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Minustako edaattori?

Minustako tutkija?
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Pääkirjoitus

Tässä päivänä erääna päätoimittajaparan ajatukset ohjautuivat korkeakoulupolitiikan ankeisiin kiemuroihin.
Vaikka koulu onkin paikka, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa ja osaamista,
aineettomia hyödykkeitä, kaikki asiat
tuntuvat kietoutuvan tavalla tai toisella
maallisen mammonan ja sen puutteen
ympärille.
Se, että omalle osastollemme päätyvä valtion rahoitus ei riitä edes vakinaisen henkilökunnan palkkoihin ja tilojen
vuokriin, kylvää pelkoa takaraivoon:
kuinka käy opintojeni jos opettajani
uupuvat ulkopuolisen rahan haalimiseen?
Kun mielessäni pyörivät jo kysymykset yliopistojen tulosrahoitusmallista,
opiskelijan osasta korkeakoulussa ja
siitä, kuka on korkeakoulun asiakas,
katsoin parhaaksi lopettaa tuon sekamelskan hedelmättömän pähkimisen.
Omakin pieni maailmani tuntuu joskus
olevan liian suuri kokonaan hallittavaksi.
Akateemisen kurjuuden sijaan on
mukavampi miettiä niitä asioita, jotka

ovat oikeastaan aika mallillaan.
Osastonjohtajamme on kenties
hieman kärjistäen todennut, että TKK:
ssa on viime aikoina kehitetty miltei
kaikkea muuta paitsi opetusta. Onneksi omalla osastollamme on kuitenkin
paljon opetustaitoista ja -haluistakin
henkilökuntaa.
Jotkut osaston professoreista ovat
vihkiytyneet yksinomaan opettamiseen ja laadukkaan opetusmateriaalin
tuotantoon, jotkut kehittävät ammattitaitoaan yliopistopedagogiikkaa
opiskelemalla. Opiskelijan mieltä tämä
ajatus rauhoittaa ‒ onneksi joku on kiinnostunut työstä meidän tulevaisuuden
tekijöiksi opiskelevien evästämiseksi.
Rakentajateekkarin ajatukset pyörivät tähän vuodenaikaan juhlimisen
lisäksi kevään viimeisissä tenteissä ja
sen jälkeen mahdollisissa kesätöissä.
Toivottavasti kaikki töitä hakeneet ovat
saaneet mieleisensä työpaikan!
Itse vietän kesää läntisen Helsingin
tietyömailla. Minä ja muut ulkotyöläisest varmasti toivovat tulevasta kesästä
kaunista ‒ sitten meillä olisi osasto
puolillaan lihaksikkaita ja/tai hyvin
ruskettuneita teekkareita.
Toivottavasti jokaisella on kesän
aikana mahdollisuus myös lomailla, rentoutua, laittaa aivot vähäksi aikaa narikkaan, latautua syksyä varten. Kyllä tässä
onkin jo vähän ollut ikävä rantasaunaa
maaseudulla, kuistilla grillattua ruokaa,
värikästä auringonlaskua ja ‒ myönnettävä se on ‒ hyttysten kesäistä ininää
korvan juuressa...

Puheenjohtajalta

Ihanaa, taas on kevät! Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Mikään ei voisi olla
mukavampaa, kuin istuskella ulkona
kasvot aurinkoon päin jäätelöä syöden.
Ja kun valoisa aika päivä päivältä lisääntyy, mielialakin kohenee.
Täytyy kyllä myöntää, että on keväässä omat ikävätkin puolensa. Kesätöiden
haku on aika lailla stressaavaa, varsinkin
jos niitä ei saa heti alkukeväästä. Eikä
niihin tentteihin lukukaan ole aina niin
mukavaa.
Mutta onneksi keväällä on mieltä
piristämässä myös vuoden parhaimmat juhlat, kuten jo ollut ja juhlittu 92.
Hermanninsitsi! Itselläni oli todella mukavaa, eli iso kiitos vielä kerran kaikille
järjestelyissä mukana olleille, etenkin
Heljälle ja SAT:lle sekä silliksen järjestäneille kurssineuvostolaisille!
Toinen huippujuhla on tietenkin
Wappu! Tuntuu kuin koko Otaniemi

heräisi Wappuviikolla eloon pitkästä
talvihorroksesta. On hienoa nähdä niin
paljon ihmisiä liikkeellä, ja tuntuu että
kaikkialla ja koko ajan tapahtuu jotain.
Kiltakin järjestää Wapun aikoihin
jonkin verran tapahtumia, joista ainakin Wappusimoille kannattaa tulla
maistelemaan killan tarjoamaa simaa.
Ja te phuksit, nauttikaa phuksiwapusta
täysin siemauksin! Sen voi kokea vain
kerran, ja on oikeasti mahtava tunne,
kun saa painaa valkoisen tupsulakin
ensimmäisen kerran päähänsä!
Hauskaa Wappua kaikille ja nähdään
viimeistään Ulliksella!
Hanna

Saunanlämmityksestä haaveileva
- Rudolf -
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Tässä ei pestä selkää vedellä, vaan...

Oltermannin tervehdys
Kevät on jälleen käsillä
‒ tätä kirjoittaessani on
ovella killan perinteinen
vuosijuhla Hermanninsitsi, eikä pitkääkään aikaa,
kun ovat jo vapun simalasit kaikkien käsissä. Kalenteri on täynnä suurempia
ja vieläkin suurempia ja
iloisempia juhlia ja juhlatapahtumia. Ei kun täysin
rinnoin mukaan juhlimaan !
Mustia pilviä varjoineen heittää kuitenkin lähestyvä tenttikausi, joka
uhkaa jopa pilata koko
juhlakauden tunnelman.
Luentojakin vielä joku
jaksaa pitää opiskelijoiden riesaksi. Ja opintoviikkoja pitäisi saada kerättyä ‒ mahdollisimman
paljon. Ei se opiskelijan
elämä näytäkään olevan
kovin helppoa.
Hankala tilanne luo
houkutuksen keksiä käyttöön erilaisia vippaskonsteja, joilla kaikki tavoitteet
saavutettaisiin pienellä
vaivalla ‒ eikä juhlahumussa tarvitsisi tuntea
huolta edessä odottavista
koettelemuksista. Avainsana ratkaisuun on ʼtärppiʼ. Vain muutama päivä
ja kaikki tulee olemaan
selvää.
Ensin hankitaan puhelinluettelon paksuinen
nippu vanhoja tenttiteh-

täviä ‒ niitähän löytyy
kirjastosta, assistenteilta,
opintoneuvojalta, ja joltain ystävällismieliseltä
isoselta voi jopa saada
koko nipun, vain pientä
korvausta vastaan. Mitäpä ei kannattaisi maksaa,
jos lukemiselta välttyy.
Seuraavaksi otetaan
lyhyehkö kurssi tilastomatematiikan perusteista
(vain muutaman opintoviikon verran). Käydään
läpi kaikki vanhat tentit.
Ryhmitellään tehtävät
päätyypeittäin, tallennetaan tenttiajankohdat,
jotta saadaan esiin eri
tyyppien toistumisjaksot
ja suoritetaan tilastollinen analyysi. Se voidaan
tehdä vaikka omalla läppärillä. Ja kuinka ollakaan, ruudulta voidaan
lukea todennäköisimmät
tehtävätyypit tulevassa
tentissä.
Riittää nyt vain valita
kaksi tai kolme tehtävää
ja opetella niiden ratkaisut ulkoa ‒ ymmärtämisellä ei ole niin väliä, se
voi olla jopa haitaksi. Ja
tenttiin voi lähteä huojentunein mielin, varmana onnistumisesta.
Kuinka usein tuleekaan
näin menetellyksi? Työtä
tulee tehdyksi likipitäen
yhtä paljon, kuin asioiden
oikeaoppinen opiskelu

olisi edellyttänyt. Se vain
tulee suunnattua väärälle
sektorille. Jos tentistä
päästään hyväksytysti
läpi, jatkuu oman ammattiosaamisen rakentaminen taas tukevasti
ilman yhtä perustusten
tukijalkaa.
Hyvä lukijani, mitäpä
jos tänä keväänä vähentäisimme niiden tenttien
lukumäärää, joihin aiomme osallistua. Valmistaudumme niihin valittuihin huolella. Selvitämme
eteen tulevat ongelmat.
Käytämme ʼhärskistiʼ hyväksemme auliisti apuaan
jakavaa opettajakuntaa ja
suoritamme tentit vankan osaamisen perusteella. Jos tenttejä ei ole
liian montaa, voimme
lisäksi nauttia kaikista
kevään tarjoamista houkuttelevista juhlista mistään tinkimättä. Näin me
varmasti perustamme
ammatillisen tulevaisuutemme mahdollisimman
tukevalle pohjalle.

Kesäglögit

RILn perinteisiä kesäglögejä nautitaan to. 9.6
alkaen klo. 16.00 Ravintola Ursulan terassilla
Kaivopuistossa. RIL tarjoaa läsnäoleville
jäsenilleen ensimmäiset huurteiset ”glögit”.

Teekkarisivut

RILn teekkarisivujen paikkaa on muutettu ja
sivustolle pääsee nyt suoraan RILn etusivulta
osoitteesta www.ril.fi. Kannattaa pitää mielessä
mikäli esim. työhaastattelussa tarvitsee tarkistaa
palkkasuositukset!!

Työsuhdeopas

Teekkarisivujen kautta pääset lukemaan myös
ajankohtaista työsuhdeopasta:
http://www.ril.fi/Resource.phx/seminaari/semiura/index.htx
Hiltusen Lauran työstämillä sivuilla valotetaan
työsuhteiden lakikiemuroita ja käytäntöjä.
Suosittelemme lukemaan sivut huolella läpi, sillä
niiltä löytyy monia hyödyllisiä seikkoja
työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista!

