Viinlandia kilpailu on täällä taas!

1/07 Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja

Ak

o
i
s
r
u
c
x
e
o
k
l
van u

4
.
s
n
a
Aasia

Profes
sori
Terhi P
ellisen
haasta
ttelu s
.5

2

Pääkirjoitus

Aurinko paistaa ja vettä sataa, taitaa tulla
kesä. Ja ah, mikä olisikaan kivempaa kuin
koulun loppuminen.
Kesän myötä teekkaritkin lopettavat
opiskelun ja säntäävät sankoin joukoin
kesätöihin. Vaikka meistä raksalaisista on
työelämässä pulaa, voi silti phuksi tai jopa
toisen vuoden opiskelija huomata vaikeaksi
saada tai edes löytää sellaista työpaikkaa,
jossa haluaisi kesänsä viettää. Tietenkin
olisi hyvä mennä haalariharjoitteluun ensimmäisenä kesänä, mutta totta puhuen
en kyllä kestäisi toista kesää haalariharjoittelijana. Onhan sillä loistava aloittaa työt,
mutta ruumiillinen työ voi olla osalle meidän osaston opiskelijoista liian vaativaa.
Muistakaa tosin se, että työmaalla ei aina
tarvitsi lapioida tai kantaa kakosnelosia
ympäri työmaata. Suuret rakennusﬁrmat
ottavat mieluusti myös siivoojia kesätöihän
ja työmaajohtajilla onkin kauhea kina siitä,
kuka saa ahkerimmat siivoajat. Näyttääkää
siis ahkerilta ja kiinnostuneilta, kun pääsette työhaastatteluun. Olkaa aktiivisia
työpaikaa hakiessanne ja älkää pelätkö
haalariharjoittelua, kaikkien on aloitettava
pohjalta.
Vielä ei ole kuitenkaan mahdollista
vetäytyä kokonaan kesätunnelmiin vaan
vielä on pinnistettävä pari kuukautta koulun kanssa. Koulun ohella on myös hyvä
muistaa, että kilta tarjoaa myös hyviä tapahtumia kiltalaisilleen, joista ei kannata
jäädä paitsi. Kannattaa tutustua muihin
raksalaisiin senkin takia, että heitä jou-

Sisältö

tuu myöhemmin työelmässäkin kestämään.
Mikäs sen mukavampi tapa tehdä töitä kuin
tehdä töitä kavereiden kanssa. Verkostoidu
siis ajoissa.
Tämä on ensimmäinen lehti, jossa olen
mukana, mutta minulla on onneksi loistavat
tukijoukot. Kiitokset koko toimittajakaartille
siitä, että kestätte minua ja erityiskiitos Laselle,
joka on ollut tukenani. Uskon, että meillä on
hauska vuosi edessämme.
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Puhiksen palsta
Laskiaisriehaa, talven karnevaalia, vietettiin taas riehakkain menoin Ullanlinnan-mäellä. Illalla Dipolissa jammailtiin
Don Johnson Big Bandin mukana. Kovasti puhutusta ilmastonmuutoksesta
huolimatta tai ehkä juuri sen takia saatiin nauttia erittäin kylmästä pakkaspäivästä. laskiaistiistaina. Fiksuimmat teekkarit tietenkin osasivat
varautua kylmään niin
ulkoisesti kuin sisäisesti. Raksan sinisiä haalareita vilahteli mukavan
paljon kampusalueella
ja mäessä päivän aikana.
Laskiaisena on
tarkoitus aloittaa yli
kuukauden kestävä
paasto, joka päättyy
pääsiäisenä. Ennen
edessä olevaa hiljentymisen aikaa on syytä irrotella kunnolla,
syödä ja juoda hyvin.
Vaikka harvemmin nykypäivän opiskelijat enää paastoavat pääsiäisen takia,
voi silti vähän muuttaa omia ruoka- ja
juomatapojaan hetkeksi. Nautintoaineiden käyttämistä voi rajoittaa. Jos ei
ole tottunut viettämään pääsiäistä, voi
katseensa suunnata pidempään kevääseen, vappuun. Pieni hiljentyminen ja
opiskeluun keskittyminen ennen teekkareiden suurta juhlaa voi tehdä hyvää
terveydelle ja opistojen etenemiselle.
Karnevaali-sana juontaa juurensa
latinasta. Carne vale tarkoittaa lihasta
luopumista, sillä keskiajalla paaston
aikana ei päässyt mässäilemään lihalla.
Itsekin olen useampaan otteeseen miet-

