin
samoamaan viinien vielä
utuiseen maailmaan. Ensimmäinen viini oli Pouilly-Fumé Henri Bourgeois,
ranskalainen vuoden 2004
valkoviini.
Asiantuntemattomuus
näkyi vielä maistelukansan
IK:n opintovastaava Laura hiljaisuutena, mutta tekniiInto on itsekin punaviinin ys- kan ylioppilas Japi Jalonen
osoitti esimerkillistä paneutävä.
tumista maistamaansa. ”Ei
kautta viinissä oleva vihreys
tää ainakaan kossua oo”,
häviää. Punkun sävy puolesmies totesi kulautettuaan
taan muuttuu tummansiensimmäisen suullisen kurknertävästä hiilenruskeaksi.
kuunsa.
Runsas alkoholipitoisuus
Toisena viininä analysoija makeus paljastuvat viinitiin Paul Zinck Gewurztramikalvon jäädessä lasin reu-

sen yhdistelmänä tarjotun
juuston tasalle: ”joo, viini
ja juusto on kyl ihan samaa
sarjaa” jättäen tarjottavat
kököttämään orpona pöydän reunalle.

Punaviinien maailmaan

Valkkarit jätettiin hetkeksi ja
siirryttiin punaviinien maailmaan. Laseihin kaadettiin
saapasmaan hengentuotetta, Lanche Nebbiolo Araldicaa, vuoden 2003 luigipunkkua. Viinipiirin mielipiteet
jakautuivat vahvasti. Japi
totesi, että viini on ”hyvää”,
kun taas tekniikan ylioppilas Kati Suhosen nyrpeästä
suusta kuului ensinielaisun
jälkeen ”hyi hyi hyi hyi”.
Liekö johtunut kasvaneesta viinisivistyksestä,
kun raksajuntit kommentoivat vuolaasti viiniä asiantuntevin adjektiivein ”puolukkaiseksi”, ”raikkaaksi”, ”kitkeräksi” ja ”nahkaiseksi”.
Värillisten väkevien aromia sisältävä viini tuoksui
Katin mielestä jallulta, kun
taas tekniikan ylioppilas Katja Tuomolan mielestä aromi
oli ”konjakkimainen”.
Tekniikan ylioppilas Timo
Rönnblad, joka vielä alkuillasta kuunteli totisena
viiniluentoa, analysoi nyt
paneutuneesti maistamaansa ”pyöreäksi”, ”pehmeäksi”,
”ryhdittömäksi” ja ”selkärangattomaksi” silmäkulmat
kurtussa, harras ja pohtiva
katse katonrajassa.

Makea loppu
Kuten kaikki romantiikan
aikakaudelle sijoittuvat rak-

Kuvan mies ei ole perusdorka, sillä hän juo viiniä. Hän
kuuluu parhaaseen a-ryhmään.
kaustarinat, myös tämä satu
loppui imelästi. Viimeisenä
viininä tarjottu Château
Carsin Cadillac (2002) sisälsi
sokeria yli 100 g /l, kun Alko
asettaa makean viinin sokeripitoisuusrajaksi 50 g/l.
Kotimatkalla moni tapahtumaan osallistunut
raksalainen lienee miettinyt
salaa aloittavansa uuden viiniharrastuksen. Seuraavana
päivänä nautittu Saarioisten
tonnikalaroiskeläppä ja Karhun keppanapullo tietysti
palauttivat arkeen, mutta
loppupeleissä ilta antoi kaikille jotain uutta viineistä ja
niiden maistamisesta. Jos ei
muuta, niin ainakin seuraavien ravitsemusliikkeessä
vietettyjen illanistujaisten
kuluessa voi brassailla viinitietämyksellään dorkille
kavereille.

Rudolf Ruutinen
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Teekkarin erikoinen

Aina aika ajoin kampuksella kävelee vastaan joku muista opiskelijoista poikkeava
erilainen nuori. Toimitus päätti avartaa maailmankatsomustaan ja
selvittää, mistä tässä
kaikessa oikein on kysymys. Yleiskielessä
näitä marginaaliryhmän
edustajia kutsutaan
kukkaisteekkareiksi.

