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Pääkirjoitus
JOO-sopimusta, joustavan opiskelun
sopimusta, kehutaan moderniksi, opiskelijoita helpottavaksi ja hienoksi poikkitieteellisyyttä edistäväksi systeemiksi.
Sen tarkoitus on mahdollistaa opiskelu
eri yliopistoissa ja eri tiedekunnissa
vaivatta. Täytyy vain täyttää neljä A4arkkia käsittävä lomakepaketti.
Hieno teoria, mutta käytäntö on aivan muuta. Opinnot kohdeyliopistossa
maksaa oma tiedekunta. Tämän takia
puolto oman pääaineen professorilta
täytyy kaivaa kiven alta. Professorikunta kun on luonnollisesti haluton käyttämään oman tieteenalan määrärahoja
kansakunnan yleissivistykseen.

Professorikunnan kannalta tämä
on ymmärrettävää, mutta ei auta opiskelijaa. Pääsin vuosi sitten keväällä
seuraamaan JOO-sopimuksen hakuprosessia oikein aitiopaikalta, kun haimme
ystävättäreni kanssa opinto-oikeutta
humanistiseen tiedekuntaan. Hei, ei
naureta siellä takarivissä, humanistit
on ihan jees porukkaa!
Tässä vaiheessa minulle paljastui
systeemin raadollinen totuus. Markkinatalouden sanelema yhteiskunta näkee niin opiskelijat vain tulevaisuuden
tuotantokoneina, ei suinkaan sivistystä
haluavina ihmisinä. Resurssit satsataan
mielummin erikoisosaamiseen laajan
sivistyspohjan kustannuksella ja osastojen kannalta tuotokkaisiin tohtoritutkintoihin.
Väitetään, että Suomessa valtio
kustantaa yliopisto-opinnot. Näinhän
se tietysti on sen yhden kapea-alaisen
tutkinnon osalta. Jos vähän jotain muuta haluaa opiskella, se menee melkein
automaattisesti omakustanteiseksi.
Miksei valtio maksaisi suoraan JOOopintoja? Näin vältettäisiin turhaa byrokratiaa, kun eri tiedekuntien ei tarvitsisi
siirrellä pennejä suuntaan jos toiseen
JOO-opiskelijoiden takia.
Opiskelujen täytyy kuitenkin palvella ensisijaisesti opiskelijoita ja sivistystä,
vaikka yhteiskunta opiskelut maksaakin. Juuri opiskelun vaivattomuus on
ollut Suomen valtti matkalla kansainväliseksi huippuosaajaksi.

Puhiksen pulinat
”Ei oo mies eikä mikään jos ei valmistu
talo…” Niinpä niin! Rakentaminen on
helppoa eikä rakennustekniikka ole
tiedettä.
Rakennustekniikka ei ole median
silmissä niitä kaikkein seksikkäimpiä
tieteen aloja. Ei, rakentaminen on
perinteistä ja teknisiä edistysaskeleita otetaan yhtä tiuhaan tahtiin kuin
keskiajalla. Jos tekninen kehitys olisi
rakentamisessa ollut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana samanlaista
kuin tietotekniikassa, ei enää tapahtuisi
työtapaturmia, vesivahinkoja eikä kattosortumia.
Aivan kuten ei teiden liukkaus aiheuta kolareita, ei myöskään painavat lumikuormat sorra kattorakenteita. Kyllä syy
löytyy aivan muualta kuin keliolosuhteista. Mediassa on onnettomuuksista
syytelty vuoroin rakennusvalvontaa, liian kireitä aikatauluja ja huolimattomia
työntekijöitä. Pian huolestuneet katseet
käännetään
työmailta oppilaitosten
suuntaan.
Korkeakoulumme
pitäisi pystyä
antamaan korkeatasoisinta
rakennusteknistä opetusta
maassamme.
Onko opetus
onnistunutta,
jos diplomiinsinöörien
suunnittelemia rakenteita
sortuu useita

joka vuosi? Ovatko opiskelijat heikkolahjaisia ja huonosti motivoituneita
opiskeluun?
Haku TKK:lle on jälleen käynnissä.
Mikäli vanhat merkit pitävät paikkaansa, lisääntyy rakennus-ja ympäristötekniikan osatolle hakijoiden määrä
jälleen. Saatamme siis saada entistä
motivoituneempia ja älykkäämpiä opiskelutovereita keskuuteemme. Jokainen
onnettomuus romuttaa kuitenkin pala
palalta koko rakennusalan mainetta.
Kukaan ei toivo tilannetta, jossa lahjakkaimmat rakentamisesta kiinnostuneet
opiskelijat suuntaavat muille aloille.
Rakennusalan tulevaisuutta ajatellen, opiskellaan ahkerasti. Jonain
päivänä alan maine on meidän käsissämme!