tinyt lihan syönnin lopettamista. Syyt
siihen eivät ole uskonnolliset, pikemminkin eettiset ja ekologiset. Lisääntyvä
energian tarve ja ilmastonmuutos ovat
nyt suurimmat globaalit ongelmat.
Ne molemmat ovat tiukasti sidoksissa
maatalouteen. Maanviljely karjaeläimiä
varten kuluttaa maailman vesivaroja ja
karjankasvatus vahvistaa ilmaston lämpenemistä. Sianlihakilon
tuottamiseen kuluu
kymmenkertainen ja
naudanlihakilon 15kertainen määrä energiaa verrattuna kiloon
proteiinipitoisia palkokasveja. Tämän takia
eri ympäristöjärjestöt
puhuvat kasvissyönnin
puolesta.
Jos lihapaasto ei
onnistu, voi yrittää vähentää lihan syöntiä
kevään aikana ennen
vappua; esimerkiksi pari kertaa viikossa
valitsee kasvisvaihtoehdon Otaniemen
monipuolisesta ruokatarjonnasta. Itse
aion yrittää tätä kaverini kanssa, sillä
yhdessä on helpompi muistaa ja pitää
kiinni sovituista asioista. Jos näin helpolla tavalla voi vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutokseen, niin miksi
ei sitä yrittäisi. Ei tarvitse edes nähdä
vaivaa, ruuan saa valmiina eteensä.
Kokeilemisen arvoisia ovat ainakin
kasvistortillat.
Kaikille hyvää ruokahalua ja hauskoja hetkiä opintojen parissa!

Maarit Leppänen

Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja

Päätoimittaja:

Rudolf Ruutinen
mikko.o.sillanpaa@tkk.ﬁ

Toimittajat:

Janne Hietala
Anna Keskinen
Lasse Kahila
Anne Leivo
Antti Ruuska
Topias Siren
Katja Tuomola

Turisti:

Vekku Savolainen

Doku(mentoija)t:

Auli Orpana
Olli Salo
Linda Kolehmainen
Laura Into
Ville Uusi-Rauva

Avustajat:

Marko Medjeral
Maari Leppänen

Rakennusinsinöörikilta
Rakentajanaukio 4 A
02150 Espoo
puh. (09) 451 3491
http://ik.tky.ﬁ/ruutiset

ISSN 1235-628X (painettu)
ISSN 1795-8970 (verkkolehti)
Painopaikka:
Lehtisepät, Pieksämäki
Julkaisija:
Rakennusinsinöörikilta ry
45. vuosikerta
painos 1000 kpl
Ruutiset ilmestyy neljästi vuodessa

Kansikuvatyttö:
Ananastaja Aasiasta

3

Kolmossivun raksalaiset

Phuksikapteenilta:

pahtuu ympäri työmaata. Harjoittelun
aikana saa parhaimmillaan realistisen
kokonaiskuvan projektin kulusta, siihen
liittyvistä asioista ‒ja naamansa tutuksi
seuraavaa kesää varten.
Perustuksia voi ostaa kaupasta,
mutta haalariharjoittelun kokemusta ei.
Muistakaa hakea haalariharjoitteluun,
mikäli ette ole sitä jo tehneet!
Tämän mainostuksen jälkeen on
hyvä muistuttaa, että kevätlukukausi
ei kuitenkaan ole ohi vielä. Tekemistä
on runsaasti, jotta moni teistä saisi
painaa päähänsä uutuuttaan hohtavan teekkarilakin mahdollisen Wapun
koittaessa. Tarkempaa tietoa saatte
sähköpostitse sekä ilmoitustaululta,
mutta hieman voin jo tässä paljastaa.
Wapun lähestyminen tietää tulevaksi
ainakin jäynäilyä, laulamista, teekkariperinteitä ja tietenkin raksahenkeä.
Jokaisen kannattaa pitää huolta, että
työpisteet tulevat suoritetuiksi. Muista
pakollisista phuksipisteistä ei tarvitse
kantaa huolta, koska suurin osa niistä
kertyy vasta lähempänä Wappua.
Nauttikaa kevätauringosta vaikka
SMT:n päästä lähtevällä retkiluisteluradalla. Suosittelen!

Haluatko kunnon pohjustuksen
urallesi raksalaisena? Mene haalariharjoitteluun jo heti ensimmäisenä kesänä!
Ja miksi? Koska siitä saa opintopisteitä,
se on pakollista ja ennen kaikkea antaa
todellista kokemusta alasta. Täytyy
aloittaa pohjalta, perustuksista, jos
aikoo rakentaa itselleen kestävän tal…
uran.
Haalariharjoittelu on nimensä mukaan työskentelyä haalareissa, kunnon
duunarihommia siis. Ensimmäisenä kesänä työmaalla töihin kuuluu luultavasti
Outi
esimerkiksi laudan kantoa ja siivousta
Ps. SATtimme haluaa muistuttaa
rakennuksilla tai asfaltin levitystä ja
mahdollisuudesta kartuttaa työpisliikenteenohjausta tietyömaalla. Tärkein
tesaldoa killan vuosijuhlassa huhtikuun
opetus tässä ajanjaksossa ei olekaan itse
puolessa välissä.
työn sisältö, vaan kaikki muu, mikä ta-