vät vielä opiskelijoita vi- osastolle ja pääsi jo samana tyypillisiä rakennuspuolen
rallisesti olekaan. Lauran vuonna TKK:n raksapuolelle, aineita, ja siirtyminen ysopeutumista helpottivat vaikkei muistakaan sinne puolelle varmistui viime
keväänä.
lisäksi kaksi kukkaisisohen- hakeneensa.
Samilla opintojen alku
kilöä, joista Sami oli toinen.
Kumpaakaan haastatelluista lykkääntyi intin takia, minkä Sekä Laura että Sami ovat
ei harmittanut, että heitä jälkeen hän vietti seuraavat matemaattisesti lahjakkaita,
kohdeltiin aivan tavallisina puoli vuotta töissä parina joten kukkaisteekkarikiinopiskelijoina muiden jou- kolmena päivänä viikossa. tiön kautta pääsy ei ollut
kossa. Sami toivoi kukka- Jäljelle jääneen ajan Sami
mikään ihme, vaiksille omaa risteilyä,
kakin iloinen yllätys
muuten molemmat
molemmille.
ovat olleet tyytyväisiä
Kaavojen pyöraksan
järjestämiin
rittely oli kiehtonut
Kukkasia on joskus vaikea
tapahtumiin.
Lauraa jo lukiossa, ja
erottaa normiopiskelijoista,
Lauran
tavoin
SaSami nappasi hyvin
mutta näiden opiskelijoimikaan
ei
tiennyt
viemenneiden yo-kirjoiden lähtökohdat ovat välä
abina
varmasti
mikä
tusten ansiosta lyhyhintäänkin samankaltaiset.
hänestä
tulee
isona.
estä matematiikasta
Toisen ja kolmannen
Hän
haaveili
stipendin. Kumpivuoden opiskelijoita
paikasta
Tamkaan haastatelluisLaura Kuisminia ja
p
e
r
e
e
n
t
e
k
ta ei tunne itseään
Sami Soinista yhdistää
nillisessä
ylipoikkeavaksi, mutta
ainakin se, että molemopistossa
tai
he muistavat aina
mat pääsivät kouluun
Stadian
enervedota kukkaisteeksisään erityisen kiintiön
giaja
ympäkariuteensa tiukan
kautta.
ristötekniikan
paikan tullen. KukTavallisen teekkarin
osastolla.
Sami
kaset osaavat myös
mielenkiinnon saa heoli
valinnut
luSami Soininen ei häpeile kukkaisteekkariut- yllättävän hyvin suräämään viimeistään se
kiossa
pitkän
taan, vaikka onkin kuvassa piilouttunut pe- lautua normiopiskefakta, että siirtyminen
fysiikan
ja
välijoihin ja molemmat
ruukin ja aurinkolasien suojaan.
polille voi järjestyä norh
ä
n
k
e
m
i
a
a
kiistävät joutuneensa
maalista poiketen myös
käytti
tehokkaaseen
opiskesekä
lyhyen
matekoulukiusatuiksi.
takaportin kautta, ilman
matiikan, joten hän luun Itäkeskuksen iltalukiosIhan vaan vinkkinä niille,
erillisiä pääsykokeita.
sa,
missä
hän
suoritti
pitkän
päätti
osallistua
TTY:
jotka
vielä epäilevät kukAinakin yhdyskunmatematiikan
opinnot.
Sami
n
erillishakuun,
joka
kaisteekkarien
olevan muita
ta- ja ympäristötekniikoli
tyytyväinen
aloittaessaan
poikkesi
hämmästythuonompia: kohdatessaan
kaa opiskelevan Lauran
vihdoin
opiskelijana,
mutta
tävän
paljon
TKK:n
ongelman ainakin allekirmielestä opiskelijaksi Laura Kuisminista ei tullut humanistia,
kiinnostus
yhdyskuntateksisäänottosysteemisjoittanut tajuaa pyytää apua
pääsy kävi varsin kivut- vaikka hän sluibasi lukion pitkän fysiikan ja
niikkaan
innosti
vielä
vaihtä.
Erillisistä
tehtäensimmäisenä kukkaselta,
tomasti. Lukiossa Lau- kemian.
tamaan
suuntaa
osaston
vistä,
ryhmätöistä
ja
koska ne vaan on niin hyviä.
raa kiinnosti historia,
sisällä.
haastatteluista
huolimatta
Erilaisuudestaan huolimatta
mistä syystä hän sluibasi Vuosittain raksalle oteHieman
korkeamman
opiskelupaikkaa
ei
Tampetai just sen takia.
pitkän fysiikan ja kemian taan muutamia kukkasia.
keskiarvon
saavuttaakseen
reelta
herunut.
Sami
laitopinnot. Humanistia Lauras- Hakuohjeet ovat selkeitä ja
Katja Tuomola
ta ei kuitenkaan tullut, sillä tietoa on hyvin saatavilla ai- toi hakemuksen usealle eri Sami luki ﬁlosoﬁaa ja muita
pitkät esseevastaukset eivät nakin netin kautta. Kukkaissittenkään olleet se hänen teekkariksi lafkalle pääsee
juttunsa.
lukiosta 8:n keskiarvolla ja
Luonnollinen siirtymä puuttuvat opinnot on suorikävi avoimen yliopiston tettava ennen wappua.
kautta teknilliseen korkeaKukkasille ei järjestetä
kouluun. Laura hyväksyt- omia tapahtumia, mutta he
tiin raksalle papereiden pe- voivat osallistua vapaasti
rusteella; ehtona oli vain fuksitapahtumiin vaikkeilukion kemian tai fysiikan
oppimäärän suorittaminen
jälkikäteen. Kemian kurssit Laura suorittikin heti
fuksivuoden alkumetreillä
nettilukiossa, missä vaadittiin ainoastaan kursseista
läpipääsy, arvosanoilla ei
ollut enää siinä vaiheessa
merkitystä. Lokakuussa Laura hyväksyttiin virallisesti
opiskelijaksi, jolloin myös
opintotuet alkoivat juosta.
Motivaatiota alkusyksyn
puurtamiseen riitti, eivätkä
ylimääräiset opinnot olleet
esteenä 1. jakson kurssien
suorittamista ajatellen. Edes
fuksitapahtumista ei tarvinnut tinkiä.
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Piinapenkissä IK:n raati 2006
Ruutisten päätoimittaja Rudolf Ruutinen
ujuttautui piinaamaan
uutta raatia kiperillä
kysymyksillä ja joutui
samalla itsekin vastaamaan.
1. Kengännumero?
2. Suosikkisana?
3. Mielipiteesi Ruutisista?
4. Raksan jälkeen paras kilta
on...
5. Punkku vai valkkari?
6. Matti vai Mervi?
7. Heräät aamulla Janne Hietalan ja Hanna Melkon välistä. Mitä on tapahtunut?
8. Lukitaanko vastaus?
9. Mitä mietit nyt?

Sisäministeri Kati Suhonen, Vesitaloudellinen liitto
1. 37-38
2. perkele
3. Jippii! Ruutiset, tuo
oiva kiltalehtemme...
4. VK ja MK
5. punkku
6. 50-60 ...ööö, Matti
7. Muistikatkos, ei
pysty tietämään (alkoholilla osuutta asiaan)
8. jep
9 . Te k e m ä t t ö m i ä
laskareita :) olenpas
tylsä

Valtiosihteeri Ville Uusi-Rauva, Suomen liikennetekninen
puolue
1. 41
2. vittu-perkele-saatana
3. Paha sanoo, ikinä en oo tainnu loppuun asti lukea. Ehkä
olis aika alottaa... Päätoimittaja on ihQ!
4. Mittaajakilta
5. molemmat ja suurissa määrin!
6. Matti!
7. Olen joutunut helv... taivaaseen.
8. jesh
9. Heh, mitäköhän nuoren
miehen mielessä liikkuu... Aamupala ja kyykkä.

Valtion kasvatuksen ja kulttuuritoiminnan
ohjeistamispäällikkö Tuomas Lesonen, Suomen organisaation hallitsemispuolue
1. 41
2. voi-hele-vetti
3. Hyvän värikäs lehti. Harmi vaan, ku kaikki
ei sitä lue. Pitäiskö kehittää deittipalsta?
4. puumittari
5. punkku
6. Matti, osaa paremmin käyttää puukkoa.
7. Phuksitapahtuman rahankäytöstä ja
ohjelmasta sitsien jatkoilla käydyn kädenväännön ylipitkäksi valunut tilanne.
8. Jos vielä kysyttäisiin yleisöltä.
9. Kauhistelen Jannen ja Hannan välistä
heräämistä.

Ulkoministeri Linda
Kolehmainen, Suomen liikennetekninen puolue
1. 38-39
2. hitto
3. Ruutiset rulettaa!!
4. Vuorimieskilta
5. valkkari
6. Paha paha... Mervi
7. Jaa-a, hvyät bileet ja muistinmenetys.:)
8. Mä mietin vielä
9. Liikennetekniikan luento. Hei, on
mulla elämäkin!

Pääministeri Katriina Meszka, Kansallinen rakennusfysiikkapuolue
1. aika iso
2. voi kakka
3. Aika hyvätasoista journalismia, kun vertaa muiden
kiltojen lehtiin. Ruutiset on Hesari Seiskojen joukossa.
4. M.U.U.T.
5. molemmat, kiitos!
6. Matti on suurempi sankari, kaikkien talviurheilijoiden
esikuva.
7. Raati on vaihtunut edellisenä iltana. Pää on pipi.
8. joopa joo
9. ***** se on aina mielessä, mutta vastataan nyt ensin.

IK:nTuro
toimihenkilöt
2006
Jouni Kolppanen
Auvinen

Valtiovarainministeri Anne
Nieminen, Suomen sillanrakennusdemokraattinen
puolue
1. 37-38
2. vittu
3. juu, just hyvä.
4. Vuorimiehet
5. valkkari
6. Matti (ku se on Jasper)
7. Kaikki ovat sammuneet
ja kukaan ei muista mitään. Kaikilla on tatska,
jossa lukee “minä rakastan
Sepiä”.
8. kyllä
9. Pitäs lähtee espanjan
tunnille.

Propagandaministeri
Lasse Kahila, Suomen
sillanrakennusdemokraattinen puolue
1. 44
2. Kerpele
3. Ruutiset... se olen
minä!
4. Mittarit
5. Punikki
6. Matti pressaks
7. Ilta venähti; pokasin
Jannen, mutta Hanna
puski väliin.
8. Ei
9. Pilluhan se on mielessä, mut vastataan
näihin kysymyksiin
ensin.