Keväisin terveisin, Katriina
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Fuksikipparin viimeiset sanat
Hyvät Phuksit ja muut raksalaiset!
Kevät alkaa kääntyä kesäisempiin
ilmoihin päin ja linnut alkavat viserrellä
elonmerkkejä. Myös Otaniemi alkaa herää eloon pitkän ja harmaan talvikauden
jälkeen. Wappu on saapunut! Piinaavan
ahertamisen jälkeen ja etenkin viimeisten viikkojen loppurutistuksen jälkeen
on varmasti riemukkaat ja tyytyväiset
tunteet jokaisella teistä arwon phukseilla,
kun teekkarilakki ensimmäistä kertaa
roikkuu haalarien vasemmalla olkapäällä.
Häikäisten se odottaa malttamattomana
puolenyön teekkarihymniä, jonka jälkeen
jokainen phuksi kuolee ja tuhkasta syntyy
taianomainen teekkari. Tähän rituaaliin
kuuluu myös phuksikapteenin toiminnan
loppuminen minun osaltani.
Oman puolentoista vuoden aikana
olen saanut uskomattoman paljon
loistavia kokemuksia. Niistä yksikään ei
olisi ollut mitään ilman teitä, vielä hetken
aikaa phukseja. Unohtumattomimmat
hetket ovat olleet vastaanottotilaisuus,
phuksiaiset, ensimmäinen laulusauna
Intian-Q:n tahdittamana sekä tietenkin
HBN pienine jännitysmomentteineen:
aikataulullisesti syvästi pielessä ja muutamien phuksiryhmien etsiskellessä
Tähtitorninmäkeä Ullanlinnalta. Jep, jep...
Muistan vastaanottotilaisuudesta kuinka
ensimmäisenä päivänä katsellessani teitä
R1:ssä tuumailin, kuinka moni teistä haluaa saada lakin Wapuksi, ja ketkä jakaa ne.
;) Nyt voin ylpeästi selkä suorana huutaa:
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ jakaa lakit! (täyttäkää
itse) Tietenkin myös nämä Wapputapahtumat ovat mielessäni erittäin tuoreina
merellisen vierailun siivittämänä.
Minulle tulee ylpeyden aihetta myös
siitä, että olen huomannut uusien opiskelijoiden löytäneen (k)iltahuoneen
pöytälätkineen ja oman paikan killan toiminnassa. Olen siis ISOhenkilövastaavan
ja ISOhenkilöiden avulla saanut kaiken
tarvittavan tiedon perille teille phukseille.
Tapahtumat killassa vähenee teidän osaltanne ensi vuonna, mutta toivon teidän
löytävän oman paikkanne killassa aktiivisena toimijana tai ahkerana ekskuilevana
rivikiltalaisena. Teillä phukseilla on tietenkin mahdollisuus muistella tapahtumia
ISOhenkilöinä ensi vuoden syksyllä uusien
opiskelijoiden saavuttua Rakennus- ja
ympäristötekniikan osastolle.
Vaikka valta vaihtuu varsinaisesti
kellon lyödessä 12 yöllä, on minun aika
jättää toimikauteni hyvissä ajoin ja hie-

man hyvästellä. On siis tullut aika antaa
vastuullinen tehtävä seuraajalleni Outille.
Olen monien loistavien kokemusten rikastama ja minulla on erittäin onnellinen,
mutta haikea mieli jättää paikkani killassa
ja TKK:lla. Olen siirtymässä Valtiotieteellisen tiedekunnan oppeihin lukemaan valtio-opin varsin spekulatiivista maailmaa.
Minulla on erittäin hyvä ja melko kattava
tieto tekniikan opiskelumaailman arvoista ja pidän sitä valttina muihin Helsingin
Yliopiston opiskelijoihin verrattuna,
sillä en osaa sanoa kuinka läheisesti teen
yhteistyötä raksalaisten tai muiden TKK:
laisten kanssa tulevaisuudessa. VTTK:
n pääsykokeet pidetään 6.6. klo 14‒19.
Pitäkää peukkuja!
Kiitokset kaikista hetkistä teille, joita olen tämän kolmen vuoden aikana
saanut tavata ja tehdä yhteistyötä. Erityiset kiitokset haluan viestittää FTMK:
lle, Raadeille 2005 ja 2006 sekä Anna
Sipilälle ja Emmi Härköselle hyvistä
neuvoista phuksikapteenin uralleni.
Toivonkin mitä parasta onnea ja erittäin riemukkaita hetkiä sinulle Outi.
Tee Phuksikapteenivuodestasi hauska,
tutustu ihmisiin ja ota kaikki rennosti
vastaan. Me edelliset vastaamme
mielellään esittämiisi kysymyksiin ja
annamme vinkkejä, mutta tee kaudesta
omanlaisesi. Hyvin se menee!
Teekkariksi minä synnyin Otaniemessä, mereen minut heitettiin, mutta
hyvillä mielin minä kuitenkin jätän TKK:
n taakse. Muistot minulla on naulattu
ikuisiksi ajoiksi mieleen. ”Naulaa, naulaa, naulaa vaan. Huomenna on sulla
hirsipuu…”
Tervehditään kun tavataan!

Oltermannin tervehdys
Kevät on jo pitkällä ‒ kesäkin
ihan käden ulottuvilla. Itse
asiassa on toipumisen aikaa.
Pitkä rupeama erilaisia toinen toistaan arvokkaampia
juhlia on takanapäin. On vappua, on vuosijuhla Hermannia ja monen monta muuta
viininmaistajaistapahtumaa,
joista toipuminen kantaa
veronsa ja ottaa varmasti
aikansa. Nuoren teekkarin
kunto joutuu tosi koville.
Lisäksi huhti- toukokuu
edellyttää loppukirin ottoa
opintojen kanssa. Viimeiset luennot ja harjoitukset
painavat päälle ‒ päätyäkseen kevään viimeiseen
tenttikauteen. Siellä tulisi
taas osoittaa kyvykkyyttä
ja oppineisuutta. Eikä elämä tähänkään lopu. Tämän
jälkeen alkaa joka-aamuinen aikainen
herääminen, jotta ehtisi ajoissa kesän
harjoittelutyöpaikalle ilman toistuvia
myöhästymisiä. Jos vain mahdollista,
sielläkin tehdään paljon ylitöitä. Ja
töissä jatketaan aina syyskuulle asti, jolloin opiskelu taas alkaa. Elämä tuntuu
olevan yhtä hullun myllyä.
Haluaisin tässä kesän kynnyksellä
korostaa sitä ‒ ei suinkaan vähäpätöistä seikkaa ‒ että jokaisen tulisi varata
riittävästi aikaa ihan omalle itselleen.
Viettää lomaa ja nauttia elämästä. Se on
ihan välttämätöntä, jotta edelläkuvattua karusellia jotenkin jaksaa. Onhan se
fantastista uittaa varpaitaan lämpimässä järvi- tai merivedessä auringon paahtaessa siniseltä taivaalta ‒ tai loikoilla
veneen pohjalla ja pulahtaa välillä vii-

lentävään veteen. Ei kesätöissä ansaittu
raha pysty koskaan tätä rauhoittumista
ja omaa aikaa korvaamaan.
Varataanpa nyt kaikki kukin omasta
kalenterista ainakin muutamia viikkoja
kesästä täydelliseen loman viettoon. Tapahtuu se sitten täällä koto-Suomessa
tai ulkomailla, on se liikunnallista tai
vain löhöilyä, joka tapauksessa se luo
vankan pohjan taas kesää seuraavan
syksyn haasteiden vastaanottamiselle.
Toivotaan, että ne lomaviikot, jotka
varasimme, ovat aurinkoisia ja helteisiä.
Oikein hyvää kesää kaikille toivottaen,

Oltermanni Juha Paavola

Viimeisen kerran,
Phuksikapteeninne Tuomas Lesonen
Hyvää nimipäivää Mirja, Miia, Mira ja
Mirva! :)

Kesäglögit

RILin perinteisiä kesäglögejä vietetään
jälleen to 8.6. alkaen klo. 16.00 RILin
uudella toimistolla Kuparitalossa
(Töölönkatu 4). RIL tarjoaa jäsenilleen
ensimmäisen jos toisenkin huurteisen glögin.