Oltermannin tervehdys

Tätä kirjoittaessani ulkona on upea
talvikeli. Tekisi mieli heittää kaikki paperit nurkkaan ja lähteä ulos suksille. Niin
houkuttelevalta auringonpaiste todella
näyttää. Vain jokunen viikko sitten näytti siltä, ettei talvea tulisi ollenkaan. Hyvä
näin ‒ tulevan viikon jälkeenhän on
taas se viikko, ʼhalf term holiday weekʼ,
jolloin kaikki voimme keskittyä vähän
painokkaammin ulkoiluun.
Lukukausi on todella ennättänyt jo
miltei puoleenväliin. Paljon
mullistavia asioita on
tapahtunut suomalaisessa yliopistomaailmassa. On tehty ehdotus niin sanotun
huippuyliopiston
perustamisesta.
Siinä yksi suuri,
TKK, yhdistettäisiin kahteen pieneen, Kauppakorkeakouluun ja Taideteolliseen korkeakouluun
‒ tai tulisiko sanoa
niin, että kaksi pientä
yhdistettäisiin yhteen suureen.
Yhdistymiseen liittyy läheisesti suurien
rahasummien siirtely.
Ollaan yhdistämisestä mitä mieltä
tahansa, Otaniemessä se on otettu vastaan mahdollisuutena korjata koulun
surkea taloudellinen tilanne kertaheitolla. Omituiselta taas tuntuu opetusministeriön rooli, joka on pihtaillut vuosikausia yliopistoille myönnettyjä rahoja,
todeten jaettujen niukkojen resurssien
olevan aivan riittäviä niiden tarpeeseen,
ja joka nyt yhtäkkiä onkin valmis kaksinkertaistamaan resurssit. Tällainen

poukkoileva toiminta tuo selkeästi esiin
sen todellisen ammattitaidottomuuden,
jolla suomalaista yliopistomaailmaa on
tähän asti johdettu.
Oma osastomme on myös myllerryksen kourissa. Viime kesänä kansainvälisten asiantuntijoiden suorittama arvio
osastomme tasosta ‒ joka ohimennen
sanottuna antoi erittäin positiivisen
tuloksen ‒ poiki kuitenkin ehdotuksia,
joiden uskotaan parantavan edelleen
osaston toimintaedellytyksiä. Näiden toteuttamisen suunnittelu on
täydessä käynnissä.
Muutosehdotukset koskevat niin
osaston organisaatiota kuin
myös osaston
tarjoamaa koulutusohjelmaa.
Nähtäväksi jää,
miten esitetyt
muutokset
onnistutaan
rakentamaan sisään
osaston vakiintuneeseen toimintamalliin.
Talven hankien kimallellessa hohtavina, toivon kaikkien ahkerasti opintojensa kanssa koko alkukevään puuhailleen teekkarin saavan mahdollisuuden
viettää ansaitsemaansa vapaa-aikaa
ulkoilun parissa ‒ miksipä ei kaikkien
muidenkin.

Kevätterveisin Oltermanni

Kaveria ei jätetä!

Varma kevään merkki on jo perinteeksi asti noussut joka keväinen

VIINLANDIA

-kirjoituskilpailu,
mikä järjestetään rakentajateekkareille myös tänä keväänä. Materialististen palkintojen lisäksi tarjolla on mainetta,
kunniaa ja palstatilaa Ruutisissa.
Kirjoita noin sivun mittainen novelli, runo, pakina tai mikä tahansa teksti aiheesta Hapokas. Palauta työ VAIN NIMIMERKILLÄ VARUSTETTUNA Rudolﬁn (Mikko Sillanpää, 2.vsk) riippariin
4.4.2007 mennessä. Jätä samaiseen riippariin SULJETUSSA
KIRJEKUORESSA tiedot nimimerkin omistajasta.
Palkintojen jako Wappusimoilla, mahdollisen Wapun tienoilla.

Kannatusjäsenyritykset
Atlas Copco
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Oy Juva Engineering Ltd
Pöyry CM Oy
Raksystems Oy
Tocoman Finland Oy
VVO-yhtymä Oyj
WSP Finland Oy
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Akvan ulkoexcursio Aasiaan

Riisiä ja nuudelia Aasiassa
Tammikuussa pakkasten ol-

lessa kovimmillaan, Suomeen
saapui 16 hehkeän punoituksen saanutta akvalaista. Takana
oli 16 päivää Indokiinassa.
Matkamme suunnittelu
alkoi noin vuosi sitten, kun
Akvan ulkoexcun työryhmä
päätti, että lähdetään ulkomaille ja kauas. Koska TKK:n
vesilaboratoriolla on projekteja
Mekong-joen ympäristössä,
oli itsestäänselvyys suunnata
matkamme sinne.
Viime keväänä aloimme
ahkeroida talkootöitä ja loppuvuosi menikin keittiökaappeja
kantaessa.
Ryhmämme koostui 16 eriikäisestä ja eri opiskeluvaiheessa olevista henkilöistä, mutta
kaikki yhdisti polte päästä
Aasiaan. Ryhmästä muodostuikin tiivis ja henki
pysyi katossa koko
matkan ajan.

Loppuvuodesta alkoivat rahat olla kasassa ja matkasuunnitelma selvillä. Reittimme
kulkisi Bangkokin kautta Kambodzhaan ja sieltä Vietnamiin.
Edessä oli rokotusrumba ja
panikointi malarialääkkeiden
sivuvaikutuksista.