Matkailkuministeri Turo Auvinen,
Suomen maa-, pohja- tai vesirakentamispoliittinen puolue
1. 42
2. vittufuck
3. Ei vissiin avauduta, häh?!?
4. sikk...
5. punkku
6. Masa, on se sen verran legenda
jätkä
7. “I was totally smashed on poisonous frogs” ...suomenna ite jotenkin.
8. ei
9. päässäni on tyhjiö, ei siellä mitään
ajatuksia ole.

Opetusministeri Laura Into, Vesitaloudellinen
liitto
1. 39
2. hitto
3. Ihan ok. Kyllä se aina luettua tulee. Saapi nähdä,
mitä tämän vuoden päätoimittaja saa aikaan.:)
4. Vuorimiehet
5. ehdottomasti punkku!!!
6. Aika paha... Matti
7. Ehkä edellisenä iltana on tullut otettua vähän
enemmän ja pippalot jatkuneet myöhään... Eli ei
mitään tietoa!
8. juu juu
9. Että pääsis nukkumaan, tosin kotiinkin pääsee
vasta seiskalta

Kasvatusministeri Outi Lötjönen,
Suomen talonrakennustieteellinen
puolue
1. tarpeeksi iso
2. En voi sanoa ääneen
3. Muuten hyvä lehti, mutta miksei se
yllä vielä Hesarin levikkiin?
4. Sähkö
5. Käy
6. Ei käy
7. Laskin mäkeä Ulliksella, kun pulkka
riistäytyi käsistä. Törmäsin puuhun ja
vanha raati tuli herättelemään.
8. Ööö... joo
9. Pitäsi mennä betonin luennolle
oppimaan suhteitusta ja miksei tää
kysely jo lopu.:)

Maarit Leppänen
kulttuurivastaava
MAIK-vastaava

Antti Ruuska
liikuntavastaava

Mikko Sillanpää
juomanlaskija
www-vastaava

dokumentoija

pikkuisäntä

Janne Hietala
huvimajavastaava
toimittaja

Jussi Korpilo
toimittaja
www-vastaava

Dennis Lönnström
huvimajavastaava

Olli Salo
dokumentoija

Anna Sipilä
toimittaja

Pasi Hölttä
lukkari
toimittaja

Jarkko Lahti
juomanlaskija

Noora Moilanen
tenttivastaava

Jussi Raitaniemi
toimittaja

Anu Tran
vuosijuhlavastaava

Jasmiina Järvinen
pikkuemäntä

Lauri Lausjärvi
pikkuisäntä

Kirsi Pätsi
TEK-yhdyshenkilö
toimittaja

Noora Salonen
isovastaava
lukkari

Katja Tuomola
MAIK-vastaava
toimittaja

Anna Keskinen
pikkuemäntä
toimittaja

Anne Leivo
toimittaja

Timo Rönnblad
lukkari

Vekku Savolainen
toimittaja
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Ruutiset Tampereella:

Akateemisen kyykän MM-kisat
16. Akateemisen kyykän MM-kisat järjestettiin Tampereen Hervannassa. Raksamenestys
jäi odotetun laimeaksi,
mutta kivaa oli.

Riemunkiljahduksia, pettymyksen karvasta kalkkia,
iloista jälkipeliä ja tuomareiden lahjontaa ei säästelty,
kun akateemisen kyykän
maailmanmestaruus ratkaistiin 11.2. Tampereen
Hervannassa. Tapahtuman
suosiosta kertoo, että paikan päälle raahautui yli 2500
kyykkääjää 640 joukkueessa.
Näistä kolme oli rakkaasta
Rakennusinsinöörikillastamme.

järjestettiin vuoteen 1984
saakka Karjalaisen Osakunnan hallitessa tapahtumia
12 voitollaan.
Akateemisen kyykän MMkilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa 1991 Turussa.
Tästä alkoi lajin leviäminen
opiskelijakulttuuriin ja 1997
järjestetyissä MM-kisoissa
oli jo yli 1000 kyykkääjää

loppui aikaisin.
Rakennusinsinöörikiltaamme tapahtumassa
edusti kolme joukkuetta.
Outi Lötjösen, Tarja Korhosen, Veera Laineen ja Turo
Auvisen joukkue Otaniemen
raksa II nappasi heti kärkeen
upean luovutusvoiton, kun
vastustaja ei uskaltanut
tulla edes näyttäytymään

Syvälle ulottuvat
juuret
Ylioppilaiden keskuuteen
pesiytynyt kyykkä juontaa
juurensa itäsuomalaisiin
heimoihin. Ennen muinoin
kyykällä ratkaistiin karjalaisten, inkeriläisten ynnä
muiden heimojen kylien
välistä paremmuutta.
Perinnepeli ehti jo lähes
näivettyä, kunnes Karjalan
Sivistysseuran Boris Karppela ja Kosti Pamilo alkoivat
elvyttää lajia 1951. Vanhat
pelitavat ja nimitykset säilytettiin, mutta pistelasku
kehitettiin uudelleen.
Akateemiseen maailmaan kyykkä tuli itäsuomalaisten osakuntien kautta.
Varsinaisen läpimurron lajille tekivät kuitenkin teekkarit. Lieneekö syynä ollut,
että alkoholin nauttiminen
kyseisen urheilulajin ohessa
sopii mainiosti? ”Kyykkää
voi harrastaa myös selvin
päin, mutta enemmistö tykkää rentoutua kyykän yhteydessä”, IK:n liikuntavastaava
Antti Ruuska paljastaa.
Ehkä todellinen syy piilee
kuitenkin siinä tosiasiassa,
että kyykkä on varsin sattumanvarainen peli, jossa onnella on suuri osuus.
Tasoerot eivät haittaa ja
kyykkä on loistava tapa viettää aikaa yhdessä ja pitää
hauskaa.

MM-kilpailut Hervannassa
Kyykkämestaruus yliopistomaailmassa ratkaistiin
ensimmäisen kerran 1966
Helsingissä järjestetyssä
turnauksessa. Mittelöitä

Hyvä sää oli kyykkääjien riemuna Tampereen Hervannassa.
ratkaisemassa keskenäistä
paremmuuttaan.
Vuodesta 1992 saakka
MM-kilpailut on järjestetty
Tampereella. Tapahtumaan
ovat aina liittyneet myös jatkot, joissa kyykkääjät pääsevät bailaamaan livebändin
tahtiin yön pikkutunneille
asti, mikäli kyykkäämisensä
jälkeen jaksavat.