Nostakaamme yhdessä
malja kaikille kevään tuleville riemuille!
Juha Paavola

www.ril.fi

Hauskaa Wappua!
Toivottaa RILn toimiston väki.
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Sinustako edaattori?
TEKNILLISEN
KORKEAKOULUN
YLIOPPILASKUNTA (TKY) ON
MEIDÄN KAIKKIEN OMA YLIOPPILASKUNTAMME, JOKA TEKEE ARVOKASTA

TYÖTÄ

VALVOMALLA

ETUJAMME NIIN OPISKELUN, TOIMEENTULON KUIN HENKISEN HYVINVOINNINKIN SARALLA.

MYÖS

NIINKIN TUTUT JUTUT KUIN TEEKKARIKALENTERI

TAI

joukko erilaisia toimikuntia ja jaostoja, joiden
toiminta mahdollistaa ylioppilaskunnan toiminnan
onnistumisen. Sihteerit
ovat palkattua henkilökuntaa, mutta muuten
ylippilaskunta toimii vapaaehtoistyön voimalla.

PHUKSEILLE

SUUNNATTU TEEKKARIOPAS OVAT No joo, on siis
TKY:N MEILLE TUOTTAMIA. JA edustajisto ja hallitus
MONI VARMASTI ON KÄYNYT DI- ja muita, mutta keitä
POLI-BILEISSÄ, VUOKRANNUT PA- ne ihmiset siellä sitten
KUN TAI NAUTTINUT RANTASAU- on?

RANTSUN LÖYLYISTÄ ESIMERKIKSI KILLAN TAPAHTUMASSA.
MYÖS KAIKKI NÄMÄ OVAT TKY:N
MEILLE TARJOAMIA PALVELUITA.
NAN ELI

T

KY on siis se taho,
jolle maksat joka
syksy jäsenmaksun
lukuvuoden alkaessa. Kyseinen maksu koostuu
suurimmaksi osaksi Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön (YTHS) maksusta, mutta loppuosa siitä
menee TKY:n toiminnan
pyörittämiseen. Suomessa ei siis vielä ole lukukausimaksuja yliopistoissa,
joten ei siis tule sekoittaa
tätä maksua Teknillisen
korkeakoulun lukukausimaksuksi.

Vastaus on helppo:
teekkareita. Suurin osa
ylioppilaskunnan toimijoista on meitä, eli teekkareita. Jokaisella halukkaalla ylioppilaskunnan
jäsenellä, kuten sinulla,
on mahdollisuus osallistua TKY:n toimintaan.
Suureen osaan toimikuntien ja työryhmien toiminnasta voit osallistua
marssimalla sihteeristöön
(ostarilla postin yläpuolella sijaitseva toimisto, josta
voit hakea tarran opiskelijakorttiin) ja ilmoittamalla
olevasi kiinnostunut ja
täynnä intoa.
Lisäksi on paljon toimia, joihin haetaan usein

Mitä edustajisto sitten
tekee?

Edustajiston toiminta
koostuu pääasiassa kokouksista, joita pidetään
noin kerran kuussa kevät- ja syyslukukaudella.
Kokouksissa käsitellään
monenmoisia aiheita,
kuten ylioppilaskunnan
taloutta ja hallituksen
toimintaa. Mielenkiintoisia ja kutkuttavia aiheita
ovat aina henkilövalinnat.
Edustajisto valitsee äänestämällä edustajiston
puheenjohtajan, hallituksen muodostajan (josta
tulee useimmiten hallituksen puheenjohtaja)
sekä esimerkiksi pääsihteerin.
Jotta kokoukset eivät
venyisi mahdottomiksi,
järjestetään ennen jokaista kokousta iltakoulu,
jossa puidaan tarkemmin
kokoukseen tulevia aiheita. Lisäksi ennen henkilövalintoja edaattoreilla on
mahdollisuus tutustua
ehdokkaisiin ja haastatella heitä.
Lisäksi edustajistolla
on kaksi toimikuntaa:
yleisvaliokunta ja sään-

Mutta kuka siellä
TKY:llä sitten
oikein näitä
hommia hoitaa?
No, TKY:n organisaatiota voi ehkä helpoiten kuvata vertaamalla sitä esimerkiksi
Suomen valtioon.
Suomella on eduskunta, johon valitaan
200 kansanedustajaa demokraattisesti
vaaleilla joka neljäs
vuosi. Vastaavasti
TKY:lla on edustajisto, johon valitaan
45 edaattoria joka
toinen vuosi myöskin
vaaleilla. Edustajisto
on TKY:n korkeinta
päätösvaltaa käyttävä
elin.
Lisäksi Suomella on
hallitus, joka pyörittää
valtion toimintaa käytännössä. Samoin TKY:lla on
hallitus, joka edustajiston
valvovan silmän alla pitää
pyörät pyörimässä.
Valtiolla on myös lukuisia ministeriöitä, valiokuntia ja liuta virkamiehiä
hallituksen apuna. Myös
TKY:llä on virkamiehiin
rinnastettavia sihteereitä,
henkilökuntaa sekä koko

ennen vuodenvaihdetta
tai sitten esimerkiksi keväällä. Parhaiten pysyt
selvillä haettavista paikoista seuraamalla TKY:
n nettisivuja ja muuta
ilmoittelua. Kerroinkin
jo, että edustajistoon valitaan edaattorit vaaleilla
joka toinen vuosi, joten
sinne ei voi ihan noin
vain marssia, mutta ehdokkaaksi voivat asettua
kaikki kiinnostuneet ylioppilaskunnan jäsenet.

tötoimikunta. Yleisvaliokunta kokoontuu myös
ennen kokouksia ja paneutuu tarkemmin käsiteltäviin aiheisiin. Sääntötoimikunta puolestaan
tarkastelee TKY:n yhdistysrekisterissä olevien
tai sinne halajavien yhdistysten sääntöjä sekä
auttaa uuden yhdistyksen
perustajia sääntöjen laadinnassa.
Jokainen edaattori voi
tehdä kaksivuotisesta

edustajistokaudestaan
hyvin omanlaisensa. Osallistumalla aktiivisesti iltakouluihin, yleisvaliokuntaan ja esittämällä mielipiteitään kokouksissa,
voi vaikuttaa paljonkin
TKY:n toiminnan suuntaviivoihin ja painotuksiin.
Toinen edaattori taas käy
kokouksissa ja tyytyy seuraamaan asioita hieman
sivummalta hoitaen kuitenkin velvollisuutensa.
Edaattorina oleminen ei
siis välttämättä paljoa
vaadi, mutta se voi antaa
todella paljon.

Miten pääsen
edaattoriksi?
Seuraavat edustajistovaalit ovat syksyllä, 1.2.11.2005. Voit asettua
ehdolle haluamasi vaaliliiton listalle. Raksalaisilla
on oma vaaliliitto Hienosäätöleka, joka yhdessä
mittareiden Valomerkin
ja arkkareiden Autonomisen Arkkitehtiosaston
kanssa muodostaa vaalirenkaan nimeltä Luova
Rengas.
TKY:n edustajistovaaleissa osastokohtainen
jaottelu on ollut vallalla pitkään, mutta
mukana on myös esimerkiksi poliittisia
vaaliliittoja, kuten
Oikeat Teekkarit,
Keskeiset Teekkarit
ja Väärät Teekkarit. Ehdolle asettumisessa kannattaa
huomioida se, että
vaikka et tulisikaan
valituksi varsinaiseksi edaattoriksi, olet
silti vaaliliittosi varajäsen, joka toimii
tuuraajana varsinaisen jäsenen ollessa
estynyt.
Toivon, että Hienosäätöleka saa
monta innokasta
edaattoriehdokasta
syksyn vaaleihin ja säilytämme komeat kolme
paikkaamme edustajistossa. Ja vaikka et lähtisikään ehdolle, muistathan silti äänestää!
Letkeää Wappua,
Tuula Olenius
Edaattori, Hienosäätöleka

Phuksikipparin
viimeiset sanat
VÄSYNYT, MUTTA ONNELLINEN!
TÄLLAISET AJATUKSET OVAT VARMASTI KAIKILLA MIELESSÄ VIIMEISEN VIIKON JÄLKEEN ENNEN HHETKEÄ. KOVA LOPPUPURISTUS
ON TUOTTANUT TULOSTA JA NYT
TÄTÄ LEHTEÄ ENSIKERTAA LUKIESSANNE ON TODENNÄKÖISESTI KÄDESSÄNNE, TAI OIKEASTAAN HAALAREIDEN

VASEMMALLA

OLKA-

PÄÄLLÄ ROIKKUMASSA, UUTUUT-

TAAN LOISTAVA TEEKKARILAKKI.
KAIKKI MITÄ SEN ETEEN ON TEHTY
LOPULTA PALKITAAN!