Kesätyöpörssi

Piipahda, jos et vielä ole, RIL-Kesätyöpörssin
sivuilla katsastamassa uusimmat avoimet
työpaikat! Kesätyöpörssiin pääset etusivujen
oikeasta palkista löytyvästä linkistä.

RIL-Kotisivut

RIL-Kotisivuilla kannattaa muutenkin pyöriä
ja surffata. Seuraa eritoten
Tapahtumakalenteria, niin et jää paitsi
monenmoisesta tapahtumasta ja juhlasta.

Kolmossivun raksalainen

Hauskaa Wappua!

-toivottaa RILin toimiston väki.
www.ril.fi
Ruutisten päätoimittaja vuodelta XXXX esittelee uutta tatuointimuotia.
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(Edesmenneen) phuksin mutinoita
Anna Keskinen kirjoitti
Ruutiset 3/2005:ssä mietteitään ensimmäisten
Otaniemessä vietettyjen
päivien jälkeen. Siitä on
vierähtänyt lukuvuoden
verran aikaa ja on taas
aika antaa Annalle puheenvuoro.

Vuosi sitten aloitin lukemaan
pääsykokeisiin tai ainakin yritin tehdä niin. Silloin ei olisi
voinut kuvitella mitä tulee tapahtumaan seuraavan vuoden
kuluessa. Isoäitini sanoo, että
huomaa tulevansa vanhaksi,
kun aika kuluu huomaamatta.
Vanha en vielä ole, joten ajan
kuluminen johtunee siitä, että
vuosi on ollut antoisa ja tekemistä on riittänyt.
Vuodessa koko elämä on
ehtinyt muuttua kokonaan toisenlaiseksi: muutto pois kotoa,
itsenäistyminen ja kokonaan
uuden kulttuurin ‒teekkariuden omaksuminen. Viime syksynä olin autuaan tietämätön
kaikesta. Teekkareista tiesin
vain sen, että heidän vappunsa kestää kaksi viikkoa. Tai no
siitä en oikeastaan vieläkään
tiedä mitään, koska oma ensimmäinen vappuni on vasta
edessäpäin.

Koska olin uudella paikka-

kunnalla ja uudessa ympäristössä, jossa juuri kukaan ei
ennestään tuntenut minua,

oli helppo lähteä
uusiin juttuihin
mukaan. Ehkä
siksi nyt on vaikea keksiä asioita,
joissa en vuoden
aikana olisi ollut
sähläämässä. Luulen, että se onkin
suurin syy siihen
miksi, olen nauttinut täällä olostani
niin paljon.
Yhdessä vuodessa on tapahtunut niin paljon,
että on vaikea
eritellä, mikä on
ollut vuodessa kaikista kivointa tai
ikimuistoisinta, ja
luulisin, tai ainakin
niin olen kuullut,
että oma phuksivappu on listan
kärkipäässä. Siksi
en malttaisikaan
odottaa tulevia
viikkoja.
Vuoden aikana
olen ainakin oppinut sen, että teek- Anna Keskinen (kesk. ed.) ja muut 05-vuosikerran ilopillerit siirtyvät tänään fuksiudestaan teekkareiksi.
karit puhaltavat
yhteen hiileen, ketään ei jätetä Vaikka nyt tiedän vain mur- tuumasta toimeen, näkee itse- sani, sillä pian saan kutsua
itseäni ylpeänä teekkariksi, ja
ja tärkeintä on, että kaikilla on to-osan niistä asioista, mistä kin enemmän.
teekkarius koostuu, olen enemVuosi on näyttänyt ja anta- tiedän teekkarivuosia olevan
hauskaa.
Kaikki aikaisemmat ennak- män kuin innokas oppimaan nut paljon: joukon uusia ystä- enemmän kuin yksi.
koluuloni ja epäilykseni ovat lisää ja välittämään tuleville viä ja monia hienoja hetkiä.
Anna Keskinen
Tuntuu haikealta, että oma
hävinneet ja olen varma siitä, phukseille tietoni. Kun rohettä haluan jatkossakin kuulua keasti kaikessa on mukana ja phuksivuosi on lopuillaan,
ennakkoluulottomasti ryhtyy mutta olen kuitenkin innoistähän ”teekkariperheeseen”.

Kuinka vuorimiehestä tuli raksalainen?
Aloitin opiskelut syksyllä 2001
TKK:lla Materiaali- ja kalliotekniikan osastolla ja yhteyteni
opiskelijaelämään alussa oli
luonnollisesti Vuorimieskilta.
Vuori järjestikin varsin hauskan fuksivuoden ja sain lakkini
vappuna laulukokeen toisella
yrittämällä.
Vuoden 2002 olin vielä pesunkestävä vuorimies, mutta
vuonna 2003 armeijassa vietetty vuosi tutustutti minut ehkä
ensimmäiseen raksalaiseen.
Hänestä tuli hyvä ystävä ja
armeijan jälkeen vietimme
Niemessä erinäisiä juhlia, jossa
tutustuin kouralliseen muitakin
raksalaisia.
Seuraava kontakti raksaan
tuli Ota-amnestyn kautta. Järjestöön paukkasi raksafukseja
ja olihan siellä itseasiassa Sami
(Soininen) jo aiemminkin. Taisi
Samilla olla muutenkin näppinsä pelissä fuksien houkuttelemisessa ihmisoikeustyön
pariin, melkoinen epeli.