Raksamenestys
vaisua

kentälle. Seuraavassa ottelussa ”vastustajat oli täysiä
mulkkuja”, kertoo Lötjönen.
Viimeinen peli jäi pisteen
päähän voitosta. Näin Raksa
II karsiutui jatkopeleistä. ”Sä
voit tulla voittaa tai sä voit
tulla pitään kivaa”, Auvinen
sanoo vailla katkeruutta.
Raksaa TKK:n sarjassakin
edustanut Otaniemen raksa
I pelaajinaan Hanna Melkko, Tuula Vuorenhela, Aleksi Salomaa ja Antti Ruuska
hävisi ensimmäisen ottelun

Lauantaina 11.2.
Hervannan kampusalueen täytti jälleen
haalarikansa. Jotkut
asialleen omistautuneet olivat kehittäneet myös joukkueensa teemalle
sopivan härövarustuksen. Erinäisistä
paikan päälle rahThe Bestin voitontanssi tappioon päätdatuista äänentoistyneen ottelun jälkeen.
tovälineistä vyöryi
rockia, poppia, iskelmää
tamperelaisille puoliammatja ties mitä musiikkia. Oli
tilaisille selkeästi. Toisessa
kyykkäareenoiden laidalla
ottelussa vastustajan törtietysti myös talviurheilun
keä psyykkaus ja tuomarin
olennaisin osa: makkaran- ja
lahjonta vei voitonhaaveet.
mehunmyyntipiste.
Viimeisessä pelissä Raksa I
Aamuyhdeksältä starkuitenkin löylytti vastustatanneet pelit käytiin vielä
jansa ja päätti näin oman
unisissa tunnelmissa, mutta
osansa turnauksessa voiminttuterästeinen kaakao
tolla, sillä vain lohkojen
ja tuomareiden lahjonta
voittajat pääsivät jatkoon,
siivitti tunnelman iloiseen
eikä raksalaisilla ollut enää
nousuun. Jotkut rajojaan
asiaa jatkopeleihin.
tuntemattomat tosin pitivät
Raksan viimeisenä muliiankin hauskaa ja päivä

kaan ilmoittautuneena joukkueena oli untuvikkotiimi
The Best. Anne Niemisen,
Katja Tuomolan, Linda Kolehmaisen, Japi Jalosen ja
Lasse Kahilan pelaaminen
perustui aloittelijan tuuriin,
koska joukkueesta Kolehmainen, Jalonen ja Kahila olivat kyykänneet vain
kerran aiemmin, Tuomola
kaksi kertaa. Nieminen heitti ensimmäisen karttunsa
Tampereen MM-areenalla.
Joukkue hävisi kaikki kolme otteluaan ja keskittyi
reissullaan lähinnä hauskanpitoon.
Raksalaisilta vain unelmaksi jääneet finaalipelit
pelattiin Hervannan hämärryttyä. Tässä vaiheessa
raksan joukkueet olivat jo
valmistautumassa Pakkahuoneella järjestettyihin

Pakkahuoneella järjestetyillä jatkoilla tunnelma oli katossa.
jatkoihin, joiden pääesiintyjäksi oli hankittu turkulainen
The Crash.
Yleisen sarjan voittajaksi
MM-kyykässä selvisi LöpöLöysäpolvet ja naisten sarjan voittajaksi SIK Biaz. IK:
n joukkueet onnittelevat
voittajia, mutta ensi vuoden
revanssissa katsotaan kuka
kukin on.

Rudolf Ruutinen

Akateemisen kyykän säännöt

Idea
Pelin ideana on saada kyykät (oluttölkin kokoiset puukalikat) pois pelineliöstä heittämällä niitä kartuilla (pesismailan kokoinen puukalikka). Eniten kyykkiä pelineliöstä
poistanut on voittaja.
Kenttä
Mahdollisimman tasainen alue, kooltaan 5 x 20 metriä,
johon on piirretty 5 x 5 metrin pelineliöt. Pelineliöiden
väli on 10 metriä.
Pelin kulku
Aloittajan arvonta tapahtuu pesäpallotyyliin hutunkeittona.
Miehet avaavat heittämällä ensimmäisen kartun heittoneliön takarajalta (15 m), naiset eturajalta (10 m).
Joukkueen suoritettua avauksen miehet siirtyvät eturajalle ja naiset 8 m viivalle (2 m eturajasta
heittosuuntaan). Pelin avaus katsotaan tapahtuneeksi,
kun ensimmäinen kyykkä poistuu pelineliöstä.
Joukkueen heittovuoron aikana kaksi
joukkueen pelaajaa heittää kumpikin
kaksi kertaa, eli yhteensä neljä karttua.
Heittovuoron (2 pelaajaa, 4 karttua)
jälkeen pelituomari tarkastaa pelineliön, toteaa ulos menneet, rajalla olevat
ja pelineliöön jääneet kyykät.
Tämän jälkeen tuomari laskee ja merkitsee ylös ensimmäisen pelipuoliskon
pisteet sekä määrää puoltenvaihdon,
jonka jälkeen sama toistuu. Puoltenvaihdossa aloitusvuoro vaihtuu.
Kahden heittovuoron jälkeen tuomari
laskee yhteen pisteet ja ja julistaa voittajaksi sen joukkueen, jonka tulos on
vähiten miinusmerkkinen.
Pistelasku
Eturajalle jäänyt kyykkä -2
Neliöön jäänyt kyykkä -2
Kyykkä neliöiden välissä -2
Kyykkä pelineliön rajalla -1
Säästöön jäänyt karttu +1

Antti Ruuska
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Ammattiainekerhojen esittely
Akva on vesihuollosta, vesitaloudesta ja vesirakentamisesta kiinnostuneiden ammattiainekerho. Jäseniemme tiedonjanoa koitamme
tyydyttää järjestämällä ekskuja, saunailtoja
ja muita tilaisuuksia, joissa opiskelijat voivat
tavata vesialan työnantajia ja työntekijöitä
sekä toisiaan.
Tänä keväänä järjestämme perinteiseen tapaan avantosaunan ja vuoden lopulla pikkujoulut. Kevätsitsit ovat vakiinnuttaneet loogisen paikkansa akvalaisten syksyssä ja ulkoexcuakin suunnitellaan kiivaasti.
Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki phuksista vanhaan jämeräpartaan. Tietoa
tapahtumista, yhteys- Akvan hallitus 2006
tiedoista ja jäsenek- akva-hallitus@list.tky.ﬁ
si liittymisestä löytyy
Noora Moilanen
Akvan nettisivuilta Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Laura
Korpi
osoitteesta akva.tky.ﬁ.
Sihteeri
Maarit
Leppänen
Saa myös tulla suoraan
Rahastonhoitaja
Markus
Klimscheﬀskij
juttelemaan, jos Akvan
Tiedottaja
Hanna Melkko
toiminta kiinnostaa.
Isäntä
Marcus Tjäru

Noora Moilanen

Liikenneakatemia eli Linkki on Teknillisen
korkeakoulun ylioppilaskunnan alainen ammattiainekerho liikenne- ja tietekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille. Liikenneakatemia on
perustettu vuonna 1994. Vuonna 2005 varsinaisia jäseniä oli 38. Kerho tarjoaa erinomaisen
linkin verkostoitumiseen sekä opiskelijoiden
kesken että alan yritysten kanssa.
Perinteisiin tapahtumiin kuuluvat excut. Syksyllä järjestetään viidettä kertaa Liikenneakatemiapäivä, johon sisältyy seminaari ja vapaampi
illanvietto. Lisäksi Liikenneakatemia tukee varsinaisten jäsentensä osallistumista 4.-5.10.06 Tampereella järjestettäville Väylät & Liikenne -päiville.
Seuraavia tapahtumia ovat vuosikokous ja excu Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 28.2.06, Blues-Tappara -lätkämatsi Rambollin
sponssaamana, Tiehallinnon ja suurimpien konsulttien excu maaliskuun
lopussa sekä saunailta yhdessä Leedsistä tulevien opiskelijoiden kanssa
huhtikuun alussa.
Liikenneakatemian jäseneksi voit liittyä maksamalla Vuoden 2006 hallitus
jäsenmaksun, 4 euroa yhSimo Airaksinen
distyksemme tilille (Nordea Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Anna Sipilä
130930-202325) viitteellä
Sihteeri
Milla Ristikartano
71110. Lähetä tämän jälkeen
Rahastonhoitaja
Pasi
Hölttä
vielä sähköpostia rahastonhoiLauri Pitkänen
tajallemme (pasi.holtta@tkk. Tiedottaja
www-mestari
Niko Tunninen
ﬁ), jotta pääset nopeasti sähEmäntä
Maija
Musto
köpostilistallemme.
Sanna Sorvoja
Lisätietoa Liikenneakatemi- Ekskursiomestari
an toiminnasta löydät kiltahuoneella kopiokoneen vieressä olevalta ilmoitustaululta. Liikenneakatemian
hallituksen jäsenet antavat myös mielellään lisätietoa toiminnasta.