Loppiaisena kauan odotettu
matka viimein alkoi. Pitkän
lentomatkan jälkeen saavuimme lämpöiseen Bangkokiin.
Bangkokissa meillä oli vain
päivä aikaa ja halusimme nähdä mahdollisimman paljon.
Katri Kallio-Koski olikin tässä
oiva apu, koska oli aiemmin
ollut Thaimaassa. Seuraavana
aamuna meidän täytyi jo jättää
Bangkok taaksemme, mutta se
ei haitannut, sillä mieli matkasi
jo kohti Kambodzhaa ja Siem
Reapia.
Siem Reap on pieni ja
köyhä kaupunki, jonka
suurin tulonlähde on
Angkorin temppelit
‒ valtavan suuri alue,

josta Kambodzhalaiset ovat hyvin ylpeitä. Temppelit olivatkin
hyvin vaikuttavat ja ihminen
kokee oman pienuutensa niiden keskellä.

Siem Reapista matkamme

jatkui Kambodzhan pääkaupunkiin Phnom Penhiin. Laivamatka Tonle Sap ‒järven
halki oli yksi matkamme kohokohdista ja kelluvat kylät
olivat ennen näkemättömän
ihmeelliset. Mielissämme pyöri
kysymys: elävätkö ihmiset täällä todella näin?
Phnom Penh oli Siem Reapiin verrattuna hyvin erilainen.
Ihmisiä, liikennettä, melua,
hajuja ja mahdollisuuksia oli
moninkertaisesti enemmän.
Oli virkistävää, että ihmisten
elämä Phnom Penhissä ei pyörinyt pelkästään turistien ympärillä niin kuin Siem Reapissa.
Phnom Penhissä oppaanamme
toimi raksan opiskelija Joose
Mykkänen, joka on mukana
laboratorion projektissa. Hän
vei meidät loistopaikkoihin
syömään ja viettämään iltaa.
Vierailimme Phnom Penhissä paikallisessa tekniikan
alan yliopistossa (Institute of Technology of
Cambodia). Päivä ja ilta
yliopisto-opiskelijoiden
kanssa oli hyvin mukavaa
ja avarsi näkemystämme
toisenlaisesta opiskelijaelämästä. Opiskelijat
ja kambodzhalaiset

ylipäätänsä olivat meille todella ystävällisiä ja saivat meidät
tuntemaan olomme tervetulleiksi.
Dramaattisin kokemuksemme Phnom Penhissä kahden
sairaalareissun ja yhden varkauden lisäksi oli vierailu kidutusmuseoon. Verijäljet lattioissa ja
kidutuskuvat seinillä synnyttivät jokaisessa ahdistuksen
ihmisten pahuudesta.

Matkamme jatkui Phnom
Penhistä laivalla kohti Vietnamia ja siellä ensimmäinen
pysähdyspaikkamme oli Chau
Doc. Phnom Penhiin verrattuna
Chau Doc oli rauhallinen, avara
ja puhdas. Vietimme siellä vain
yhden yön ja saimme ensimmäisen kokemuksemme Vietnamilaista ruuasta. Söimme
valtavan ”set menuun”, johon
kuului seitsemän ruokalajia.
Set menuun hohto alkoi kuitenkin hiipua loppumatkasta,
kun niitä oli syöty viisi kertaa ja
monet vannoivat, etteivät koske ”shrimpseihin” eikä ”ﬁsh in
claypotiin” enää koskaan. Koko
Vietnamin matkan ajan meillä
oli mukana oma vietnamilainen opas, joka huolehti veden
saannistamme ja siitä ettemme
jääneet liikenteen alle.
Toinen pysäkkimme Vietnamissa oli Can Tho. Can Thon
ja Chau Docin aikana kävimme
tutustumassa
kelluvaan toriin, riisinuudelin
tekemi-

seen, kalamarkettiin ja vietnamilaiseen käsityöpajaan.
Kahden hektisen päivän jälkeen saavuimme Ho Chi Minh
Cityyn eli Saigoniin. Saigon on
väkiluvultaan Vietnamin suurin
kaupunki ja sen huomasi: ihmisiä ja mopoja oli joka paikassa.
Saigonissa vierailimme Ho Chi
Minhin teknillisessä yliopistossa (Ho Chi Minh University
of Technology) ja siellä paikallinen vesitalouden professori
kertoi meille Saigonin tulvista,
joista koituu suuria ongelmia
kaupungille tulevaisuudessa.
Huomasimme, että vesitalouden kursseille esille tulleet
ongelmat ovat konkreettisia
siellä.
Visiittimme Saigonissa kesti
vain kaksi yötä ja saimme kaupungista vain pintaraapaisun.
Matka alkoi olla lopuillaan
ja edessä oli enää kaksi yötä
rantakohteessa Mui Nessa.
Kaksi päivää aaltojen kohinassa
kruunasivat matkamme.
Matkasta on tätä kirjoittaessa kuukausi, mutta mielessämme olemme yhä Mui
Nen auringon alla. Pyydämme
anteeksi, että edelleenkin joka
toinen lauseemme alkaa sanoilla ”silloin Kambodzhassa/
Vietnamissa..”.
Matkaamme tuki :
-Skanska
-Ramboll
-GE-energy
-MVTT
-Pohjolan vesivoima
-RIL
-Kemira Kemwater