edustajaa kalliopuolelta ja joidenkin mielestä olin oivallinen
valinta ja niinpä minut valittiin
tehtävään.
Aluksi ajattelin tehtävää nakkikoneesta lentäneenä maanantaituotteena ‒ varsinkin kun

kokoukset ovat aina maanantaisin ‒ mutta lopulta löysin valittamisen ja opiskelijoiden asioiden
ajamisen hauskuuden.
Ensimmäinen vuosi osastoneuvostossa meni osaston asioita opetellessa ja ihmetellessä,

varsinkin kun ne kaikki olivat
täysin tuntemattomia minulle.
Onneksi Matti Kuronen ja Katri
Junna hoitivat tärkeimmät pois
päiväjärjestyksestä.
Osastoneuvostossa tutustuin myös ensimmäisiin osas-

Tämän vuoden alussa aloi-

Jossain siinä välissä, kun
olin syventynyt ihmisoikeustyöhön, päätti TKK:n hallitus
siirtää kalliotekniikan opetuksen vuorelta raksalle. Tässä
yhteydessä tarvittiin raksan
osastoneuvostoon opiskelija-

ton professorijäseniin ja se
vasta olikin shokki. Proﬀaa nimittäin löytyy raksalta pientä ja
isoa sekä hiljaista ja puheliasta,
mutta kalliopuolella professoreita on vain 3 kappaletta ja
kaikki ihan tavallisia.

Topias Siren on ottanut paikkansa lähtemättömästi raksalaisten sydämessä.

tin ensimmäiset raksakurssini:
geotekniikan perusteet ja vesitalouden. Ne ovat myös valaisseet, että raksa on osasto siinä
missä muutkin. Ja opettajatkin
ovat ihan tavallisia opettajia.
Siinä samalla virallistin suhteeni kiltaan ja maksoin jäsenmaksun. Vihdoinkin pystyin
sanomaan olevani raksalainen
ja käymään häpeilemättä tapahtumissa.
Nyt viettäessäni fuksikevättä uudestaan, tällä kertaa
raksan tapahtumissa, tutustuin
jo tuntemieni raksalaisten lisäksi muun muassa muutamiin
fukseihin ja raatilaisiin. Raksafuksien kunniaksi on sanottava,
että tunnen teistä useamman
kuin vuorifukseista - mikä kyllä
kertoo raksan aktiivisuudesta.
Lisäksi raati ja toimarit ovat
ottaneet minut hyvin vastaan,
aina kun olen tullut teille häröilemään omiani.

Topias Siren
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Ammattiainekerhoja

Tietoliikenne- ja aikatauluongelmien vuoksi Ruutisten edellisestä
numerosta poisjääneet ammattiainekerhot YTY ja MAIK saavat
tässä numerossa palstatilansa.
Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta
-kerho, lyhyesti YTY, on raksan uusi
ammattiainekerho kaikille ympäristöasioista kiinnostuneille opiskelijoille.
Ajatus kerhon perustamisesta kehkeytyi eräänä keväisenä päivänä noin
vuosi sitten, kun jätehuollon keräys- ja
sijoitusmenetelmiin ekskursiolla perehtynyt oppilasryhmä oli paluumatkalla
kohti Espoota. Moninaisen keskustelun
ohessa tuli esille, että uusi ympäristöstrategioiden oppiaine on muodostunut
hyvin suosituksi ja kiinnostusta myös
omaan ammattiainekerhoon huomattiin riittävän. Perillä Espoossa ajatusta
lähdettiin viemään eteenpäin ja kun
myös ympäristösuojelun laboratorio lähti tätä tukemaan, oli hahmotelma ammattiainekerhosta valmis.
Tätä kirjoittaessa on YTY vanhentunut jo terveeseen reilun puolen vuoden
ikään. Alkuaskeleita on otettu jo useita ja kerhon toiminta onkin saatu polkaistua
mallikkaasti käyntiin mm. saunailtojen ja luentovierailujen muodossa. Kerhon
sähköpostilistasta on muodostunut tiedotuskanava, jossa ilmoitellaan YTY:n
omien tapahtumien ohella mielenkiintoisista ympäristökysymyksiin liittyvistä
tapahtumista ja luennoista. Vuodelle 2006 toimintaa on suunniteltu saunomisen
ja excuilun muodossa. Saattaapa sinne ulkomaanreissukin mahtua.
Jäsenpohja YTY:ssä on vankka
ja monipuolinen. Ympäristökysy- YTY:n hallitus 2006:
mykset kiinnostavat, jonka näkee
Sami Heikkilä
myös ympäristöstrategioiden lu- Puheenjohtaja
Lauri Riihimäki
ennoilla, jossa opiskelijoita on niin Varapuheenjohtaja
Essi Hartman
raksalta, sähköltä, kuin muiltakin Rahastonhoitaja
Anna Laiho
aloilta. Näin siis myös YTY:ssä. Jos Sihteeri
Marika Riihimäki
aihe kiinnostaa, niin ehdottomasti Emäntä
Webbimaster
Niko Tunninen
vaan mukaan toimintaan!
Jonas Wahlbeck
Niko Tunninen Webbimaster