O

ma urakkani on
nyt päättymässä ja
näiden puolentoista vuoden jälkeen, minkä
ajan olen phuksikipparijuttujen kanssa toiminut, olen mitä suurinta
kokemusta rikkaampi.
Hauskimmat puolitoista
vuotta koko Otaniemessä
oloni aikana. Eikä mikään
olisi mitään jos te arvon
phuksit ette olisi olleet
mukana tässä toiminnassa niin innokkaasti ja
avoimin mielin! Kiitokset
teille mukavista ja mieleenpainuvista hetkistä!
Jos vähän kertaillaan
ja hehkutetaan mitä tässä
syksyn jälkeen on tapahtunut, niin ehkä mieleenpainuvimpia hetkiä ovat
olleet vastaanottotilai-

suus ensimmäisenä päivänä, phuksiaiset heti
seuraavana päivänä, ensimmäinen laulusauna
sekä Prodekon kanssa
laulettu bumtsibum, pienet kauhunhetket HBN:
ssä kun osa ryhmistä oli
jonkin aikaa kadoksissa
;), sekä tietenkin nämä
wapun alustapahtumat.
Myös se, että te phuksit
olette löytäneet kiltahuoneen ja oman osanne killassa lämmittää sydäntä
valtavasti. Vaikka teille
suunnatut tapahtumat
ovat nyt pikkuhiljaa vä-

hentymässä, toivon, että
löydätte paikkanne aktiivisina rivikiltalaisina tai
toimihenkilöinä tapahtumissa sekä ekskuille
osallistujina. Ensi syksynä
uudet phuksit tarvitsevat
opastajia ja toivottavasti
mahdollisimman moni
teistä lähtee ISOhenkilöksi!
Haluan vielä kiittää
kaikkia, jotka potkivat minut tähän hommaan. Iloisesti olen saanut yllättyä
kuinka hauskaa kaikki on
ollut ja hieman kaihomielin, mutta luottavaisena
jätän homman seuraajalleni Tuomakselle, josta
on ollut suuresti apua ja
iloa kipparin hommissa
jo nyt keväällä. Kiitokset
ansaitsee myös edeltäjäni
Emmi, jonka hyvät vinkit
eivät todellakaan ole jääneet käyttämättä ja joka
mielellään on auttanut ja
innostanut aina kun on
monttu ollut auki hankalissa tilanteissa. Myös
FTMK ansaitsee suuren
kiitoksen!
Viimeiset kiitokset
menevät Raadeille vuosimallia 2003 sekä 2004.
Te olette olleet ihania ja
korvaamattomana apuna
tilanteessa kuin tilanteessa!

Nyt on kuitenkin aika
ottaa skumppalasi käteen
ja kilisyttää teidän uusien
teekkareiden kunniaksi,
kippis! Oikein hauskaa
Wappua, nauttikaa ensimmäisestä phuksiwapustanne, se tulee eteen
vain kerran elämässä!
Näemme varmasti vielä
moneen otteeseen, tänään ja huomennakin,
joten moikkaillaan kun
tavataan!
Viimeisen kerran,
kipparinne Anna
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RAKKAAN KILTAMME PERINTEIKÄS HERMANNINSITSI JÄRJESTETTIIN TÄLLÄ KERTAA KILLAN 92 ELIVUODEN KUNNIAKSI. JUHLAPÄIVÄ OLI PERJANTAI, 15.4.2005, EIKÄ TUOTA
PÄIVÄMÄÄRÄÄ (EIKÄ SEURAAVAAKAAN PÄIVÄÄ) JUURI PAHALLA VOI MUISTELLA.

J

uhlallisuudet alkoivat cocktailtilaisuudella Kultturitehdas Korjaamossa, Töölön
vanhan raitiovaunuhallin kyljessä. Killan raati otti vastaan
lukuisia, pääasiassa aineellisia
tervehdyksiä. Ammattiainekerhomme lahjoittivat hienon
DVD-soittimen kiltahuoneella
käytettäväksi ja Tieliikelaitos
muisti kiltalaisia koronapelillä.
Maukkaimmasta lahjasta vastasi
Tampereen rakentajakilta, joka
muisti meitä mustallamakkaralla ja puolukkahillolla...
Pääjuhlapaikkana oli tänä
vuonna ravintola Sipuli Katajanokalla. Ruoka ja juoma maistui
ja laulu raikui Uspenskin katedraalin katveessa. Juhlapuheessa
Finnmap Consulting Oy:n Pekka
Narinen muisteli menneitä ja
kertoi nuoremmalle polvelle
tarinoita IK:n aiemmilta vuosilta. Muita puheita pitivät killan
puheenjohtaja Hanna Melkko
(kunhan löysi ensin oikean paperin), Oltermanni Juha Paavola
(ylpeänä rakennesuunnittelun
loistavasta tulevaisuudesta)
sekä Jussi Väisänen (joka puhui
lähinnä vain naisista).
Kaskelottirahastosta myönnettiin tänä vuonna stipendi
ansiokkaasti kiltalaisten parhaaksi töitä tehneelle Camilla
Vornaselle.
Juhlakansan muusta viihdyttämisestä vastasivat lukkari-

Pasin, hänen avustajansa Tuula
Vuorenhelan ja kiltakummi
Timo Varjon lisäksi Dominante-kuoron upeaäänisistä naislaulajista koostunut kvartetti.
Polyteknikkojen orkesterin nelihenkinen soittajajoukko säesti
pääjuhlan lopuksi tanssittuja
vanhoja tansseja.
Jatkot järjestettiin tällä kertaa Keskisuomalaisen osakunnan tiloissa Perhonkadulla.
Sitkeimmät, joihin esimerkiksi puheenjohtaja ei omaksi
suunnattomaksi harmikseen
kuulunut, jatkoivat edelleen
jajatkoille Otaniemen rantasaunalle. Siellä riemumieltä riittikin
läpi yön.
Lauantaiaamuna juhlijat kokoontuivat vielä silliaamiaiselle
upeaan Karhusaaren huvilaan.
Eväät tekivät hyvin kauppansa,
kuten kuohujuomakin, jota hankittiin aamiaisen kestäessä vielä
pari laatikkoa lisää. Jossakin vaiheessa tamperelaiset yrittivät
epätoivoisesti poistua sillikseltä,
siinä kuitenkaan täysin onnistumatta. Tiettävästi kaikki juhlijat
kuitenkin jättivät Karhusaaren
lauantai-iltapäivän kääntyessä
illansuuksi.
Sillikselle osallistuneet saivat
mahdollisuuden kertoa omista
kokemuksistaan 92. Hermanninsitseiltä ‒ tulos alla...
RR, AL

Alkuruokana pippurisavustettua lohta,
sitruunagraavattua silakkaa ja siianmätiä

Jyrki Keinänen (RIL), kahvinkeitin
ja Jussi Raitaniemi
Sillisﬁiliksissä

Kiitos
Finnmap Consulting Oy
Lemminkäinen Oyj
Tieliikelaitos
SRV-Yhtiöt
Senaatti-kiinteistöt
Tiileri
EI ENÄÄ ja katajainen valumuotti
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IK Kotimaan Pitkällä 2005 ‒ se reissu jota on kiva muiste
Keskiviikko 9.3.2005

A

amu alkoi puoli seitsemältä raksalta,
jonne porukkamme
saapui iloisin mielin. Osa
Kimblen pelaajista raahautui paikalle enemmän
tai vähemmän väsyneinä,
aivan kaikki eivät tainneet
selvitä edes mukaan.
Lähdimme kehätietä pitkin itään, Lahden
moottoritielle kohti Lahtea. Lahdessa oli päivän
ensimmäinen välietappi,
Hartwallin tehdas. Suuri,
kallis ja moderni tehdas
tarjosi aamuisen piristyksen. Ensin saatiin limua,
sitten oli lyhyt esittely
Hartwallista ja kierros tehtaalla. Tehtaassa ei paljon
työntekijöitä näkynyt.
Toiminta oli äärimmäisen
pitkälle automatisoitu.
Trukit liikkuivat itsekseen paikoilleen, pullot
lastautuivat kyytiin ja
homma jatkui. Yksityiskohtana tehtaan pullonkierrätysjärjestelmästä
mainittakoon, että se tunnistaa automaattisesti,
kun pullossa on ollut yli
kymmenen minuutin ajan
vierasta ainetta. Kun laite
tuotiin Suomeen, niin sille
tuli vastaan tuntematon
aine. Koneelle tuntema-

ton suomalainen
neste oli sitten... Salmaria. Lopuksi pääsimme
tehtaan upeaan baariin
maistamaan muutamaa
tuotetta.
Lahdesta suuntasimme
edelleen nelostietä pitkin
kohti Heinolan Vierumäkeä, jossa vierailimme
Versowoodin liimapuutehtaalla. Ensin oli pieni
kahvihetki ja tietoisku yrityksestä, sitten kiertelimme tehtaalla ja sahallakin

bussin
kanssa. Mukanamme
pyörinyt, Otaniemestä
2000-luvun puolella valmistunut nuorempi diplomi-insinööri oli erittäin
innokas kertomaan yrityksestä.
Vierumäki oli ensimmäisen päivän viimeinen
vierailukohteemme ja sieltä jatkoimme kauppojen
kautta Toivakkaan, jossa
yövyimme. Meille oli va-

rattu partiolaisten retkeilypaikka, Partiokolkka.
Paikkana se oli tosi hieno
takkatiloineen, sähkö- ja
puusaunoineen, useine
makuuhuoneineen ja ullakkoineen. Partiokolkka
oli keskellä ei-mitään,
joten sieltä poistuminen
ei juurikaan ollut mahdollista. Ilta kului makkaraa
paistellessa, saunoessa
ja ennen kaikkea hyvässä
seurassa aikaa viettäessä.
Illan mittaan ei tietenkään
perinteitäkään unohdettu. Porukan yhteishenki
lujittui selvästi. Viimeiset
jaksoivat pitää juhlia yllä
aamuneljään.