Maarit Leppänen
Anna Keskinen

Vuosijuhlan yhteydessä AKVA haluaa tukea
Kambodžan jälleenrakennusta ja kehitystä, ja keräämme rahaa Resource Development International Cambodia-järjestölle, joka tekee monipuolista
työtä Kambodžan hyväksi. Jos haluat lisätietoa,
vieraile AKVAn nettisivuille akva.tky.ﬁ
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lisää ruokaan aina omat lisäaineensa. Suomessa on myös
paljon suurkeittiöitä, joista
ruoka toimitetaan eteenpäin.
Tässä mielessä suomalainen
tehokkuusajattelu on mennyt
yli.

HYVIS & PAHIS
tapaavat Professori Terhi Pellisen
Millainen on oma
urapolkusi?
Valmistuin vuonna
1985 Oulun yliopistosta. Sen jälkeen olin neljä
vuotta kehitys- ja tutkimusinsinöörinä asfalttifirmassa,
jonka jälkeen työskentelin
VTT:llä. Sain sitten tilaisuuden
työskennellä Yhdysvaltoihin,
jossa olijn mukana Strategic
Highway Research Programissa vuoden verran. Tämän
jälkeen sain työtarjouksen
tutkimuslaboratoriosta, joka
sijaitsi Virginiassa ja työskentelin siellä kolme vuotta.
Innostuin sitten uudelleen
opiskelusta ja aloitin graduate
schoolin Marylandin yliopistossa 1997 jossa olin kaksi
vuotta. Koska professori, jonka johdolla opiskelin, muutti
Arizona State Universityʼn,
jatkoin siellä jatko-opintoja
ja valmistuin 2001. Tämän
jälkeen työskentelin apulaisprofessorina Purdue Universityssä viisi vuotta, kunnes hain
tietekniikan professorin virkaa
täältä TKK:lta.
Miten olet sopeutunut TKK:n ja professorikunnan miehiseen maailmaan?
Yhdysvalloissa totuin erilaiseen työyhteisöön. Siellä oli
hyvin kansainvälinen ilmapiiri, itse asiassa amerikkalaiset
olivat jopa vähemmistönä.
Tummaihoisia, latinoita sekä
naisia suosittiin tilanteissa,
joissa esim. graduate schooliin hakijoiden lähtökohdat
muuten olivat tasavertaiset.
Sama koski tietysti henkilöstövalintoja. Osastolla jossa työs-

kentelin oli 7 naisprofessoria
noin 50 professorista.
Mitä eroja opiskelijaelämässä on ollut
niissä paikoissa,
joita olet nähnyt?
Oulun ja Otaniemen välillä on
vähän eroja. Yhdysvaltojen ja
Suomen ero on selvästi suurempi. Yhdysvalloissa kurssit
ovat maksullisia ja niitä ei voi
uusia kun kurssista on saatu
arvosana. Jos kurssia ei läpäise
loppukokeessa, joka pidetään
kurssin päätyttyä, joutuu
kurssin ottamaan uudestaan
ja maksamaan uudestaan.
Tämä on tietysti aika raaka
systeemi ja kilpailu on kovaa
opiskelijoiden kesken, koska
parhaisiin graduate schooleihin pääsee vain parhailla
arvosanoilla eikä voi jatkaa
masters opintoja jos bachelors kurssien keskiarvo ei ole
riittävä.
Mikä on suosikkiravintolasi tai ‒ruokasi Otaniemessä?
Aika paha sanoa
mitään. Keitot ovat hyviä.
Välillä on ikävä amerikkalaista
aamiaista. En tiedä, mistä sellaisen saisi, mutta joskus aion
kyllä mennä aamulla Radison
Sasiin katsomaan, josko sieltä
saisi. Amerikkalaista ruokavaliota muuten moititaan usein
epäterveelliseksi, mutta suomalaiseen verrattuna se ei ole
juuri epäterveellisempi. Amerikassa ruoka tehdään useimmiten tuoreista tavaroista,
kun taas Suomessa puolivalmiita tuotteita käytetään
todella paljon. Välivalmistaja