Simo Airaksinen

Kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
JP-Kakko Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Ramboll Finland Oy
WSP LT-Konsultit Oy
Oy Juva Engineering Ltd
Insinööritoimisto Raksystems Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
SITO Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Finnmap Consulting Oy
Narmaplan Oy

Maa- ja vesirakentajat juhlivat tänä vuonna
60-vuotis taivaltaan. Kerhon pitkä ja kunniakas historia alkoi maaliskuussa 1946, kun opiskelijoiden keskuudesta lähteneiden ajatusten
pohjalta virisi idea kerhon perustamisesta.
Virallisesti Maatalouden vesirakentajat -kerho
näki päivän valon huhtikuun yhdeksäntenä
päivänä vuonna 1946. Toiminnan lähtökohtana oli jo silloin viihde- ja ekskursiotilaisuuksien ohella laajan (ammatillisen) kokemus- ja
taitopohjan hankkiminen jäsenille.
Perusajatusta kuvaa hyvin professori Kaiteran johtoajatus “mies luo
itse omat mahdollisuutensa”, joka heijastuu vielä nyky päiväänkiin,
sillä MVR-kerho toimii nyt ja
myös tulevaisuudessa tiiviissä MVR-kerhon hallitus 2006:
yhteistyössä useiden rakennusalan yritysten parissa. Yksi Puheenjohtaja
Manu Marttinen
yhteistyön muoto on muuten Varapuheenjohtaja Petri Ihalainen
vaipaiden työpaikkojen ilmoit- Sihteeri
Kirsi Pätsi
taminen www-sivuilla.
Rahastonhoitaja
Fredrik Winqvist
Lukukausi 2005-06 on jo Isäntä
Mikko Immonen
pyörähtänyt paremmalle puo- Excumestari
Niko Tunninen
lelleen ja vaikka opiskelut ovat www / tiedottaja
Miikka Hakari
vieneet aikaa on MVR-kerhossa NaSu
Olli Himanen
myös excuiltu ympäri maata.
Joulukuussa käytiin vierailulla Olkiluodon ydinvoimalan ja ydinjätteen
sijoituspaikan työmailla yhteistyössä Kalliotekniikan kerhon (KTK) kanssa. Tammikuun lopussa vuorossa excukohteena oli Vuosaaren satama,
jonka jatkoja vietettiin rantasaunalla. Minne loppuvuosi vie, se nähdään
lähitulevaisuudessa.

Niko Tunninen

Rakentamistalouden kerho ROPO on ammattiainekerho, joka yhdistää rakentamistalouden opiskelijoita ja rakentamistaloudesta kiinnostuneita.
ROPOon kuuluu tällä hetkellä noin 60 varsinaista
jäsentä.
Vuoden 2006 hallituksessa toimivat puheenjohtaja Tuomas Alanne, varapuheenjohtaja Mikko
Leino, sihteeri Riikka Sampolahti, rahastonhoitaja
Henri Nyroos, isäntä Laura Nieminen, emäntä Jussi
Sainomaa sekä tiedottaja Teemu Suhonen. Lisäksi
toimihenkilöitä ovat www-vastaava Jussi Korpilo ja
ROPOn virallinen valvoja Sanna-Mari Saari.
ROPOn toimintaan kuuluvat olennaisena osana
saunaillat ja excursiot, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Keväällä on luvassa saunailta Rantsussa ja Wappusimat,
kesällä Mommilan soudut muiden ammattiainekerhojen kanssa ja syksyllä
rakentamistalouden seminaari ja risteily sekä Wanhojen Bartojen ilta.
Lisäksi tänä vuonna ROPOn perustamisesta tulee kuluneeksi 25 vuotta,
joten syksyllä on luvassa hulppeat vuosijuhlat.
Ropon tapahtumat ovat tavallisesti jäsenille maksuttomia, joten 4
euron suuruiselle jäsenmaksulle todella saa katetta. Jos haluat liittyä ROPOn jäseneksi, täytä jäsenhakemus, joita löytyy kiltikseltä kopiokoneen
takaa ja palauta se puheenjohtajan riippariin. Tervetuloa mukaan ROPOn
toimintaan!

Tuomas Alanne

Raksan jokakeväinen, luovuutta mittaava

VIINLANDIA

-kirjoituskilpailu
järjestetään rakentajateekkareille jälleen. Materiaalisten palkintojen lisäksi tarjolla on mainetta, kunniaa ja palstatilaa
Ruutisista.
Kirjoita noin sivun mittainen novelli, runo, pakina tai mikä
tahansa teksti aiheesta KIITOLLISUUS. Palauta työ vain
nimimerkillä varustettuna Rudolﬁn (Lasse Kahila, 2. vsk)
riippariin 1.4.2006 mennessä. Jätä samaan riippariin suljetussa kirjekuoressa tiedot nimimerkin omistajasta.
Palkintojen jako Wappusimoilla, mahdollisen Wapun tienoilla.
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Jannen gastronomiset seikkailut, osa 1
Hans Välimäki ja Jyrki
Sukula on jo keksitty.
Ruutisissa alkaa tänä
vuonna keittonurkkaus, jossa maailman ainoa, mutta paras sanomalehtikokki Janne
Hietala esittelee opiskelijaruoan laittoa. Valmistamme jokaisessa
numerossa herkullisia
pöperöitä, joita jokainen voi itse laittaa viikonloppuna kotona, kun
mahdollisuutta ruokailuun opiskelijaravintoloissa ei ole.

Ensimmäisessä numerossa
valmistamme pääruoaksi
naudan fileepaistia punaviinikastikkeella sinihomejuustoperunoiden kera ja
jälkiruoaksi kaneli-hasselpähkinäomenoita kermavaahdolla. Alkuruokaan
opiskelijalla on harvoin varaa, joten tingimme tällä
kertaa siitä. Tarvittavat ainesmäärät on mitoitettu
kahdelle hengelle. Mausteet
lisätään tunteella muistaen
vanha sääntö, että mausteita ei voi koskaan olla liikaa.
Ruoanlaitto on aina suunnitelmallista puuhaa. On
tärkeää saada kaikki pääruoan komponentit valmiiksi
suunnilleen yhtä aikaa, jottei ruoka ole tarjoiltaessa
kylmää. Pääruoan jälkeen ei
taas voi odotella jälkiruokaa
liian kauaa.
Marinoimme ensin naudanlihan ja valmistelemme
jälkiruoan jo ennen pääruoan laittoa. Hanki tarvittavat
aineet mielellään edellisenä
päivänä, jotta saat lihan marinoitumaan yöksi.