Torstai 10.3.2005
Päivän aikainen herätys puoli seitsemältä oli
sitten hiukan karumpi.
Erään matkalaisen mukaan se veti vertoja jopa
Tallink Meloodian henkilökunnan herätyksille.
Humpparitari vaan soimaan ja volyymit kaakkoon.
Kun yöpymispaikkamme oli saaneet siistittyä ja
kaikki matkailijat olivat
heränneet ja syöneet hiukan, lähdimme jatkamaan
matkaamme. Kävimme
Pandan tehtaanmyymälässä ostamassa makeisia.
Ajoimme Jyväskylän ohi
Säynätsaloon Finndomon
talotehtaalle. Valmisele-

Versowoodin tuotantolaitoksia

menttitaloja valmistava
tehdas vei meidät suoraan takaisin rakennussuunnittelun kurssille.
Siinä sitä sitten näki, mitä
se seinä tai pohja on syönyt. Pyörimme aikamme
laajalla tehtaalla, jonka
jälkeen saimme erittäin
maittavan lounaan yrityksen ruokalassa.
Jyväskylästä lähdimme Tampereelle, jonne
saavuimme iltapäivällä.
Hetken pyörimme kaupungilla ja majoituimme
ihan keskustaan Omenahotelliin. Omenaho-

tellista lähdimme illaksi
ensin Rambollin toimistolle, jossa joukkoomme
liittyivät myös TaRaKi:n
isäntä Tapio Karhu ja puheenjohtaja Eero Karinen.
Ramboll toivotti meidät
lämpimästi tervetulleiksi.
Meille oli järjestetty rento iltatilaisuus, jossa oli
tarjolla pientä syötävää
ja juotavaa. Rambollin
puolelta paikalla olleet
kertoivat meille yrityksestä ja kyselivät opiskeluistamme ja reissustamme.
Rambollilla vietetyn parituntisen jälkeen suurin

Askel puunjalostuksen uuteen aikaan
Vierumäen Teollisuuden yhtiöt ovat kulkeneet vuoden 2005 alusta
yhteisen nimen alla. Itsenäisistä toimijoista kasvoi Versowood-konserni.
www.versowood.fi
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ella

osa jatkoi hiukan eri reittejä
YTHS:n saunatiloihin, joissa
saunoimme yhdessä tamperelaisten tovereittemme
kanssa. Myöhemmin illalla
porukkamme hajaantui ympäri keskustaa baareihin ja
yökerhoihin.

Perjantai 11.3.2005

Tilannetiedotus

Perjantai oli päivä, jona
sai nukkua erittäin pitkään,
sillä ensimmäinen excumme oli vasta klo 10.15 rautatieasemalla. Pääsimme
tutustumaan VR:n liikenteenohjaukseen. Saimme
myös lounaan seisovasta
pöydästä asemaravintola
Semaforissa.
Monta retkeilijää alkoi
tässä vaiheessa jo väsy painaa, mutta vielä jatkoimme
Hämeenlinnaan ja Lujabetonin tehtaille. Iltapäivällä
suurin osa porukasta jaksoi
skarpata ja kuunnella vielä
viimeisen excukohteen isäntiä. Kiertelimme tehtailla ja
lopuksi saimme mukaamme
korikaupalla janojuomaa.
Tästä matka suuntautui
takaisin Otaniemeen, jossa
olimme noin klo 18. Lähes
kaikki jäivät vielä hetkeksi

excursion kaatosaunaan
Gorsuun. Juomien vähetessä ja juhlijoiden väsyessä
porukka suuntasi kohti kotikontuja ja Kotimaan Pitkä
tältä vuodelta oli takana.
Ensi vuonna uudestaan!
Kiitos ja kumarrus,
Ari Mattila,
excursiomestarinne ʼ05

Juice

Ari ja Dennis Tampereella

Kiitokset onnistuneesta excursiosta

Linja-autossa on tunnelmaa
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Niko ”Ninde” Asikainen
Teija Visa
Niina Toivakka
mukana olleet
Nova Charter ja Sauli Puustinen
RIL
Chiquita Finland Oy ja Sanna Tapio
Kivistön Lähdevesi ja Jarkko Haukijärvi
Samsara Oy ja Peter Zukale
Tapiolan Leipomo Oy ja Jari Väyrynen
Oy Trans-Meri Ab ja Sirpa Kortelainen
Hartwall Lahti
Versowood ja Rauno Matikainen
Partiokolkka
Finndomo Säynätsalo Oy ja Jukka Miettinen
Ramboll Tampere, Länsi-Suomi ja
Markku Toiviainen, Hannu Kaleva ja Pirjo Puputti
VR-Rata ja Jorma Anttila
Lujabetoni Hämeenlinna ja Kari Turunen
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Tutkijuus ja tutkimus

‒ Ruutiset uuden tieteellisen tiedon lähteillä
MINUSTAKO TUTKIJA? SINUSTAKO TUTKIJA? EHKÄ PIKEMMINKIN SINUSTA, MINÄ KUN EN OLE NIIN VARMA, KESTÄISINKÖ SITÄ AINAISTA
OPISKELUA JA TIETOISUUTTA SIITÄ, ETTEI TIEDÄ JUURI MITÄÄN. JA JOS
ON HYVÄ TUTKIJA, NIIN SITTEN PITÄISI OLLA SELLAINEN HENKILÖKOHTAINEN SISÄINEN PALO JA INTO OMAA TUTKIMUSHANKETTANSA KOHTAAN. MUTTA JOKU SIINÄ KUITENKIN VIEHÄTTÄÄ. JOS EI NYT SITTEN
HETI SUUNNITTELE OMISTAVANSA KOKO DI-TUTKINNON JÄLKEISTÄ ELÄMÄÄNSÄ TUTKIMISELLE, NIIN EHKÄ SIITÄ LOPPUELÄMÄSTÄ KUITENKIN
MUUTAMAN VUODEN. OISKO MITÄÄN?

R

akentamistalouden
puolella diplomityön toivotaan laajenevan lisensiaatintyöksi, ympäristönsuojelulaboratorioon hyväksytyiltä
tutkijoilta syntyy oletusarvoisesti väitöskirja. Tutkijan mielessä liikkuvat
ongelmat käsittelevät
TKK:lla usein työelämästä
lähtöisin olevia ongelmia.
Perustutkimusta ei yliopistollamme juuri tehdä,
kun kaikkeen on sidoksissa tekniikan sovellukset.
Poikkitieteellisyys on
sen sijaan trendikästä,
vaikka rahoituksen järjestyminen sille tuntuu
olevan hieman alasta riippuen toisinaan hankalaa.
Esimerkkejä poikkitieteellisyydestä ovat tiiviit
kytkennät IT-sovellutuksiin sekä kauppatieteilijät, geologit, filosofit ja
pari kulttuurintutkijaa
(kulttuurihistorioitsija
ja kulttuuriantropologi)
laboratorioidemme henkilökunnassa.
Henkilökunnan monipuolisuus kertoo myös
siitä, ettei DI-tutkinto
ole avain kaikkeen. JOOopinnoille löytyy sijaa niin
vesi- kuin rakentamistalouden tutkimuksessa.
Puutteet yhteiskuntatieteiden hallinnassa ovat
erityinen haaste ympäristönsuojelun puolella.
Tutkijain tietopohjaa
laajennetaan myös
kansainvälisyydellä.
Yhteistyökumppaneita laboratorioillamme on mm.
Kanadassa, USA:
ssa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa
ja Pohjoismaissa.
EU-hankkeet tiivistävät yhteistyötä
Euroopan sisällä.
Tutkijoita saattaa
itseäänkin odottaa
vähintään puolen
vuoden pesti jossain ulkomaisessa
yliopistossa esimerkiksi väitöskirjaa
tehden.

Tutkimus ja opetus,
kaksi TKK:n tehtävää
”Tutkimus on kuin eritasoisista soittajista kootun orkesterin johtamista”, kuvasi kalliorakentamisen professori Pekka
Särkkä tutkijan työkenttää. Tutkijan täytyy tulla
toimeen niin rahoittajien
kuin duunarienkin kanssa, ja toisten tutkijoiden.
Sosiaalisia taitoja siis tarvitaan. Ei ole itsestään selvää, että kahden ihmisen
keskustellessa molemmat
puhuvat samasta asiasta,
vaikka aihe molemmille
selvillä olisikin.
Yllätys yllätys, tutkimista, tätä uutta tietoa
synnyttävää toimintaa,
voi myös tutkia, ja vielä
suurempi yllätys: tällaisessa tutkimuksessa on
mukana raksan ympäristönsuojelulabotorio.
Täällä kuuleekin erittäin
mielenkiintoisia ajatuksia tutkimuksesta, sen
roolista ja linkityksestä
opetukseen.
Olen useamman kerran kuullut opiskelijoiden valittavan sitä, että
osaa professoreista kiinnostaa vain se heidän
oma tutkimuksensa, eikä
opettamiseen panosteta
juuri ollenkaan. Ilmeisesti
täysin syyttä ei muistuteta opetuksen kuuluvan
yliopistomme tehtäviin.
Ehkä se on joltain saatta-

Janne Hukkinen

nut unohtua. Eikä ihme,
sillä suurin osa laboratorioissa tehdystä työstä on
tutkimusta, ei suinkaan
opetusta.
Poikkeuksellisesti ympäristönsuojelutekniikan
professori Janne Hukkisen henkilökohtaisena
missiona on opetuksen
ja tutkimuksen parempi
integroiminen. Kaikkien
jatko-opiskelijoiden tulee
osallistua opetukseen,
jolloin opetus ammentaa
tehdystä tutkimuksesta.
Mutta itseasiassa tutkimuskin ammentaa opetuksesta. Samalla tavoin
kuin kirjoittaminen selkeyttää ajatuksia, myös
ajatustensa tuominen
julki kriittisen opiskelijayleisön edessä on eräänlainen tulikoe näiden selkeydestä. Mikäli ajatus on
huono, se ei mene opiskelijoille läpi. Tutkimuksestaan höpiseminen on
siis oiva tuki tutkimusta
eteenpäin vievien ajatusten prosessoinnissa.