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

Vuonna 1968 perustettuun MAIKkiin
kuuluvat kaikki arkkitehti-, maanmittari- sekä rakennusinsinööriosastojen
opiskelijat, jotka ovat maksaneet kiltojensa jäsenmaksun. Yhdistyksen ideana
on pohjustaa edellä mainittujen kiltojen
välistä yhteistyötä, johon työelämässä
joudutaan väistämättä. MAIKin hallitukseen kuuluu edustajia kaikista kolmesta
killasta, ja puheenjohtaja valitaan vuorotellen jokaisesta killasta vuodeksi kerrallaan. Tänä vuonna on raksalaisten vuoro heiluttaa nuijaa.
Yhdistyksen vahvuus on viimeisten laskelmien mukaan 1346 jäsentä, mutta
tuo hämmästyttävän suuri luku voi edelleen nousta, mikäli kaikki TF-osakunnan
ruotsinkieliset AK-, MK- ja IK-osastoilla opiskelevat jäsenet saadaan mukaan
toimintaan. Toisin kuin useimmat TKY:n alaiset yhdistykset, MAIKkiin liittyminen
tapahtuu automaattisesti, kun opiskelija on liittynyt kiltaan. MAIK ei kerää jäsenmaksuja, mutta alayhdistykseen kuuluminen on käytännössä pakollista eikä siitä
voi erota. Jäsenten ei kuitenkaan ole pakko osallistua MAIKin tapahtumiin, mutta
runsas osanotto on paitsi luvallista myös erittäin suotavaa.
Syksyisin järjestettävillä perinteikkäillä teema-sitseillä on juhlittu vuodesta
1996, ja tapahtuma onkin kerännyt suuren suosion kolmen killan keskuudessa. Uusi lukukausi
polkaistaan käyntiin MAIK-varaslähdössä, jossa
fukseille tarjoutuu tilaisuus tutustua toisiinsa sekä
tuleviin isohenkilöihin ennen opintojen alkamista. Myös tänä vuonna paikkana on Espoon Luukki,
missä on odotettavissa rentoa meininkiä ja hyvää
seuraa. Perinteikkäiden tapahtumien järjestämisen ohella hallitus pyrkii kehittämään toimintaa
ja parantamaan yhdistyksen näkyvyyttä. Kevään
uutena tapahtumana järjestettiin Ota-Olympialaiset, joissa raksalaisten osanotto muihin kiltoihin
verrattuna oli murskaavan ylivoimaista. Tarkoitus
ei ollut kuitenkaan säikäyttää vastustajaa vaan
haastaa muut killat mestaruustaistoon hyvässä
hengessä...
Yhdistyksen toimintaan uskaltautumattomat
voivat perehtyä lisää osoitteessa maik.tky.fi,
ja kerätä rohkeutta tulevia tapahtumia varten.
Sivuja ollaan päivittämässä lähiaikoina, joten
lisätietoa saadaan myös nettiin kevään mittaan.
Sitsien ajankohta varmistuu myöhemmin, mutta
varaslähdön osalta 18.‒20.8. viikonloppu kannattaa varata kalenterista jo nyt. Kommentit ja
mielipiteet kannattaa esittää päättäville tahoille,
ja rakentavaan palautteeseen suhtaudutaan asiaankuuluvalla vakavuudella. Hallituksen jäseniä
saa ja pitääkin tulla vetämään hihasta, haalarin
väriin katsomatta.

Suuri, mahtava
ja tasavaltainen

Katja Tuomola

MAIK:n hallitus 2006:

Viime syksyn MAIK-sitsit sitsattiin sirkusteemalla. MAIK:n bilevastaava Maarit Leppänen (oik.) fuksiensa
Doris Kalveen (vas.) ja Niina Kärkkään kanssa.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
www-vastaava
Bilevastaava
Tiedottaja

Katja Tuomola (IK)
Tiina Holmström (MK)
Liisa Ritvanen (AK)
Tiina Kauppinen (MK)
Janne Kivelä (AK)
Maarit Leppänen (IK)
Maarit Mäkikyrö (MK)
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Pelkoa ja inhoa Länsi-Suomessa:

KooPee 06

Mistä tietää että on Kotimaan Pitkällä?
Siitä, kun kuudelta aamulla peruukkipäinen puolialaston mies makaa patjan
päällä keskellä Otakaarta, ja örisee
epämääräisyyksiä. Kyllä, on taas se aika
vuodesta kun täyden kuun aikaiset ihmeellisyydet jäävät KooPeen varjoon.
Railakas porukkamme lähti keskiviikkoaamuna 15.3 klo 6.00 kohti
uusia seikkailuja. Matka alkoi kohti
Turkua, RIL:on tukemalla vihreällä lääke-aine pulloista nauttimalla drinkillä.
Selvästikin excursiomestarimme oli
jättänyt pullot pesemättä, sillä jo tuntia myöhemmin eräs värikäshiuksinen
matkaaja roikkui bussin kattotelineissä.
Hyvin meni.
Kun Pasi Kuikkaa oli etsitty ykköspesästä, pääsimme Turkuun excuilemaan. Jotta totuus ei unohtuisi, tarjoiltiin matkaajille joukkopenalti Skanskan
talorakennuskohteen edessä. Penalteja
jaeltiin myös matkan mittaan mitä
erikoisimmissa muodoissa, piirakka- ja
sämpyläpenaltit mainitakseni.
Ensimmäisen yön majoituksessakaan ei erikoisuuksilta vältytty, vaan
tarkkasilmäiset teekkarimme bongasivat öisen hiihtäjän ja menivät selvittä-

Antakaa määkin huudan, määkin olen kännissä.

Lehdenteossa ja
KooPeella mukana:

Recognize him? You should...
THE NAME IS

Alepa
Kemira
Peikko

mään miksi hän hiihtää keskellä yötä.
Vastaus vain taisi unohtua jo. Läheiset
ladut tarjosivat hyvän sauman viuhahduksille, joita taidettiinkin suorittaa
ylimäärin. Kovimmat välineurheilijat
monistivat pulkkiakin rankoilla retkillään.

Aamun piristyruiskeen, Hump-

paritarin, jälkeen päädyimme Kemiran
tehtaalle, jossa valmistettiinkin jotain
ihan muuta. Lähinnä ympäristöpuolen
opiskelijoille suunnatun excun isäntä
puhui dioksideista, mutta tehdaskierroksen aikana paljastui todellisuus.
Tehtaan joka kolkka oli täynnä valkoista
pulveria!
Karistimme mystiset pölyt kannoiltamme ja suuntasimme Olkiluotoon.
Luulimme pääsevämme työmaalle
OL3 projektin sydämeen, mutta meidät
lukittiinkin auditorioon kuuntelemaan
luentoa polttoaineista. Taisimme istua
siellä lähes kaksi päivää ennen kuin
pääsimme takaisin ulkoilmaan. Tätä
iloa ei kestänyt kauaa, kun meidät jo
työnnettiin tunneliin kohti vähäisen
jätteen loppusijoitusta. Eihän me nyt
niin pahalle haistu? Noh, ei meitä
sinnekään laitettu, kun laitteet todisti
säteilemättömyytemme.
Ennen kuin mieli muuttuisi loppusijoituksemme suhteen, hurautimme
bussin Tampereelle, jossa meitä odotti
poolparty paikallisten rakentajien
kanssa. Illan jatkuessa, osa matkaajista
päätyi saksalaiseen miesbaariin (ainakin aamulla käsissä luki man@ger, mies
Saksasta) jossa huhujen mukaan jonkun
kiltalehden päätoimittaja tanssi pöydillä ja lauloi karaokea, ilman paitaa.
Jotta matka saisi vielä absurdimman
maineen, on pakko kertoa seuraavan
aamun kokemuksista. Majoitus oli
sekaisin, ja ihmiset nukkuivat kuka missäkin. Aamun kruunasi keskeltä lattiaa

Find more www.peikko.com

alepat avoinna:
ma-pe 07-21, la 9-18, su 12-21

Alepa Asematunneli
ja uusi elielinaukio
ma-la 07-22, su 10-22

Laatua elämään.
www.kemira.com

bonusta jopa 5%

naapuri, jonka tunnet nimestä.