Ateriakokonaisuuden valmistaminen:
1. Poista fileestä kalvo terävällä veitsellä, mikäli sitä
ei tehdä kaupan lihatiskillä.
Sekoita marinadin ainekset
kulhossa ja pane liha maustumaan vähintään pariksi
tunniksi. Valele marinadia
myös lihan päälle.
2. Esivalmistele tässä vaiheessa omenat. Puolita kuo-

Pääruoka...

ritut omenat vaakatasossa ja
poista siemenkodat. Aseta
puolikkaat pieneen voideltuun vuokaan leikattu pinta
ylöspäin niin, etteivät ne
kosketa toisiaan tai reunoja.
Sekoita sokeri ja pähkinärouhe pienessä kulhossa ja
kaada omenoihin. Kiehauta
siirappi ja kaneli kattilassa,
lisää kaksi ruokalusikallista
voita ja hämmennä, kunnes
voi on sulanut. Kaada seos
omenoiden päälle ja lisää
hiukan voita jokaiseen omenaan. Laita vuoka kelmulla suojattuna jääkaappiin
odottelemaan.

ennen leikkaamista. Leikkaa
liha ohuiksi siivuiksi.

8. Lämmitä uuni 225 asteeseen. Ripottele perunoiden
puolikkaiden päälle sinihomejuustoa pieninä nokareina ja laita pelti takaisin
uuniin. Anna olla niin kauan,
että juusto sulaa, muttei
valu perunan päältä.
9. Tarjoile ﬁleepaisti, perunat ja kastike punaviinin
kera.

Aikaa projektiin meni noin 2
tuntia ja ruoka-ainesten kokonaiskustannuksiksi muodostui 30‒40 euroa.
3. Aseta marinoitunut ﬁlee
Lihaksi kannattaa valita
uunipellille alumiinifolion
sisäﬁleetä, joka saa aterian
päälle. Nosta folion reumaistumaan paremmalta.
noja hiukan, jottei lihasta
Perunasuositukseksi annan
valuva neste karkaa.
Van Goghin, josta
Kypsennä ﬁleetä 175
täytyy valita suuasteessa noin tunnin
rimmat yksilöt.
verran. Jos haluat
Muutkin lajit käylihasta punertavaa,
vät hyvin, mutanna olla uunissa
ta Rosamundaa
noin 50 minuuttia.
kannattaa välttää,
vaikka se onkin
4. Leikkaa perunat
isokokoinen. Puhalki pituussuunnasnaviinivalinnaksi
sa, asettele uunipelRuutisten viinitoilille ja valele niille
mitus suosittelee
rasvaa. Mausta papitalialaisen Barorikalla ja laita uuniin
la Sori Ginestran
ﬁleen kanssa. Anna
vuosikertaa 1999
olla uunissa yhtä
(Alko 45,70 EUR).
kauan kuin lihankin.
Se antaa kastikkeelle täyteläisen,
5. Valmista punaviirunsaan ja tervainikastike. Kuori sisen maun ja täypuli ja hienonna se.
dentää hyvin maKiehauta sipuli kuukunautintoa.
massa rasvassa. Lisää
Kirkkain kruuvehnäjauhot ja senunjalokivi
ateriakoita pari minuuttia,
kokonaisuudessa
mutta älä ruskista.
on jälkiruoka. LiLisää loput aineet ja
säämällä hiukan
kiehauta kastike voihasselpähkinämakkaasti vatkaten.
Ruutisten saamien tietojen mukaan sanomalehti- rouhetta kermaAnna kiehua hiljalkokki Janne Hietala nukkuu kokin hattu päässä ja vaahdon päälle,
leen 10 minuuttia.
megaveitsi kourassa.
saat asettelusta
Pidä kastike lämpinäyttävämmän.
mänä tarjoiluun saakka.
auki. Samalla saat lämmitetRuokaa koemaistanut
tyä talvella muuten kylmää
6. Tässä vaiheessa voi hyvin- asuntoasi.
henkilö Laura (nimi muutehdä salaatin, jos kaapista
tettu, oikeasti Jasmiina)
sattuu löytymään ainekset. 11. Ota omenat uunista 30‒ totesi sen olevan taivaal40 minuutin paistamisen jäl- lista. Erityisesti jälkiruoka
7. Kun liha ja perunat vaikut- keen. Asettele tarjoiluastia- osoittautui positiiviseksi
tavat kypsiltä, ota ne pois lle kaksi omenan puolikasta makuelämykseksi.
uunista. Ripottele suolaa halkaisupinnat vastakkain.
-Hei, täähän on hyvää!
lihan päälle ja anna sen Valele omenalle vuoassa
Ateriasta tuli Lauran mietekeytyä 10‒20 minuuttia olevaa nestettä ja suihki lestä huumaantunut olo,
kermavaahtoa omenoiden joka onkin ominainen onviereen. Tarjoile kun omenat nistuneelle aterialle. Olo
ovat vielä lämpimiä.
selittynee verensokerin voimakkaalla nousulla ja parilla
Oheista ohjetta noudat- viinilasillisella.
taen valmistimme normaalin opiskelijan viikonloppua- Asioita, joihin kannattaa
terian Kilossa sijaitsevassa kiinnittää huomio:
opiskelijakommuunissa. • Tee ostoslista ja muista
...ja jälkiruoka.
10. Poista jääkaapissa olevasta omenavuoasta muovikelmu ja laita vuoka uuniin
170 asteeseen samalla, kun
aloitat ruokailun. Uunin
saa kätevästi jäähtymään
225 asteesta 170 asteeseen
pitämällä luukkua hetken

ottaa se mukaan kauppaan,
sillä jotain tärkeää, kuten
siirappi, saattaa unohtua
• Jos avaat säilykepurkkeja
Victorinox-linkkuveitsellä,
reunat saattavat jäädä teräviksi. Varo silloin sormiasi.
• Pidä laastareita aina lähellä,
jottei niiden etsimiseen tarvittaessa kulu liikaa aikaa.
• Jos käytät 3,35 euroa maksanutta paistimittaria, älä
työnnä sitä kiinni peltiin,
koska se saattaa hajota liian
kuuman lämpötilan takia.

Janne Hietala
Naudan ﬁleepaisti
400 g naudan sisä- tai ulkoﬁleetä (kokonaisena)
Marinadi:
2 rkl öljyä
1 rkl soijakastiketta
1 rkl tomaattisosetta (ketsuppi käy, jos sosetta ei ole)
1 murskattu valkosipulin
kynsi
mustapippuria
ripaus suolaa
Sinihomejuustoperunat
2 kpl isoa perunaa
öljyä
paprikajauhetta
sinihomejuustoa
Punaviinikastike
1/2 pientä sipulia
valkopippuria
2 rkl voita
2 rkl vehnäjauhoja
2 1/2 dl vettä
1 lihaliemikuutio
1 tl tomaattisosetta
1 rkl soijakastiketta
1 1/2 dl punaviiniä
Kaneli-hasselpähkinäomenat
2 makeaa omenaa, esim.
Jonagoldia
1/2 dl hasselpähkinärouhetta
1 rkl fariinisokeria
1 1/2 dl siirappia
kanelia
4 rkl voita
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Tulevia tapahtumia:
2.3. Laulusauna prodekolaisten kanssa Gorsussa
8.3. Built Environment uratapahtuma Dipolissa.
Osallistujille tarjotaan aamiainen.
9.3. Ulkkarisauna klo 18
Gorsussa
14.3. Norske Kimble Cup
Smökissä
15.‒17.3. Kotimaan Pitkä
23.3. R-naiset
7.4. Hermanninsitsi. IK täyttää 93 vuotta!

Horoskooppi

- Kahden kuukauden ennuste

20.2.-20.3.
Kalat Jonkun
suusta pujahtaa pieni

yrjö. Hän on kuin mitään ei olisi tapahtunut. Se ei mene sinulta läpi, vaan haluat
puklata viimeisen sanan.