Testasitko Route
66:a?
Ajoin Washingtonista Phoenixiin ja myöhemmin Phoenixista Indianaan.
Jälkimmäinen matka kesti
kaksi päivää ja se oli raskas
yhden ihmisen ajettavaksi
yhtäsoittoa. Vältyin sakoilta,
mutta yhden huomautuksen
sain. *nauraa* Grand Canyon
oli upea! Se oli niin iso.
Millainen tiestön
laatu Yhdysvalloissa on?
Yhdysvalloissa maanteillä
(interstate) on kaksi kaistaa,
mikä tekee ohitustilanteista
rennompia. Suomessa on
stressaavaa, kun täytyy pysyä
muun liikenteen vauhdissa
oli keli mikä tahansa. Yhdysvalloissa ajamisesta on tehty muutenkin mukavampaa
esimerkiksi automaattivaihteineen ja vakionopeussäätimineen.
Mikä musiikki soi
autoradiossasi?
Oikeastaan hiljaisuus on parasta musiikkia.
Pidemmillä matkoilla tulee
kuunneltua countrya ja vanhoja klassikoita. Myös uudempi musiikki, esimerkiksi rap,
on joskus ihan hauskaa.
Millaisella autolla
itse ajat?
Toyota Solaralla.
Toin sen mukanani
Jenkeistä. Se on ainoa lajissaan Suomessa, tai ainakaan
tullissa eivät löytäneet muita.
Työmatkat kuljen kuitenkin
metrolla ja bussilla.
Onko kaikki isompaa Amerikassa?
No ainakin kaupoissa hyllyt notkuvat tavarasta niin, että välillä pisti ihmettelemään, kuka
sen kaiken ostaa. Kyllä Amerikastakin löytyy pienempää,
vaihtelut maan sisällä ovat
varsin suuret.

Vievätkö kaikki
tiet Roomaan?
En tiedä, kun en ole
koskaan Roomassa käynyt,
pitää varmaan käydä joskus
katsomassa. Ainakin Asterixin
ja Obelixin mukaan vievät.
Miten vapaa-aikasi kuluu?
Nyt ei juuri ole vapaa-aikaa. Ensimmäinen vuosi
uudessa paikassa on aina niin
kiireistä, ettei omaa aikaa juuri
jää. Helsinkiin tutustuminen
houkuttaisi.
Miksi lähdit aikanaan Amerikkaan
ja toisaalta tulit takaisin Suomeen?
Kai se jonkinlaista seikkailunhalua ja uteliaisuutta oli.
Takaisin tulin aika pitkälti
perheen takia. Suomi on
muuttunut sinä aikana paljon.
Nuorisosta löytyy nykyään
paljon avoimuutta ja tsemppiä, mikä on hyvä kansainvälisessä maailmassa. Helsingin
katukuvassakin kuulee puhuttavan useita kieliä.
Millainen päällystemateriaali olisi
sopivin ikuisen
teekkarin tallaa-

malle Jämeräntaipaleelle?
Nurmikko varmaan olisi hyvä.
Se on pehmeä kompastumisen varalta.
Monenko Budweiserin jälkeen voi
vielä mennä rattiin?
Nollatoleranssi tässä asiassa.
Millainen työkaveri tielabran autokuski Arska on?
Työteliään oloinen.
Arskalla on punainen tukka,
joten Arska lienee myös aika
safety-tietoinen. Vähän hiljainen se on, aika perussuomalainen mies. Välillä muuten
ihmetyttää, miten kännykkä
yleistyi ensimmäisenä juuri
Suomessa, kun ihmiset täällä
ovat niin tuppisuita, mutta ehkä se johtuu siitä, että
kännykän avulla voi lähettää
tekstiviestejäkin.
Heräät Jarkko Valtosen ja Pasi ”Höltän Pasi” Höltän
välistä. Mitä on
tapahtunut?
Näen varmaan unta. Muuten
en oikein voi heidän välistään
herätä.

Katja Tuomola
Lasse Kahila
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opinions
Ihmissuhteet eri koulutusasteilla Graviksen äänitaso

Yleistettynä koulutusaste on tunteita tai jopa omia tuntei- tuhoavia riitoja, mustasukkaiverrannollinen älykkyyteen taan. Yliopistossa voi törmätä suutta ja kostonkierteen.
Yliopistolaisen ja ammattija tunneälyyn. Parisuhteet eri ihmisiin, joilla tunnepuoli on
koulutusasteen opiskelijoiden lukkiutunut - kynnys tuntei- koululaisen suhde voi karahtaa
välillä ei siis välttämättä käy den näyttämiseen on suuri. siihen, ettei yliopistolainen kykäsikädessä rakkauden kanssa. Toisaalta älykkäämpiä ihmisiä kene ilmaisemaan tunteitaan
Tässä artikkelissa tarkastelen voidaan pitää rationaalisempi- aidosti - he voivat vaikuttaa
koulutusasteen keskiverto- na. He ovat rauhallisia eivätkä pinnallisilta. Toisaalta se, että
opiskelijoita, loppupeleissähän saa sotkettua suhdetta niin toinen osa puoli on älykkyydelkaikki ihmiset ovat erilaisia, helposti kuin irrationaaliset tään ylivertainen luo parisuhteeseen kieroutuneen
eikä heitä sido mitkään
aspektin.
säännöt.
pääKoulutusasteen
AMK-opiskelijat ovat mainioita dynVääjäämättä
johtopäätökseen,
haastavuuden mukaan
että ammattikorkeayliopisto-opiskelijoita kompromisseja kahden muun
kouluasteelta löytyy
voidaan pitää ammat- ryhmän hyvistä puolista.
parhaat kumppanit,
tikoulu- ja ammattikorniin ammattikoulukeakouluopiskelijoita
älykkäämpinä. Joskus
laisille kuin yliopistokuitenkin huomaa, että yli- ammattikoululaiset.
laisille. AMK-opiskelijat ovat
opisto-opiskelijoilta - sanotaan
Ammattikoululaisilta siis mainioita kompromisseja kahvaikka tietoteekkareilta - voi löytyy tunneälyä, he ymmär- den muun ryhmän hyvistä
puuttua tunneälyä, jota taas tävät kumppaninsa tunteita puolista. Harmillista kyllä AMKusein ammattikoululaisilla paremmin ja osoittavat tun- opiskelijoita ei riitä molempien
on varsin runsaasti. Ammat- teensa paremmin. Heillä ei ryhmien edustajille. Ja toisaalta
tikoululaiset ovat usein hyvin välttämättä ole samaa kyn- mikseivät he seurustelisi keskäytännönläheisiä ihmisiä, nystä ilmaista tunteitaan kuin kenään, luvassahan on lähes
eivätkä tunteet eivät tottele yliopisto-ihmisillä. Toisaalta täydellinen parisuhde - ainakin
yliopistolaisten teorioita.
he eivät ole niin määrätietoi- paperilla.
Jos kaksi yliopisto-opiskeli- sia vaan levottomia elämänsä
jaa aloittaa seurustelusuhteen, suhteen. Ammattikoululaisten
Nimimerkki Anonyymi
he voivat huomata etteivät tunnepurkaukset voivat helyliopisto-opiskelija
ymmärrä toisiaan, toistensa posti aiheuttaa parisuhdetta