Mitä tutkijoista tulee,
mihin tohtoreita
tarvitaan?
Tutkimus on työpolulla
hyvä välietappi. Mikäli
professorikuntaamme
on uskominen, on tutkijoiden arvostus yhteiskunnassamme noussut.
Rakennusalan isoissa ﬁrmoissa ainakin ymmärretään kriittisen ajattelijan
arvo ja etenemismahdollisuudet ovat hyvät.
Osaksi syynä tähän voi
olla tutkimuksen muuttuminen laadukkaammaksi,
ammattimaisemmaksi
ja toisaalta käytännönläheisemmäksi. Tutkijat
voivat päätyä urallaan
niin johtotehtäviin
kuin linjaorganisaatioonkin, tai ikuisiksi tutkijoiksi.
Selvä pyrkimys
TKK:lla on suunnata
tutkimuksensa niin,
että niistä valmistuneilla tutkijoilla
olisi hyvät mahdollisuudet saada töitä
myös yksityiseltä
sektorilta. Tutkimuslaitoksissakin
alkaa eläköityminen
karsia väkeä, joten
sieltä voisi löytyä
tutkijalle vakituinen työpaikka, ellei

Jannika Cedercreutz ja Klaus Einsalo löytöjä tekemässä
sitten eläkkeelle jääneitä
korvata työntekijämäärän
supistuksilla.
Tohtoreiden valmistumisesta ilmaantuikin
hieman toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Osa
haastatelluista oli sitä
mieltä, että heitä kyllä tullaan tarvitsemaan ja että
valmistuneet revitään
käsistä. Toisen kannan
mukaan tohtoreita valmistuu jo nyt liikaa, eikä
Suomen kokoisen maan
tiedeyhteisöt heitä kaikkia niele. Jännä sinänsä,
että Suomen Akatemian
Internet-sivuilla perustellaan tutkijakouluja, jotka
siis syytävät väitelleitä
tohtoreita tähän maailmaan, että ”Tavoitteena
on saada Suomeen määrältään riittävä, aloittaisen tohtoritarpeen mukaan mitoitettu ja pätevä
tutkijakunta.”

Tutkijan moraali
Vaikkei geenitekniikka
vaivaakaan osastomme
Y-puolen tutkijoiden ajatuksia, niin tutkimushankkeet ovat tekemisissä sellaisten asioiden kanssa
kuten ydinjätteen loppusijoitus, maaperän ja pohjaveden pilaantuminen
ja teknisten systeemien
ympäristövaikutukset.
Osastollamme luodaan
työ- ja elinympäristöjä.
Haastattelututkimuksissa
ollaan suorassa kontaktissa ihmisten kanssa,

joiden tiedot saattavat
olla arkaluontoisia ja joiden julki tuleminen voi
vaikuttaa näiden ihmisten elämään. Tällaiset
moraaliset ongelmat ovat
moninverroin vaikeampia
ratkaista kuin jokin tekninen pulma. Osa haastatelluista kertoi eettisten
pohdintojen olevan osa
jokapäiväistä tutkijantyötä. Suurin osa kertoi,
ettei tällaisiin ongelmiin
ole juuri törmätty.
Jos kesätyöt eivät ole
vielä täysin selvillä ja tutkimus kutkuttaa mieltä, niin ehkä kannattaa
suunnata nokkansa laboratorioidemme puoleen.
Tutkimusilmapiiriä haistelemaan otetaan lähes jokaiseen osastomme laboratorioon jokunen teekkari kesäharjoittelijaksi.
Suurkiitokset artikkelia varten haastatelluille

Jouko Kankaiselle, Pekka
Särkälle, Markku Peltoniemelle, Kirsti LoukolaRuskeeniemelle ja Janne
Hukkiselle. Ilman heitä tämänkertaisen lehtemme
tutkimusjournalismi olisi
jäänyt vain säälittäväksi
yritykseksi.

Anne Leivo
lähde: http://www.aka.
ﬁ/index.asp?id=96C7995
94C9F4B93A364F7F894
923AD7
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Viinlandia-kilpailun satoa
RAKSAN

KEVÄISEKSI PERINTEEKSI MUODOSTUNEESEEN

VIINLANDIA-KIRJOITUSKILPAILUUN

OSALLISTUI TÄNÄ

(4) TOINEN TOISTAAN LAHJAKKAAMPIA KIRJOITTAJIA. KILPAILUTÖISTÄ JOKAINEN OLISI ANSAINNUT TULLA JULKAISTUKSI RUUTISISSA, MUTTA VALITETTAVASTI TILAA
OLI TÄLLÄ ERÄÄ VAIN KILPAILUN VOITTANEELLE KIRJOITUKSELLE. TUOMARISTO VALITSI PARHAAKSI ALLAOLEVAN KIRJOITELMAN, JONKA LUOJAKSI PALJASTUI PHUKSIUDESTAAN JUURI PÄÄSSYT LASSE KAHILA.
VUONNA ENNENKUULUMATTOMAN SUURI MÄÄRÄ

Tutkivaa journalismia:

Otaantuminen korreloi huonon
opiskelumotivaation kanssa
VIIME

MAALISKUUSSA HENKILÖ-

KOHTAINEN OTAANTUMISENI SAAPAIKALLISEN MAKSIMINMUUTIN TEEKKARIKYLÄÄN.

VUTTI
SA.

Luentohajoilun ydinfysiikkaa

ELÄTTELIN

Kippurassa kikattavaja lapsellista läppää laukova ”ylioppilas” on luentonäkynä liiankin
tuttu. Kyse on hajoilevasta opiskelijasta ‒ kaikkihan sen tietävät. Mistä tällainen ilmiö
johtuu? Miksi ylioppilaskirjoitukset ja korkeakoulun pääsykokeet läpäissyt sivistyksen
symboli vajoaa viisivuotiaan tasolle?
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että alttius hajoilulle kasvaa viikon edetessä kohti
perjantaita. Näin on asian laita myös monella opiskelukaverillani. ilmiö viittaisi ydinfysiikasta tuttuun ﬁssioreaktioon, tosin luentohajoamisessa atomin tilalla on opiskelijan
tarkkaavainen mieli. Tarkkaavaisella mielellä olisi siis joku puoliintumisaika, esimerkiksi
viikko, jonka aikana hajoilun määrä kaksinkertaistuisi ja näin ollen kasvaisi eksponentiaalisesti kohti äärettömyyksiä.
Näin ei asian laita kuitenkaan ole, vaan maanantaisin hajonnut mieli on historiaa ja
harvoilla luennoilla hajoilu on lähes olematonta. Teoria edellyttäisi siis sitä, että aina viikonloppuisin opiskelijan tarkkaavaisuudelle tapahtuisi koko viikon kestäneen ﬁssion kumoava
fuusioreaktio. Mieli palautuisi alkuperäiseen tilaansa. Kuulostaa aika uskomattomalta. On
myös Huomioitava, että tarkkaavainen mieli on immateriaalinen ominaisuus ja ydinreaktiot
pätevät ‒ tähänastisten tieteellisten saavutusten valossa ‒ vain materiaalille.
Hylkään koko ajatuksen hajoilun ydinfysikaalisista piirteistä. Lienee parempi lähestyä
koko ilmiötä käytännön kokemusten kautta.
Hajotessaan luennolla opiskelija saattaa leikkiä pikkukakkosesta tuttua hapsiaista,
piirrellä viiksiä Skanskan oppiva sopimus -mainoslehdyköissä poseeraavien ihmisten naamoihin tai leikkiä kynäleikkiä, jossa pitkä kynä käskee lyhyttä kynää. Etkö usko? Parempi
olisi, sillä tällaista minä olen kokenut ja omin silmin nähnyt.
Hajotessaan opiskelija palaa lapsuusajan muistoihin. Miksi näin tapahtuu juuri luennoilla? Siihen löytyy hyvin yksinkertainen selitys. Professorit ovat käsittämättömän suuria auktoriteetteja. Professorit tietävät (melkein) kaiken. Professorien mittaamattoman
tietämyksen edessä vajaa, mutta utelias opiskelija tuntee olevansa vielä lapsi. Professori
edustaa opiskelijalle samanlaista esikuvaa kuin äiti tai isä lapselle. Ei siis mikään ihme,
että luennolla saattaa lapsettaa.
Viikonloppuinen hajoilusta palautuminen on puolestaan selitettävissä sillä, että opiskelija viettää tavallisesti viikonloppupsa kaltaistensa tai itseään typerämpien ihmisten,
esimerkiksi vanhempien tai sisarusten, parissa. Kun seuralaisetkaan eivät tiedä juuri mitään,
itseluottamus kasvaa ja minäkäsitys nonnalisoituu.
Luennoilla hajoaminen, mikä siis johtuu inhimilliseen tasoon nähden liian ﬁksuista
professoreista, tarkoittaa tarkkaavaisen mielen ja huomiokyvyn herpaantumista. Se
puolestaan johtaa heikompiin oppimistuloksiin. Paradoksaalista siis onkin, että suomalaiset voisivat saada kaikenmaailman pisatutkimuksista vieläkin huikeampia tuloksia, jos
professorimme olisivat edes hieman hölmömpiä.
Vielä alun hypoteesiin palatakseni: luentohajoilulla on kuin onkin ydinfysikaalisia
ominaisuuksia. Kyseessä on ydinreaktioita muistuttava piirre, jossa jumalallisten professoriemme läsnäolo luo ﬁssiolle otolliset olosuhteet, mutta viikonloppuseura puolestaan luo
fuusiolle otolliset olosuhteet. Tämä on havainto, josta lienee jotain hyötyä ydinreaktion
parissa puurtaville fyysikoillekin.