Erään kiltalehden päätoimittaja
Olkiluodossa ydinjätteiden loppusijoituspaikassa. Luoja tietää, mitä
kaverin päässä liikkuu.

7
löytynyt avattu leikkelepaketti. Sitä sai tuijottaa hetkisen
aikaa monttu auki muutamakin henkilö.

Matkan viimeinen stoppi toi mukaan matkan ainoan,

mutta sitäkin painavamman matkamuiston. KP-pultiksi
ristitty lähes kymmenkiloinen järkäle tarttui mukaamme
Peikko Oy:n tehtaalta, Lahdesta.
Loppumatka sujui iloisesti parin Roomalaisen seurassa.
Cooperikin tuli vedettyä huippuaikaan, 12 minuuttiin.
Hyvä Katriina! Päädyimme takaisin Otaniemeen perjantaina seitsemän aikoihin, josta innokkaimmat painuivat
JMT3 kattosaunalle muistelemaan, mitä kaikkea tulikaan
tehtyä viimeisen kolmen päivän aikana.
Viimeisen kappaleen haluaisin pyhittää kiitoksille.
Kiitokseni kuuluvat kaikille, erityisesti Manuellille
matkaajien hauskuuttamisesta ja kuskillemme Aunolle
Grandellin liikenne Oy:stä. Erityismaininnan on myös
ansainneet toimikunta, Leena terveyskeskuksesta,
RIL, sekä Otaniemen Alepa, joka muonitti matkaajia
bussissa. Menkää siis mielummin siihen oikeanpuoleiseen
kauppaan ostarilla. Ja tulkaa KP:lle ensi vuonnakin!

Teksti: Turo Auvinen
Kuvat: Auli Orpana, Katja Tuomola

Nokian panimon tarjonta miellytti raksalaisia, vaikkei se nyt niin rakentavaa ollutkaan.

Poliisisetä-Niko päässään Katjan tai Maaritin kypärä. Ei muuten varmaan
avauduta... edes sikaosastossa!

Manuelli hauskuutti matkaajia ja loi henkeä porukkaan, vaikka kuvassa veijarin oma henki näyttääkin olevan vähän hakusessa.

Koopeella sanottua:
”Jeejee... Karu meininki!”
”Valde, lähetääks ostelee? Miun tekis mieli lähtee ostelee... siis jotain ostelee, silleen niinku ostelee... mut
ei oo rahaa”
”Lasse, tiiätksä mitä?” ”En” ”Ei mitää” ”Haha” ”Ootsä
kuullu ton ennen?” ”En” ”En mäkää” ”Aika hyvä!”
”Bussi ympäri, miun utareet jäi kiltikselle!”
”En lähde pitkälle, vaan Kotimaan Pitkälle”
”Mitä eroa on Kalpalla ja höyhenellä?” ”Kalpa putoo
suoraan”
”Artisti maksaa!”
”Soitetaaks Pasille?”
”Ämpäri tänne! Ja äkkiä!”
”Hei Ville, sä nukut... älä nuku”
”Antakaa määki huudan, määki olen kännissä”

Tomppari seitsemännellä KooPeellaan. Kaksin käsin.

Excumestari Turo Auvinen. Ensi vuonna
sikaosastoon.

”Siellä se mun fuksi onkin jo hereillä... Se on noussu
aikasin aamulla juomaan lisää viinaa”
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93. Hermann
TARAKI:n pojat toivat meille paitsi hilpeän edustuksena, myös helvetin painavan liikenteenohjauskartion.

Tässä vaiheessa iltaa Juusolla menee vielä vahvasti, mutta Jammua
alkaa jo väsyttää.

Illan upein pari. Ulla ja Japi Jalonen.

Rakennusinsinöörikillan 93.
vuosijuhlaa vietettiin 7.4. Ravintola Kadetissa. Juhlien pääsponsorina toimi YIT ja pääpuhujana Kari Kauniskangas.
Kokkareita kilistettiin G18:
ssa Yrjönkadulla, missä edustajat, muut vieraat sekä juhlien emännät ja isännät saivat
nauttia IK- ja Lemminkäinen
-boolia cocktail-palojen kera.
Tunnelma kohosi jo kokkareilla
ja pääjuhlassa meno näyttikin
aluksi varsin villiltä. Lukkarit
Noora ”Noora” Salonen, Pasi
”Hölde” Hölttä ja Timo “Rehtori” Rönnblad sekä seremoniamestari Niina Toivakka pi-

tivät kuitenkin sikaosastonkin
ruodussa.
Kadetista jatkettiin varsinaissuomalaiseen osakuntaan
jatkoille, missä juhlakansa sai
jälleen maistaa Sammon saloja.
Lopulsta jatkettiin takaisin Otaniemeen Rantsuun jajatkoille ja
sillikselle.
Ruutiset kiittää juhlista
kaikkia sponsseja ja vieraita.
Lisäksi kiitokset kuvista RIL:
n projekti-insinöörille ja entiselle teekkariyhdyshenkilölle
Santeri Kinnuselle sekä killan
ulkovastaavalle Linda Kolehmaiselle.

RR

Sampo esiin, Sampo esiin, Sampo esiin Sampo! Viinasampo, viinasampo!
Tomppari Jokiranta (vas.), Kati Suhonen, Mikko Sillanpää, Manu Marttinen, Elli
Sillanpää ja Jussi Korpilo.

Juhlien seremoniamestari Niina Toivakka (vas.) sekä IK:n raati 06 (poislukien Anne) valmiina vastaanottamaan tervehdyksiä.
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Paparazzit sikaosastossa:

Hehän ovat kuin kaksi marjaa! Hermannin sikaosastopariksi kruunautuivat killan puheenjohtaja Katriina Meszka ja RIL:n toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.