...oliko se kenenkään muun
mielestä aika saamarin kova?!
Itse tapani mukaan missasin kaikki bändit kyseisissä
pippaloissa, mutta tällä kertaa
yletön ohrapirtelön kanssa läträäminen ei ollut ainoa syy. En
muista, montako ydinvoimalaa
mainostettiin tarvittavan tämänvuotisten bileiden sähköntarpeen tyydyttämiseen, mutta
aika isoilla wattilukemilla tapahtumaa promottiin.
Ja hyvähän se, että ääntä
löytyy, mutta itselläni ainakin
oli lähellä murtua solisluu pelkästä äänenpaineesta, jos yritti
päästä viittäkymmentä metriä
lähemmäs esiintymislavaa!
Kannatan seuraaviin kekke-

reihin aavistuksen tarkempaa
sound-chekkiä. Tai siis eihän
se tuollaisissa nelivetopersehakuisissa juomingeissa niin
justiinsa ole millasen kulmakertoimen se saundi jonkun
himohiﬁstin potenssiin antaa,
mutta olisi melko raﬂaavaa jos
kuulo edes osittain palautuisi
dosentti Isomäen seuraavan
aamun liturgiaan (mikäli joku
sellaiseen eksyy)...

Tekstiviestit

Voe mahoton! Voiko olla,
että SATin toiminta on laskenut kuin lehemänhäntä. Ei oo
maetoo, ei sokuria...
-Kahvihammasta kolottaa!

jos olisi olemassa pilvenpiirtäjä, joka edustaa kaikkea
vaatimattomuutta ja viattomuutta, noora olisi lentokone
joka törmäsi siihen
-frommaddox

kiintiövalittaja
PS. Avautuminen perustuu
loppuillan keikkaan, jossa joku
(en muista mikä) bändi heitti
jonkinnäköisen setin. Kaiken
muun ohjelman missasin.

Jokainen känni on pieni
kuolema. Onneksi kuolema
ei ole loppu vaan siirtyminen
parempaan.
-Toisin ajattelija
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Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

Marcos Evangelista de Moraes (Cafu)
A.C. Milanin puolustaja

Tapahtumakalenteri:
Norske Kimble Cup

23.03.

Joka keväinen Raksalaiseten urheilumieltä nostava
tapahtuma. Paikkana toimii Smökki ja urheilutapahtuma alkaa klo 17:30

Kotimaan Pitkä

13.-15.3.

Laulusauna

21.3.

R-Naiset

27.3.

Hermanninsitsi

13.04

Kaks sanaa! Koo Pee! Harvat ja valitut pääsevät tälle
suurelle matkalle. Ruutisten saamien tietojen mukaan
tänä vuonna matka suuntaa Kehä III:n ulkopuolelle.

Sanotaan, että ”teekkari laulaa mielummin kuin hyvin”. Laulut on kuitenkin osattava, että niitä pystyy edes
laulamaan. Tule siis Gorsuun harjoittamaan muistiasi ja
tietenkin pitämään hauskaa!

Perinteiseen tapaan Teknillinen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osasto yhteistyössä IK:
n ja PoliAlumnin kanssa järjestää naisväen tapaamisen
tiistaina 27.3. alkaen kello 16:00 R-talon luentosalista
R1. Ilta jatkuu Rantsulla illallisen ja yhdessäolon
merkeissä. Kutsu on tarkoitettu kaikille TKK:n rakentajanaisille ja raksan naisopiskelijoille.

94. Hermannisitsi on täällä tänä keväänä. Tule mukaan juhlimaan tätä ainutlaatuista tilaisuutta.

Wappu

30.4

Jos vaan kiltakummi... eikun siis fuksimajuri suo.
Tuona päivänä ahkerimmat fuksit saavat laikkinsa,
tuon kappaleen, jos tunnistaa aidon teekkarin.