KEASTA NOUSUSTA, LYHENIHÄN

Porvoo

”Joka toiselle kuoppaa kaivaa Se saa siitä 15 euroa tunti!”

VARSIN

KORKEITA

TOIVEITA OPINTOTULOSTEN HUIKOULUMATKAAN VUOROKAUDESSA KÄYTTÄMÄNI AIKA PUOLELLATOISTA TUNNILLA.

EPÄILEMÄTTÄ

OMISTAISIN AJAN OPISKELULLE.

USKOIN

MYÖS HENKISEN VIREYS-

TASONI KASVAVAN, KUN VOIMAVAROJA EI TARVITSISI KÄYTTÄÄ
TURHAAN MATKUSTELUUN KOULUN JA KODIN VÄLILLÄ.

F

uksisyksynä havaitsin, että monet otaniemeläiset
opiskelukollegat olivat
luennoilla heikommalla läsnäoloprosentilla
kuin kauempana koulusta asuvat opiskelijat. En
keksinyt, miksi läheinen
asuinpaikka korreloisi
luentolusmuuden kanssa.
Otaniemessä asumisestahan luulisi olevan hyötyä,
kun voi nukkua myöhempään ja silti rientää aamuluennoille ajoissa.
Narsistisesti päättelin,
että luennoilta lintsaavilla

ihmisillä on yksinkertaisesti heikompi itsekuri
kuin minulla. Saavuinhan
itse miltei joka aamu jo
varttia ennen aamuluentojen alkua kouluun
ja viihdyin iltaisin aina
viimeisen luennon päättymiseen saakka.
Totuus on tarua karumpaa. Vajaan kuukauden
otaniemeläisyyteni on
ollut akateemisesti vastuutonta opiskeluaikaa.
Eräänäkin iltana pähkäilin, mennäkö seuraavana
aamuna kahdeksaksi luennolle vai yhdeksäksi Dipoliin Built Environment
-uratapahtumaan. Tein
kompromissin ja skippasin koko aamupäivän
mennen luennolle vasta
kahdeltatoista.
Tämän suuntainen motivaatiokehitys on luonnollista. Useat otaniemeläiset, joiden kanssa olen
aiheesta keskustellut,
myöntävät opiskelutahtinsa laantuneen otaantumisen myötä. Opiskelijabileillä ja alkoholilla ei
voi olla vaikutusta asiaan.
En nimittäin ole uudessa
asunnossani kärsinyt krapulasta kertaakaan ‒ opis-

kelijabileiden takia.
Olenkin tullut siihen
johtopäätökseen, että
Otaniemessä sijaitsee
joku laiskuuden lähde.
Se suorastaan tulvii laiskuussäteitä, ﬂegmaattista
asennetta opiskeluun.
Laiskuuden lähde sijaitsee
Teekkarikylässä ja vaikuttaa sitä intensiivisemmin,
mitä lähempänä sitä asuu.
Ilmeisesti satunnaisella
Otaniemessä käynnillä ei
ole vaikutusta, vaan laiskuussäteet tehoavat vain
pysyvästi niille altistuviin
ihmisiin. Tämä selittäisi
myös Otaniemen ulkopuolelta reippain mielin luennoille rientävien
opiskelijoiden korkean
opiskelumotivaation.
Ratkaisuksi tilanteeseen tarvittaisiin fyysikoita mittaamaan säteilyä ja
paikantamaan laiskuuden
lähde. Sen jälkeen kalliotekniikan opiskelijoille on
kysyntää, kun laiskuuden
lähde pitää louhia maan
sisältä esiin. Ongelmajätteen loppusijoituspaikaksi ehdottaisin Domus
Academicaa.
LK

Meidän kaikkien MAIK
Maik on Maanmittarien, Arkkitehtien ja Rakennusinsinöörien ikioma ”ammattijärjestö”. Jos olet näiden kiltojen jäsen, niin olet samalla mukana Maikin mukavassa
menossa. Viime vuosina ammatilliset tapahtumat ovat jääneet, ja onkin keskitytty
hauskanpitoon. Siitä huolimatta ‒ tai ehkä juuri sen takia Maik lähentää eri kiltojen
opiskelijoita, ja näin luodaan tärkeitä siteitä, joita työelämässäkin tarvitaan.
Maik on ehkä ensimmäinen asia mihin fuksi törmää tullessaan opiskelemaan
raksalle, sillä ennen koulun alkua järjestetään Maik-varaslähtö, jossa pääsee
tutustumaan uusiin ja vanhoihin opiskelijatovereihin. Tänä vuonna varaslähtö
järjestetään 20. ‒ 21.8. Luukissa, jossa sitten temmelletään koko kesän edestä.
Syksyn kruunaavat tietysti legendaariset ja perinteikkäät Maik-sitsit. Näitten lisäksi toimintaamme kuuluvat ekskursiot, saunaillat ja kaikki muu maan ja taivaan
väliltä.
Toimintaa pyörittää mittareiden, arkkareiden ja meidän raksalaisten muodostama hallitus, joka toivottaa kaikki tervetulleeksi nauttimaan opiskelijaelämän iloista!
http://www.tky.hut.ﬁ/~maik/

Hauskaa Vappua!!
www.rapal.fi
MAIKin poikkitaiteellinen hallitus
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Kieli mielessä
ERÄS TUTTUNI MENI PUHEVIESTINNÄN KURSSILLE JA KERTOI ENSIMMÄISEN VIIKON JÄLKEEN AIVAN INNOISSAAN SEN OLEVAN TODELLA MIELENKIINTOINEN KURSSI. OLEN KUULLUT MYÖS MUILTA SAMANLAISTA PALAUTETTA KURSSISTA. SE TUO JONKINLAISTA VAIHTELUA IÄNIKUISEEN
LASKEMISEEN JA PAKERTAMISEEN. ITSE ESITIN TÄNÄÄN VÄITTEEN, JOLLA EI OLLUT MINKÄÄNLAISTA PERUSTELUA. HUOMASIN HETI SEN SANOTTUANI, ETTEN OIKEASTAAN OLLUT VARMA KOKO ASIASTA. RUPESINKIN MIETTIMÄÄN KIELEN MERKITYSTÄ TEEKKARILLE JA YLIPÄÄTÄNSÄ
ELÄMÄSSÄ.

T

eekkarit eivät useinkaan tunnu arvostavan hyvää
äidinkielen osaamista, tärkeämpää on osata
laskea. Vieraita kieliä kyllä osataan. Toisinaan
tuntuu, että monet osaavat paremmin englantia kuin
suomea. On kuitenkin tärkeää osata omaa äidinkieltään hyvin. Sen avulla pystyy ilmaisemaan itseään
ja saamaan ajatuksensa läpi. On paljon enemmän
iloa nerosta joka osaa ilmaista itseään kuin nerosta
joka pitää ajatukset omana tietonaan. Valitettavasti
kirjoitustaito katoaa, kun sitä ei harjoita. Minulla on
ikävä lukion äidinkielen tunteja, joissa sai kirjoittaa
niin paljon kuin sielu sieti. Myös väittely oli mielestäni
ihanaa.
Olen aina pitänyt kirjoista ja lukemisesta. Nykyisin
vain tuntuu, ettei ole juurikaan aikaa lukea kirjoja.
Pidin jo ihan pienenä lapsena kirjoista ja tarinoista,
mutta vanhempani olivat hyvin vastahakoisia lukemaan minulle. Olin tästä kovin katkera. Onneksi
äitini täti luki ja kertoi minulle ja veljilleni tarinoita,
kun olimme hänen luonaan hoidossa. En kuitenkaan
muista noista hetkistä kovinkaan paljon, sillä olin silloin vielä kovin pieni, ja kun vanhenin, hän oli jo liian
väsynyt hoitaakseen meitä. Heti kun opin hieman
lukemaan, luin kaikki mahdolliset kilvet ja nimikyltit,
se oli uutta ja jännittävää. Minäkin pystyin siihen mihin
isoveljenikin!
Lukemaan oppiminen oli minulle äärimmäisen
tärkeää. Monia oltiin opetettu lukemaan jo ennen
koulua, mutta minua ei. Opin kuitenkin lukemaan
nopeasti. Tästä nopeasta oppimisesta on ikäviäkin
kokemuksia. Erään kaverini äiti oli sijaisopettaja ja piti
aina lapsensa puolia. Eräänä päivänä tulin hakemaan
kaveriani ulos leikkimään. He olivat pöydän äärellä
harjoittelemassa lukemista. Katsoin lausetta, johon he
olivat seuraavaksi siirtymässä ja huomasin ymmärtäväni sen. Lausuin sen innostuksissani ääneen. Kaverini
äiti suuttui ja sanoi äkäisesti, että en oikeasti osannut
sitä vaan kuulin sen hänen tyttäreltään äsken ja yritin
vain tärkeillä. Tuo todellakin sattui. Tunsin kokeneeni
suurta vääryyttä. Enhän olisi millään voinut kuulla
sitä kaveriltani, kun he olivat vasta edellisellä sivulla.
Tämä vauhditti vielä suuresti oppimishaluani ja pian
ahminkin jo monenlaisia kirjoja.
Olin lapsena usein isoveljieni pilkan kohteena. Tein
niin kuin useat lapset, kuulin sanoja väärin. Mieleeni
muistuu eräs keskustelu äitini kanssa:
‒ Onko meillä vaahtoleipää? kysyin äidiltäni.
‒ Ei meillä ole mitään vaahtoleipää.
‒ Onpas, mä tiedän, että on! ääneni muuttui kärttyi-