Puheenjohtaja Meszkan toimintaohjeet sikaosastoon haluaville. Tee-se-itse –korvat ja nenä!
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Ruutiset tutkii:

Opintosuuntien välillä runsaasti eroja
Raksalla opiskelee jos
jonkilaista tyyppiä, juippia tai böönaa. Ruutisten
hienovarainen tiedustelu
osoittaa, että osastokansan diversiteetti johtuu
raksan on kolmesta suht
erilaisesta suunnasta. On
kovien arvojen rakentamista, on pehmoihmisten
ympäristötekniikkaa ja on
euronkuvat silmissä kiiluvaa kiinteistöjohtamista.

Rakennustekniikkaa opiskeleva
Seppo Sementti löytyi raksan
kiltikseltä koputtelemasta betoniseiniä. Yllään miehellä oli
luonnollisen paskaiset raksahaalarit ja päässään keltainen
työmaakypärä. Vyöllä roikkui
perinteisen raksamoran lisäksi
piikkauskone.
Sepon koulunkäynti noudattelee monille tuttuja r-puolen opiskelumetodeja. Kotona
koitetaan laskea laskareita
itsekseen tuntitolkulla aivan
turhan päiten. Lopulta tehtävä ratkeaa, kun oikea ratkaisu
laskuun löytyy netistä tai kaverilta. Sitten alkaa armoton
prujaus.
Kärsämäeltä, kehä kolmosen tuolta puolen, tuleva Seppo
kertoo harrastuksikseen oluella
siivitetyn penkkiurheilun, piikkauksen ja rälläköinnin. Myös
Jallun lukeminen on oleellinen
osa Sepon elämää.
TKK:n rakennusosastolla
Seppo viihtyy hyvin, varsinkin

RMB-kurssi miellyttää miestä.
Ainoaksi negatiiviseksi puoleksi Seppo kertoo opiskelijaravintolat, joista ei saa Sepon mieliruokaa kylmää HK:n sinistä ja
taskulämmintä kossua.

Seuraavaksi tapasimme Or-

vokki Puskan, ympäristötekniikan ylioppilaan. Orvokki oli kuluneessa samettihameessaan,
itsetehdyssä villapaidassaan ja
huivissaan juuri nuuhkimassa
kirjaston viherkasveja.
Orvokki kertoi olevansa juuri lähdössä kiltikselle valmistamaan ituja sekä itsehaudutettua luomuyrttiteetä. Orvokki
kertoo olevansa allerginen
TKK:n opiskelijaravintoloissa
tarjottaville ympäristömyrkyille ‒ Täﬀän spagetille, Smökin
pizzoille ja sen semmoisille
liha- ja lisäainepitoisille teollisuuskemikaaleille.
Yleensä Orvokki viettää
koulupäivän raksan kakkoskerroksen aulassa puurtaen
ryhmätöiden parissa saamatta
kuitenkaan mitään konkreettista aikaan. Suurin osa työajasta
nimittäin kuluu maailmanparantamiseen.
Ainoa asia, mikä Orvokkia
idyllissä häiritsee, on r-puolelaiset, jotka tulevat savisissa
kengissään leveilemään kaiken
maailman Castiglianon periaatteilla ymmärtämättä niistä
tuon taivaallista. Orvokki kun
kuvitteli osastolle tullessaan

Ympäristötekniikan ylioppilas Orvokki Puska uskoi selviävänsä insinööriopinnoista täysin
ilman fysiikkaa aloittaessaan ympäristötekniikan opinnot.
selviävänsä insinööriopinnoistaan ymmärtämättä fysiikasta
yhtään mitään.
Kalliossa koko lyhyen elämänsä asunut Orvokki harrastaa puiden halailua ja kettujen
vapauttelua, vaikka ei kuulemma koskaan ole käynyt kehä 1:n
ulkopuolella.

Kovaa rakentamista opiskelevan Seppo Sementin opiskelu pohjautuu prujaamiselle ja kiltahuoneella notkumiselle.

rin lihapullat kun ovat kultalu-

Viimeinen tapaamamme sikka suussa syntyneen Björnin
veijari oli atk-luokassa pörssikursseja selaillut k-puolen
Björn Ehrnrooth. Tänään on
tullut 13 000 euroa takkiin,
Björn kertoo.
Puku päällä, krakan solmu
kireällä sliipattua lettiään sivelevä Kauniaisten kasvatti
kyselee jatkuvasti, näkyykö
hänen kultainen Rolex-kellonsa ja communicatorinsa. No
näkyyhän ne!
Björn on tänään käynyt
syömässä härän sisäseläkettä
hanhenmätikastikkeessa paneroitujen tuoreperunoiden
kera Kampin keskuksessa. Alva-

mielestä aivan täyttä paskaa.
Illan mies aikoo viettää harrastustensa golﬁn, purjehtimisen
ja oopperan parissa, koska
koulu vie kiinteistöjohtamista
opiskelevilta aikaa vain pari
tuntia päivässä, muttei sitäkään sentään ihan joka päivä.
Valmistuttuaan Björn aikoo
saman tien Finlandia-talon johtajaksi, koska hän tietää omien
sanojensa mukaan rakentamisesta ja rahasta kaiken.
Muista suunnista Björnillä
on hyvin vähän sanottavaa:
”meil k-puolella on green card,
ymppäläisillä Greenpeace”.

Rudolf Ruutinen

Kiinteistöjohtamista “opiskeleva” Björn Ehrnrooth elää kuin
miljonääri, vaikka omat bisnekset eivät vielä vuosiin – jos
koskaan – tuota penniäkään.
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Osastoneuvostosta kajahtaa:

Korke a k o u l u
halua a l o p e t t a a
raksa n ?