24.10.-22.11.

Skorpioni Haluat saada aikaan

toinen osapuoli. Älä tissuttele vain huvittaaksesi itseäsi. Pistä heti iso vaihde
päälle.

kunnon kumaran, joka jää muiden mieliin.
Tiedät, mitä haluat, joten toteutus ei ole
kovin vaikea. Tarvitset jälkimaininkeihin
silti apua.

21.5.-21.6.
Kaksoset Opiskelet
yhtenä päi-

Se on mielikuvituksessasi jo paljon ennen
kuin koet sen konkreettisesti. Ilmassa on
väreilyä.

23.11.-22.12.
Jousimies Joku
on valmis myön-

tämään, ettei hän ole saanut tenttejään
läpi. Yritä ymmärtää häntä. Et välttämättä
itsekään olisi selvinnyt voittajana.

22.6.-22.7.
Rapu Odotat
krapulaa saapuvaksi.

23.12.-20.1.
Kauris Haluaisit
muistaa enemmän

yhdestä hämärässä olevasta illasta. Kukaan ei tunnu tietävän, mistä oli kyse.
Muisti osaa salailla entiseen malliin.

20.1.-19.2.
Vesimies Nautit,
kun saat pullon

23.7.-22.8.
Leijona Tahdistat
erään ajatuksia

tyhjenemään haluamallasi tavalla. Kyse ei
ole päähänpinttymästä, vaan tahdonvoimastasi. Se on nyt maksimissaan.

niin hyvin, että hän on valmis tarjoamaan
sinulle pullostaan. Ajatuksenne kulkevat samaa rataa, mutta riitelette silti ryypyistä.

Tällä sivulla julkaistaan japanilainen Sudoku
-logiikkatehtävä. Siinä testataan, kuinka nopeasti tekijän loogisella päättelykyvyllä ratkaistaan oheinen ristikko. Lukijan harkintaan jää,
onko semmoisen tekeminen järkevää.
Edellisen päätoimittajan kaudella suurta
suosiota Ruutisissakin saavuttanutta Sudokua julkaistaan myös kuluvan vuoden aikana.
Tämä siitäkin huolimatta, että Sudokulla on
Tetrikseen verrattavissa olevia addiktoivia
vaikutuksia.
Viime vuoden aikana Euroopassa ja Amerikassa jalansijaa vallannut peli imaisi nopeasti
monet konttorirotat ynnä muut oikeaa työtä
kaihtavat wannabe-älyköt mukaansa. Sudokuholismilla on kansanterveyteen ja -talouteen
huomattavan haitallisia sivuvaikutuksia. Päi-

-Mitä kävi, kun teekkari
juoksi täysmittainen stondis päällä seinää päin?
-Teekkarilta murtui nenä.

Kotimaan Pitkälle kuin nenä päähän.
Olet valmistautunut siihen osittain hyvin,
mutta itseluottamuksesi paranee matkan
varrella.

21.4.-20.5.
Härkä Tahdot
juoda enemmän kuin

Muista myös killan oma
sekasaunavuoro tiistaisin
klo 18‒20 JMT 3A:n asukassaunassa.

Kuukauden huonoin
teekkarivitsi

23.9.-23.10.
Vaaka Aloitat
urakan, joka sopii

Oinas

vänä, juhlit toisena. Proffa ei ymmärrä,
miksi muutat mielialaasi nyt nopeasti. Hän
haluaisi sinun lukevan enemmän.

Varoitus

kan. Järkkäri heittää sinut kuin huomaamattaan pihalle, sillä hän on kiinnostunut
vain omista, muka tärkeistä, pokistaan.

21.3.-20.4.
Oikkuilet, kun et saa P2:n tenttiä läpi n:nellä yrittämällä. Ole joviaalimpi
professoria kohtaan. Hän haluaa ensin olla
varma, että olet tosissasi.

Tapahtumiin tulevat muutokset ynnä muut päivitykset killan www-sivuilla
ik.tky.fi sekä IK-infoon lähetettävissä viikkotiedotteissa.

Raati päivystää tiistaisin
klo 11.30‒12.30. Toki myös
muina aikoina voi tulla ostamaan kopiokortteja, haalarimerkkejä, ynnä muuta.

23.8.-22.9.
Neitsyt Haluat
saada bileistä po-

visin työpaikalla Sudokujen ääressä askaroivat
vässykät jättävät usein työnsä tekemättä
sudokuholisminsa vuoksi.
Vapaa-aikana Sudokut pitävät sudokuholistit poissa lenkkipoluilta. Sudokun ei tarvitse
kuulua vapaa-aikaankaan. Joillakin ei vain ole
mitään tarvetta eikä halua koskea Sudokuihin,
eikä siinä ole mitään kummallista, eikä sitä
tarvitse selitellä kenellekään.
Taannoin eräs fuksi ihmetteli minulle, miksi
killalla ei ole oikein mitään lehteä, jossa oltaisiin ilman Sudokua. En osannut oikein muuta
kuin näyttää osaaottavalta. Lohtu on kuitenkin se, ettei missään Sudokun tekeminen ole
pakollista.
Vaikka tekisit itse oheisen Sudokun, suojele
kiltalaisia ja etenkin lapsia Sudokuilta.

RR
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Dipolibileet on syvältä
Otsikon mielipiteen jakaa
useampikin teekkari, heidän joukossaan muun muassa kiltalehtemme arvoisa
päätoimittaja. Usein keskinkertaiseksi jäävästä bilekokemuksesta voi juhlija
syyttää vain itseään: etkoilla
saavutettu hyvänolontunne on huipentunut öljyllä
rikastuneeseen skandinaaviseen maahan soitettuun
ulkomaanpuheluun tai
höyhensaarten reissuun
Dipolin mukavuuslaitoksen
lokoisalla lattialla. Ja vaikka edellä kuvattuihin saavutuksiin ei olisi päästykään, voi illan tunnelma vesittyä
lievemmän yleisen väsymyksen takia, kuten päätoimittajamme tapauksessa.
Kaikkea syytä ei toki voi vierittää juhlijoiden niskaan.
Toisinaan tunnelma dipolibileissä on ollut kaiken kaikkiaan aika laimea, milloin mistäkin syystä. Jos esiintyjät
eivät ole miellyttäneet, väkeä on ollut vähän, jolloin
Dipoli juhlapaikkana on tuntunut tylsän autiolta.
Ylioppilaskunnassa, joka siis vastaa dipolibileiden
järjestelyistä, on pohdiskeltu keinoja bileiden piristämiseen ja päätetty kokeilla tavanomaisesta kaavasta
luopumista Gravitaation ja Wappubileiden tapauksissa. Tätä lukiessanne olette jo toivottavasti käyneet
kokeilemassa Gravista, jossa on vain yksi, mutta sitäkin
nimekkäämpi pääesiintyjä.
Ennakkotietona mainittakoon, että mahdollisen Wapun sattuessa bileiden osaksi tuodaan ruumiinravinto
tavanomaisesta poikkeavalla tavalla, ja saattaapa olla
aamuyöksi vähän jatkoaikaakin tiedossa...