säksi.
‒ Ei ole.
‒ Onhan sitä täällä! Miksä valehtelit mulle?
‒ Mhm...
Jotkin tapahtumat jäävät kirkkaasti mieleen, aivan
kuin tämäkin tapaus. Vasta myöhemmin, opittuani
ko. leivän nimen ymmärsin, ettei äitini valehdellutkaan minulle. Toinen tällainen hullunkurinen sana
oli piruetti. Olin kuullut sen olevan piruletti ja veljenihän vain vakuuttivat minulle sen olevan juuri se ja
nauroivat päälle. En tajunnut mitään ennen kuin olin
taitoluistelussa ja äitini korjasi ääntämiseni, etteivät
muut lapset kiusaisi minua siitä.
Olen aina ollut sitä mieltä, että jokaisen ihmisen on
osattava äidinkielensä kohtalaisen hyvin. On jotenkin
ärsyttävää lukea tekstiä, joka on kirjoitettu täysin
huolimattomasti; pilkkuja ei ole tai sitten ne ovat mitä
kummallisimmissa paikoissa, esim. suomen kieli on
kirjoitettu isolla ja itsestään selvät yhdyssanat kuten
lumiukko on kirjoitettu erikseen. Se on jo kielen häpäisemistä. Eikä lauseen merkityskään tule aina selville.

”

Luin noin puoli vuotta
sitten eräästä
Helsingin Sanomien
artikkelista, että pian
kansalaiset frustroituvat.
Eikö olisi voinut
paremminkin sanoa
kansalaisten turhautuvan?

Tällaista on isoveljeni kirjoitus usein. Hän lukee paljon,
mutta ei ole ikinä viitsinyt perehtyä oikeinkirjoitukseen. Nykyisin hän on kuitenkin alkanut kiinnittää
siihen huomiota hieman enemmän. Huonosti kirjoitettu teksti antaa usein kirjoittajastaan tyhmemmän
vaikutuksen kuin hän oikeasti on.
Eniten kiinnitän huomiota kuitenkin sellaiseen
kielenkäyttöön, jossa suomenkielisiä sanoja korvataan mm. englanninkielisillä sanoilla. Luin noin puoli
vuotta sitten eräästä Helsingin Sanomien artikkelista,
että pian kansalaiset frustroituvat. Eikö olisi voinut
paremminkin sanoa kansalaisten turhautuvan? Jos
jollekin sanalle on hyvä suomenkielinen vastine, on
mielestäni aivan turhaa käyttää englanninkielistä
sanaa. Ei englanninkielisten sanojen viljely puheessa
tai tekstissä tee siitä yhtään hienostuneempaa. Usein

Urheilutuloksia
Raksa Grand Slam 2005
Tennis

Sulkapallo

Pingis

1. Jukka Pasanen
2. Tuomas Lesonen
3. Gustavo Medina

1. Aki Kananen
2. Pekka Sonni
3. Mikko Rekola

1. Gustavo Medina
2. Mikko Rekola

Stiga-turnaus 11.4.2005
1. Mikko Rekola
2. Teemu Malmelin

se tekee tekstistä vain naurettavan kuuloista.
On tärkeää osata edes yhtä kieltä hyvin, sillä
muutoin osaa vain useita kieliä vajavaisesti ja heikko
äidinkielen taito hidastaa muiden kielten oppimista.
Usein muita kieliä opiskellessani vertaan niitä suomen
kieleen ja koitan näin käsittää niiden erot ja yhtäläisyydet.
Mielestäni on surullista kuunnella joitakin suomenruotsalaisia, jotka eivät osaa suomea eivätkä
ruotsia kunnolla. Bussissa kuulee usein tämän tyylistä
puhetta: ” Det var ju så jättekiva.” tai ”Har du inga
päänsärkytabletteja? Jag har så hirveä huvudvärke.”
En voi sille mitään, että tuollaisen puheen kuuleminen
sattuu korviin. Tämä ei tietenkään aina tarkoita etteikö
kyseinen henkilö osaisi molempia kieliä hyvin. Eräs
suomenruotsalainen ystäväni sanoi, että hän ei edes
huomaa puhuvansa kummallisesti, vaan se on täysin
normaalia kielen käyttöä hänelle. Ruotsissa hän puhuu
kuitenkin selvää ruotsia ja suomessa hyvää normaalia
suomea niiden kavereidensa kanssa, jotka eivät ole
suomenruotsalaisia.
Olen huomannut, että totutusta poikkeava puhetyyli kuulostaa usein naurettavalta. Huomaan usein
nauravani hiljaa mielessäni Porissa asuvien sukulaisteni puheelle. Yhtä lailla heistä kuulostaa huvittavalta Turun ja Tampereen murre sekä kenties meidän
helsinkiläistenkin kielenkäyttö. Nämä murteet ovat
kuitenkin vain rikkaus kielessä. On hauskaa mennä
Turkuun ja kuulla ihmisten puhuvan eri tavalla kuin
helsinkiläiset. Heidän murteensa on yksi niistä asioista,
jotka tekevät heistä turkulaisia.
Kieli on aina kiehtonut minua. Varsinkin se, kuinka
asiat ilmaistaan eri tavoin eri kielissä ja millaisia sanoja
eri kielissä on. Ranskalaisilla ei ole yhtään vastinetta
sanalle ruoka, vaan he käyttävät erilaisia kiertoilmauksia. Eskimoilla taas on useita sanoja sanalle lumi, kuten
loska, räntä jne. Kieli voi parhaimmillaan olla todella
monipuolista ja tuntuukin, että sen opetteleminen
ei lopu ikinä. Voiko koskaan väittää osaavansa jotain
kieltä täydellisesti? Oman äidinkielen tietysti pitäisi
olla lähinnä sitä. Aivan kuin lapsena oli jännittävää
oppia lukemaan ja oppimaan omaa äidinkieltään on
nyt yhtä jännittävää oppia vieraita kieliä. Se tunne, kun
on ymmärtänyt jotain on piristävä ja ilahduttava.
Usein tuntuu, että ilmaisee asiansa väärin tai
lausuu vääriä sanoja väärään aikaan. On todellakin
tärkeää oppia ilmaisemaan itsensä oikein, että ei puhu
toista ja tarkoita toista. Sanoin kerran vahingossa: ”
Aamiainenhan on päivän tärkein lounas.” Mielessäni ajattelin, että aamiaisen sanotaan olevan päivän
tärkein ateria, mutta mielestäni lounas on kyllä vielä
tärkeämpi. Tähän voisi todeta: hieman huolellisuutta,
kiitos. Aina eivät sanatkaan näytä muotoutuvan ihan
oman tahdon mukaan.

Johanna Jalonen
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Vaihtarielämää Tukholmassa
Viime viikot ovat olleet
lämpimiä ja ensimmäiset
piknickretkeläiset ja auringonpalvojat valtaavat
Tukholman puistot ja rantakalliot.
Aika kaukaiselta tuntuu perjantai 13.1.05, jolloin viimassa ja illan pimeydessä raahasin reppuani
Flemingsbergin asemalta
kohti 14-kerroksista taloa, jonka 10. kerroksessa
odottaisi uusi kämppäni.
Olin tehnyt varsinaisen
muuton jo vuodenvaihteessa, joten tiesin, että
asunnossa ei ole muuta
luksusta kuin hulppea
näköala.
Flemingberg on 25
km Tukholmasta etelään

ja siellä asuu paljon vaihto-oppilaita. Ostarilla ja
lähijunassa ei useinkaan
muista olevansa Ruotsissa. Mieluummin paikallistaisi itsensä jonnekin
Välimeren tuntumaan.
Niin värikästä porukkaa
täällä asustaa.
Seuraavalla viikolla
alkoivat luennot Kungliga
tekniska högskolanissa.
Aluksi luennoilla oli vaikeaa pysyä mukana, sillä
kaikki kurssini olivat ruotsiksi. Laskaritkin olivat
hieman vaikeita, sillä en
aina oikein ymmärtänyt,
mitä tehtävissä kysyttiin. Onneksi sain heti
ruotsalaisia kavereita, ja
naapuriapu oli todella

Kungliga Tekniska Högskolan kylpee auringonvalossa

Oikaisu

Ruutisten edellisestä numerosta oli, päätoimittajan suureksi häpeäksi, jäänyt IK:n toimihenkilöiden
joukosta pois oiva doku(mentoija)mme Niko. Tämän
huutavan vääryyden korjaamiseksi julkaistaan hänestä alla oleva kuva, jonka jokainen kiltalainen voi
tästä leikata irti ja liimata sopivaan kohtaan Ruutisten
1/2005 sivulle 11. Anteeksi, Niko.