Jouni Kolppanen
Rakennusinsinöörikillan emäntä ʻ07

ONKO SINULLA IDEA?
KEHITÄ SITÄ!
Tänä keväänä teekkareilla on
ennennäkemättömät mahdollisuudet toteuttaa itseään.
Teekkaritoiminnan edistämisrahaston ensimmäinen hakukierros avautuu pian. Haun
aukeamisesta tiedotetaan
mm. TKY:n jäsensähköpostissa ja Polyteekkarissa.

Seuraa tiedotusta!

Teekkaritoiminnan edistämisrahasto
Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea TKY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä
toimivien yhteisöjen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin,
taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

Piinapenkissä IK:n 2007 raati
Ruutisten päätoimittaja Rudolf Ruutinen ujuttautui uuden raadin keskuuteen ja
piinasi heitä kiperillä kysymyksillään.
1. Kengännumero?
2. Nykyinen asuinpaikka
3. Missä asuit ennen TKK:ta?
4. Mottosi?
5. Suosikkisanasi?
6. Hiustenväri?
7. Y- vai R-puoli?
8. Pääaine?
9. Sivuaine?
10. Suosikki kilta IK:n jälkeen?

Propagandaministeri
Mikko O. Sillanpää.
1. 44-45
2. Jmt 1, Otaniemi, Espoo
3. Punkalaidun
4. Koskaan ei ole liian myöhäistä
5. ...
6. Feikkiblondi
7. R!
8. Jotain suunnittelua sitä kai
pitäisi ottaa
9. Kalliot on myös kivoja, että
ehkä niitäkin sitten
10. Kai tota noi Fyysikot ja
Tikkiläiset on ihan kivoja.

Opetusministeri
Topias Siren
1. 42 ½
2. Pohjois-Otaniemi
3. Pohjois-Helsinki
4. En usko Joulupukkiin, uskon
hevikitaristeihin
5. Elämä!
6. Puun ruskeanharmaa blondi
7. Pelastaja tietenkin (Y)
8. Geoympäristötekniikka &
Kallirakentaminen
9. Geoinformatiikka
10. Vuorimiehet

Kasvatusministeri
Anna Keskinen
1. 35-36
2. Otnäs
3. Läsäkoski... eli Valkeakoski
4. Mennään vaikka perse edellä
puuhun
5. hihii... :D mä puhun niin paljon ja niin paljon itsestäni, että
varmaan ”MÄ”
6. sekanen... huomenna parturiin katsotaan sitten mitä tulee
7.No Y tietenkin
8.-9. plääh... mistä niitä vielä
tietää
9. Puu

Matkailuministeri
Niina Kärkäs
1. 39 ½
2. Otaniemen SK
3. Hirvikoski-city
4. Joo en mäkään aio tänään
pitkään olla
5. V***u
6. Melko tumma
7. Y-puoli
8. Kiltiksellä hengailu
9. Huvittelu
10. Prodeko

Talousministeri
Jasmiina Järvinen
1. 38
2. Kamppi, Helsinki
3. Paloheinä
4. 5. Mitä?!
6. Vaalean ruskea
7. R
8.-9. Tulee sitten keväällä
10. Sydämmeeni ei mahdu
kuin IK

Valtionsihteeri
Katri Leino
1. 39/40
2. Olari/Kilo
3. Olari
4. 5. emmätiiä
6. Tummanruskea
7. Y
8.-9. En tiedä, vissiin pitää keväällä valita
10. Prodeko

Valtion kasvatuksen ja kulttuuritoiminnan päälikkö
Outi Lötjönen
1. Yhtä iso kuin viime keväänä
tai vähän isompi ;)
2. SMT Espoon Otaniemi
3. Halikko
4. Mielummin vähän ja hyvin
kuin paljon ja huonosti
5. Joo!
6. just hyvä
7. R tietysti
8. Talonrakennustekniikka
9. Rakentamistalous
10. VK

Sisäministeriön miesääni
Lausi Lausjärvi
1. 44 1/3
2. Otnäs
3. Paloheinä
4. Yhdet vielä
5. zZz...
6. Rusahtava heinä
7. R-puoli
8.-9. Selvinnee joskus
10. Kaikki menee
Pääministeri
Maarit Leppänen
1. 38 ½
2. Vantaa
3. Vantaa
4. Tehä kaikkee kivaa
5. Okei
6. Tummanruskea
7. Y
8. Vesihuolto
9. Jätehuolto
10. Arkkarit

Toimarit:

Pikkuemäntä:
Kaisa Mäkinen

Pikkuisäntät:
Konsta Tuokko
Valtteri Lankinniemi
Esa Hartman
Juomanlaskijat:
Yirui Jiang
Lasse Forss
Vekku Savolainen

Ulkoministeri
Lauri Laukkanen
1. 42
2. Otaniemi
3. Loppi
4. Ehkä tuun, ehkä en
5. Äiti
6. Vaalea
7. ÄRR
8. Talonrakennustekniikka
9. Rakentamistalous
10. Maanmittarikilta
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