Hai sie, osta talo!
TKY:n edustajisto seuraa innokkaasti tapahtumia Dipolin, ylioppilaskunnan omistaman monumentaaliarkkitehtuurin jalon edustajan ympärillä. TKY:n toimijat ovat
ilmaisseet kiinnostuksensa rakennuksen myymiseen,
sillä Dipolin omistaminen aiheuttaa ylioppilaskunnalle
taloudellisia riskejä, jotka eivät ole järkevän omaisuudenhoidon kannalta toivottavia. Talo tarvitsisi myös
reippaan remonttireiskan kosketusta.
Dipolin vaiheet ovat olleet värikkäät sen rakentamisesta lähtien. Taloudellisia vaikeuksia on ollut, mutta
pelastukseksi ovat tulleet vuosikymmenten varrella
milloin suuret kansainväliset kokoukset, milloin urheilukilpailut, milloin ylioppilaskunnan omaisuuden
myyminen. Jo vuonna 1969 esitettiin sekä Teekkarilan,
ensimmäisen teekkariasuntolan Helsingin Hietalahdessa, että (Vanhan) Polin myymistä talouden tasapainottamiseksi. Teekkarila myytiin 1971 ja Poli 1986, joista
jälkimmäinen kauppa oli ylioppilaskunnalle tietysti
henkisesti raskas.
Tällä hetkellä on menossa prosessi, jossa selvitetään
mahdollisuuksia Dipolin myymiseen. Mahdollisesta
myymisestä päättää aikanaan TKY:n edustajisto, jos
halukas ja sopiva ostaja ilmaantuu. Ostohalukkuutta on
tiedusteltu Senaatti-kiinteistöiltä. Virallista vastausta
tiedusteluun odotellaan.
Jos Dipoli myydään, talon olemus ja toiminta tuskin
muuttuu mainittavasti nykyisestä ‒ rakennus toimii
hyvin koulutuskeskuskäytössä, eikä sitä kukaan poista
Otaniemen maisemasta eikä teekkariyhteisön sielunelämästä. Myyjänä ylioppilaskunnalla on mahdollisuus
asettaa kaupalle ehtoja, ja niitä varmasti asetetaankin.
Tavoitteiden joukkoon kuuluvat niin opiskelijaruokailun
kuin juhlien järjestämismahdollisuudenkin säilyttäminen.

Pasi ”Hölde” Hölttä
Toimittaja, edaattori ja lukkari

Vuoden viimeinen ekskursio
Ei ollut synkkä ja myrsk yinen yö, kun MVR
(Maa- ja vesirakentajat)
-kerho yhdessä KTK:n
(Kalliotekniikan kerho)
kanssa teki lähtöä Otaniemen ostarilta kohti
“Suomen sähköisintä
kuntaa”, Eurajokea. Oli
nimittäin aikainen joulukuinen aamu.

verran. Mallikkaasti suoritettua Kalliorakennus Oy:n
louhintataidonnäytettä esitteli meille Meeri Pöllänen,
itsekin entinen teekkari ja
Kalliotekniikan kerhon jäsen. Päänähtävyyksiin kuului
myös kalusto, Tamrockin tunnelilouhintajumbo, jonka tietokoneistettuun ohjaamoon
saimme kavuta. Räjähteitä
emme valitettavasti päässeet
Luvassa oli jo pitkään
näkemään, mutta huhu kersuunnitelmissa ollut ekskurtoo, että Forcit olisi ne sinne
sio Olkiluotoon. Kiinnostus
toimittanut.
kohdistui erityisesti ONKAOpintomatkan ohjelmalLOon, tuohon tulevaisuulinen osuus päättyi työmaadessa käytetyn ydinpolttoaivarusteiden riisumiseen pari
neen loppusijoitusvarastona
tuntia suunnitellusta aikatoimivaan luolastoon. Mieli
taulusta jäljessä. Onneksi paolisi tehnyt myös uudelle
luumatkan mieltä lämmitti
Olkiluoto 3 -ydinvoimalaLeppävaarassa odottava
pikkujoulusauna, ja ruumista muut lämmikkeet.
Matkantekovälineenä
kun meillä oli se “vanha
kunnon Teekkaribussi”,
joka on niin, hmm, hyvin
ilmastoitu. Ei tarvinnut
edes takkia riisua koko
matkan aikana. Ja matkaa oli kuitenkin aina yhteen suuntaan se vajaat
300 kilometriä.
MVR-kerho ja KTK
kiittää onnistuneesta
reissustaan tukijoitaan,
bussikuskiaan Laraa ja
ONKALOn kalliopinnan geologista kartoitusta. (kuva: http://www. kaikkia ekskursiolle osallistuneita.
posiva.ﬁ/onkalogallery.html)
MVR-kerhon päivän
saavutuksiin
kuului myös
alaista
tutkimustilaa,
jossa
työmaalle, mutta sinne ei
“turvallisuussyistä” otettu tutkitaan kallioperän sovel- uuden hallituksen valinta,
vierailijoita vastaan. Oli- tuvuutta ydinjätteen lop- jonka tulokset ovatkin luetkohan siellä jotain salaista pusijoitukseen. Seuraavalla tavissa lehden muilta sivuilta.
vuosikymmenellä tutkimus- Pikkujoulujen mahdottoman
meneillään?
Lähtö tapahtui aikaisin tilan on tarkoitus muuttua hyvästä tarjoilusta (kinkkua,
aamulla ja kuitenkin liian loppusijoituslaitoksen raken- laatikoita, rosollia ja glögiä)
myöhään. Matkataukoineen nustyömaaksi. 2020 pitäisi ja tunnelmasta kiitokset järbussimatkailuun meni hie- kaiken olla valmista ja kapse- jestäjille (Lehtisen Anne,
man kaavailtua enemmän loitujen ydinpolttoainesau- Manu ja KTK:n isäntä Jussi).
aikaa ja omaksi häpeäksem- vojen sijoituksen alkaa.
ONKALOa oli joulukuusAnne Leivo
me saavuimme Olkiluodon
aidatulle alueelle merkitystä sa louhittu noin kilometrin
vierailuaikataulusta myöhässä. No, onneksi ensimmäisenä oli luvassa lounasta nälkäisille opiskelijoille,
Teollisuuden Voiman, eli
TVO:n tarjoamana. Se maistui. Eikä kukaan muuten
jäänyt turvatarkastuksissa
aidan toiselle puolelle. Myös
kuskimme Lauri “Lara” Räty
oli niin selvä, että päästettiin
alueelle.
Esitelmätarjonta kattoi
tuona keskiviikkopäivänä
TVO:n Hannu Huovilan katsauksen yhtiön toimintaan
ja Olkiluoto 3 -hankkeeseen.
Loppuajan käytimme ydinjätehuollosta vastaavan Posiva
Oy:n parissa. Tässä vaiheessa
lukijoille tiedoksi, että Posiva Oy on se organisaatio,
joka vastaa ydinpolttoaineen
loppusijoituksesta, rakennuttaa ONKALOn ja maanalaisen loppusijoituslaitoksen.
Posivan ja ydinjätehuollon
esittelyn aloitti yrityksen
viestintäpäällikkönä toimiva Timo Seppälä, Onkalon
suunnittelusta ja loppusijoituksen haasteista yksityiskohtaisemmin jatkoi suunnittelupäällikkö Antti Ikonen
ja rupeaman lopetti geologi
Kimmo Kemppainen, hyvin
detaljitasoiseen alueen kallioperän esittelyyn.
Vihdoin oli vuorossa se,
mitä jo niin kauan oli odotettu: ONKALO. Tällä hetkellä
ONKALO tarkoittaa maan-