Niko Asikainen
Dokumentoija

arvokasta. Samalla karttui
kielitaitokin.
Ruotsissa on käytössä periodijärjestelmä eli
keväällä on kaksi luentokautta, joiden välissä on
tenttikausi ja toukokuun
lopussa on toinen tenttikausi. Kurssit kestävät
siis puolet siitä ajasta mitä
Suomessa. Tehtäviä joutuikin tekemään viikon
aikana todella paljon ja
luennoillakin edettiin tosi
nopeasti.
Itse pidän periodijärjestelmästä, koska silloin
ei tarvitse keskittyä useaan kurssiin samaan aikaan. Tenttikauden alussa
hieman jännitti, selviäisiköhän tenteistä ruotsiksi.
Onneksi minulla ei ollut
kuin italian ja rakenteiden
mekaniikan tentit, joten ei
ollut paljon lukemista. Luennotkin loppuivat noin
viikkoa ennen tenttiä, joten oli hyvää aikaa lukea.
Uurastaminen palkittiin
sitten noin kuukauden
mittaisella lomalla, sillä
olin läpäissyt molemmat
tentit, eikä siis tarvinnut
mennä uusintoihin.
Nyt olisi edessä viimeinen periodi ja lisää uusia
kursseja. Montaa kurssia
en ole tälle keväälle valin-

KTH:n vaihtareita luistelemassa Kungsträdgårdenissa
nut, sillä haluan käyttää
aikaani myös Tukholmassa seikkailemalla. Vielä en
ole ehtinyt matkustella
Tukholman ulkopuolelle, mutta suunnitteilla
on matka Visbyhyn sekä
laivamatka Tukholman
saaristossa.
Vaihtoaikana olen saanut huomata, että Tukholmasta löytyy niin paljon muutakin koettavaa
kuin vain päiväristeilyn
aikana nähtävät Gamla
stan, Drottninggatanin
Hennes&Mauritz tai Ser-

gelin torin Burger King.
Tukholmassa on paljon
mielenkiintoisia kulttuurikohteita, viihtyisiä kahviloita sekä yökerhoja/
baareja joka lähtöön.
Vaihtoaikanani en ole
pelkästään tutustunut
ruotsalaiseen elämään
ja kulttuuriin, vaan olen
päässyt tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja asioihin
ympäri maailmaa, mm.
kreikkalaisiin ruokiin ja
lauluihin sekä brasilialaisiin rytmeihin. Kaikki
kokemukset ja uudet ih-

miset eri puolilta maailmaa ovat saaneet minut
viihtymään erittäin hyvin
Tukholmassa. Voinkin
lämpimästi suositella
vaihtoon lähtemistä ja
Ruotsia vaihtokohteena.
Ruotsi on lähellä, mutta
kuitenkin kaukana Otaniemestä.
Hälsningar från Stockholm
Maiju
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Opel Vivaro 1,9CDTI
Koeajoon saimme tällä kertaa pirtsakan turkoosin värisen, korotetun, pitkällä akselivälillä
varustetun version. Ratin
taakse istahtaessa hyvä
asento löytyi nopeasti,
mutta peilien säätäminen olikin oma asiansa.
Jaetuista peileistä yläosa suostui asettumaan
oikeaan kulmaan, mutta
alhaalla oleva laajakulmapeili olikin kiinteä.
Sitten kuski keksi oikean
ratkaisun: kuskinpenkki
on korkeussuunnassa
säädettävää mallia ja
penkkiä laskemalla
alemmista peileistä
näkee muutakin kuin
maata.
Pikku säätöjen jälkeen matkaan mars!

Moottorin ääni oli kylmänä hyvin raaka dieselmäinen jyrinä, mutta
lämmetessään muuttui
kissamaisen mukavaksi
hurinaksi. Pikku koeajolenkin suunnaksi valittiin
tällä kertaa Salo, toisin
sanoen valtatie 1. Pikku
palaute tiehallinnollemme tuleekin maamme
tärkeimpiin kuuluvan
väylän todella kehnosta,
jopa välttävästä kunnosta.
Opelin ohjaus on melko tarkka, sillä kuoppia
väistellessä ei auto turhia jahkaillut ohjausliikkeen kohdalle sattuessa.
Kuusivaihteinen vaihdelaatikko yhdistettynä
melko vääntävään moottoriin on varsin mukava

yhdistelmä norminopeuksissamme ja siten
autosta jäi mukavan
matka-auton tunne.
Tässäkään tapauksessa ei tuulilasin pyyhintälaitteisto kyennyt
näkymää parantamaan
yli 50km/h nopeuksissa
‒ valitettava ominaisuus
Suomen olosuhteissa.
Korotus vaikutti auton
tuuliherkkyyteen, joka
oli huomattava. Metsikön reunalta pellolle
ajaessa ilmiön huomaa
hyvin ‒ whoosh ‒ ja ohjaus heilahtaa.
Opelin yksityiskohdista teekkarin mieltä
eniten lämmittävä oli
kaljat kylmänä pitävä
hansikaslokero. Lokeron
pohjalla oli kylmää ilmaa

tarpeen mukaan lokeroon
johtava pieni
ilmastointireikä. Opelin
lisävarustukseen kuuluva
VDO:n CD/radio oli täysin
kelpo laite. Kaiken lisäksi
radio oli näppärästi käytettävissä ohjauspyörän
kauko-ohjausnappuloista. Loistava lisä pakettiauton mukavuuteen.
Opeliin kuuluu vakiona Webaston ajastettava
polttoainelämmitin, joka
pohjoisissa olosuhteissamme on tervetullut
apu kylmäkäynnistyksiin.
JR
Opel korotetulla katolla tarjoaa tilaa vaikka tanssahteluun

Volkswagen Transporter 2,5TDI 96kW

VW:n ohjaamossa on laadukkaan työympäristön henki

Kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
CMC Terasto Oy
Finnmap Consulting Oy
Finnmap Infra Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Konsulttikolmio Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Raksystems Oy
Insinööritoimisto Vahanen Mikko Oy
Jasur Rakentamispalvelut
Oy Juva Engineering Ltd
JP-Kakko Oy
Kronqvist yhtiöt Oy
Ramboll Finland Oy
Sito-yhtiöt

Ennakko-odotukset
olivat korkealla ja vatsanpohjaa hieman kutitteli autoa noudettaessa.
Ensivaikutelma pitkällä
akselivälillä varustetusta
mukavan tehokkaasta
pakusta olikin erittäin
hyvä.
Jämäkkä saksalainen
asettui kuljettajan muotojen mukaan sopivaan
ajoasentoon ja kaikki
nappulat ja polkimet
löytyivät juuri oletetusta
paikasta. Ainoa miinusmaininta alkuhetkiltä oli
heikko näkyvyys taaksepäin. Peilit olivat näkymältään kovin suppeat
eikä sivuovessa ollut
ikkunaa, joka helpottaisi
käännöksiä oikealle suojateiden yli.
Koska Volkkarille oli
varattu niin paljon ennakko-odotuksia, päätti
testiryhmä lähteä todelliselle koeajolle. Tankki
täynnä nokka kohti
Poria pitkin maaseudun
mutkaisia pikkuteitä
iltaa kohti sakenevassa
lumipyryssä tulisi paljastamaan kuormajuhdan
todellisen luonteen.
Mukaan mahtui mukavasti kolme henkilöä;
kaksi keskimittaista
miestä ja yksi hieman lyhyempi nainen. Kolmen
raavaan miehen sullominen ohjaamoon olisi
ollut ahdistava kokemus
talvikelillä varsinkin, kun
ikkunoiden ulkopuolelta
ei voi hakea lisätilaa.

Ajossa VW käyttäytyi
hyvin johdonmukaisesti
ja meni sinne minne
kuljettaja määräsi. Tuuli ei menoa juurikaan
haitannut, joten pitkän
akselivälin turvin eteneminen soljui junamaisen
varmasti. Tuulilasinpesulaitteisto toimi moitteettomasti kunnes ilmeisesti jäätyminen lopetti
pesurien vesisuihkun.
Tämä mennee kuitenkin
liian laimeiden aineiden
piikkiin.
Vaihteensiirto oli juuri
niin jämäkkää ja mukavasti käsillä kuin toivoikin. Muutaman kerran
keskipenkillä istunut sai
polven hivelyä osakseen
kun lyhyempi henkilö ei

vaihdekeppiin heti osunutkaan ‒ vai liekö syy
jossain muualla.
Huumoria aikaansai
apumiehen oven sisäpuolinen kahva, joka jäi
erään testihenkilön kouraan aina hänen ovea
sisältäpäin sulkiessaan
‒ muovirimpulat eivät
kestä ikuisesti. Penkit
ovat pitkässäkin ajossa
mukavan kovaa sorttia,
jolloin äkillistä puutumista ei pääse tapahtumaan.
Ajovalot toimivat
hyvin tehokkaasti niin
lyhyillä kuin pitkilläkin
ja edesauttoivat turvallista matkaa Suomen
metsien keskellä. Ohituskiihtyvyys on mehevää

luokkaa näin vääntävällä
autolla. On oikein ilo
kaasutella, sillä karhea
muriseva ääni saa suun
hymyyn ja vauhtia
tuntuu piisaavan moottoritielläkin enemmän
kuin laki sallii. Mukavan
ärhäkkä peli!
Toimintasädekin on
kohdallaan, sillä edestakaisella Porin reissulla
polttoaineviisari kääntyi
vasta puoleen tankkiin.
Vakionopeudensäädintä
jäimme kaipaamaan,
sillä muuten meno yltyy
helposti liiankin reippaaksi. Vaihtoehtona
ovat tietysti Saksan
moottoritiet.
JR

Koeajossamme TV:sta tuttu, Nelosen unelmakämpän rakentajien
käytössä ollut VW Transporter oli ʻomaa luokkaansaʼ

FAKTAT

Peugeot Boxer

Opel Vivaro

VW Transporter

Moottori

2,0HDi

1,9CDTI

2,5TDI

Vaihteisto

manuaali 5v

manuaali 6v

manuaali 6v

Teho kW

64

74

96

Vääntömomentti N/r/min

195/1900

240/2000

340 / 2000

Vetotapa

etuveto

etuveto

etuveto