Pasin paatosta:

Kun pelimerkit puuttuvat

Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Sen kun kaikki aina muistaisivat, itseaiheutetun
persaukisuuden määrä vähenisi melkoisesti. Mutta aina ei tarkka taloudenpitokaan auta
‒ tietokone räjähtää, väistämisvelvollinen mummo ajaa päällesi suojatiellä, vaatteesi katoavat epämääräisissä olosuhteissa ja ulkomaalainen kämppis polttaa lompakkosi solunne
sähköuuniin tekemässään nuotiossa. Yllätysten varalta olisi aina oltava vähän säästöjä,
mutta kaikkeen ei voi varautua.
Yksittäinen teekkari voi hankkia lisärahoitusta elämäänsä monin tavoin. Yksi perinteisimmistä konsteista on tehdä työtä. Se ei välttämättä ole hyväksi opinnoille, mutta jollainhan
sitä täytyy elää. Yksi teekkarille sopiva puuha on vappulehtien myynti, jota voi harrastaa
joka kevät. Siinä pääsee julistamaan teekkariuden ilosanomaa maailman turuille ja toreille,
ja jokaisesta lehdestä kilahtaa muutama kolikko omaankin taskuun.
Kertaluontoisiakin avustuksia voi saada. TKY tarjoaa jäsenilleen mahdollisuutta parin
sadan euron korottomaan vippilainaan korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi. Tuohon lainaan
tarvitsee kaksi teekkarikaveria takaajiksi. Mikään pysyvä ratkaisu vippi ei ole, mutta jos raha
on loppu ja opintorahan tuloon on vielä aikaa, eikä vanhemmilta kehtaa ruinata enempää,
visiitti TKY:n sihteeristöön voi pelastaa nälkäkuolemalta. Vippi on tosiaan maksettava takaisin, tai takaajakaverit ovat entisiä kavereita.
TKY myöntää myös stipendejä, joiden saamiseen vaaditaan ainakin jonkinlaista kokemusta ylioppilaskuntatoiminnasta. Varsinaisia myöntämisperusteita ovat opintomenestys,
TKY-aktiivisuus tai ulkomaanvaihtoon lähtö. Tarkempia tietoja ja stipendien hakuaikoja voi
metsästää TKY:n nettisivuilta.
Jos isompi kaveriporukka tai jokin yhdistys saa hyvän ajatuksen, haluaa toteuttaa projektin tai tarvitsee tukea teekkarimaiseen toimintaan, mahdollisuuksia on jälleen useita.
TKY:n piirissä toimivat yhdistykset voivat hakea ylioppilaskunnalta toiminta-avustusten
lisäksi projektiavustuksia tai vaikkapa matka- ja urheilutapahtuma-avustusta. Jos yhdistys
on vasta suunnitteilla, TKY:ltä voi saada toimintaan starttirahaa.
Kevään aikana perustettiin Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTEr), johon Teekkaritoiminnan edistämisyhdisys (TTEY) lahjoitti yli viiden miljoonan euron arvoisen pesämunan.
Tämän rahaston tuotosta jaetaan teekkareille ja heidän yhdistyksilleen apurahoja ensi
kertaa toivottavasti vuoden 2007 aikana. Siihen mennessä rahaston hallinto ja apurahojen
myöntämisperusteet viilataan kuntoon.
Vapputunnelmissa on hyvä muistaa myös vappulehtien taustayhteisöt. Julkun myyntituotoista jaettavia avustuksia voi hakea Teekkarikulttuurin Tuki ry:ltä, ja Äpyn Rähästö on
myös käytettävissä, vaikka tämä julkaisu ei tänä vuonna ilmestykään. Lisätietoja molemmista
löytää Julkun ja Äpyn nettisivuilta.
www.julkku.ﬁ, www.apy.ﬁ, www.tky.ﬁ

Pasi Hölttä

Osastoneuvostossa esitetään usein mielenkiintoisia sekä joskus
jopa varsin korkealentoisiakin väitteitä ja ajatuksia, vaikka osaston
pitäisi pyöriskellä jossain määrin maanpinnalla olevien asioiden
parissa. Ei tätä korkealentoisuutta aina kalliorakentamista sivuaineenaan harrastava opiskelijajäsen ymmärrä. Viime kokouksessa
keskusteltavana olleet asiat ovat syvemmässä tarkastelussa paljastaneet jopa farssimaisia piirteitä - olivat ne sitten totta, satua
tai vain uhkakuvia.
Ensinnäkin korkeakoululle ollaan TKK:n resurssitoimikunnassa
muodostamassa uutta resursointimallia. Työryhmän viimeisin esitys nostaa entisestään tohtoritutkintojen painotusta rahoittavana
tekijänä. Osastomme kanta on, että esitys on ﬂoppi. Kuka haluaa
kouluttaa raksatohtoreita kortistoon? Fyysikoille tämä varmasti käy
sillä heiltä valmistuu muutenkin 50% opiskelijoista myös tohtoreiksi.
Raksalta prosenttiosuus on huomattavasti pienempi.
Satuin toisen asian yhteydessä juttelemaan erään professorikunnan edustajan kanssa ja hän heitti ilmaan mielipiteensä TKK:n päämääristä. Tässä vaiheessa, jos olisin nauttinut kahvia, puolet kupista
olisi ollut rinnuksillani ja toinen puolikas väärässä kurkussa - mutta
olin onnekas. Hänen mielestään TKK:n päämäärä ei ole enempää
eikä vähempää kuin lopettaa raksa. Lopetus kuulostaa vähintäänkin
oudolta, sillä rakentaminen ei tunnetusti lopu ikinä. Lisäksi olin havaitsevani pienehköä katkeruutta pienennettyjen resurssien takia.
Mutta silti kukapa haluaisi raksalle edes pientä pahaa?
Osastonjohtajan mukaan osastosta tehtävät selvitykset ovat
pahan TKK:n hallituksen tuntosarvet. Tänäkin vuonna ulkopuolinen
arviointiryhmä selvittää raksan opetuksen laatua ja kansainvälistä
vertailtavuutta. Jos rakentaminen sopii työryhmän mielestä paremmin esimerkiksi ammattikorkeakouluopetukseen, niin mielestäni
ihan samoilla perustella voitaisiin lopettaa vaikka puunjalostajat
- puunjalostusta ei edes opeteta kaikissa maissa yliopistotasolla.
Muutos on yleensä hyvästä, vaikka uusiin asioihin onkin usein
vaikea tottua aluksi. Mutta joskus muutos on takapakkia ja sitä pitää
vastustaa. Minusta tälläinen peli ei vetele edes ajatuksen tasolla
eikä opiskelijoiden kohta auta kuin lähteä hakkaamaan tärkeiden
ihmisten ovia.

Topias Siren

Kirjoittaja on Rakennusinsinöörikillan edustaja osastoneuvostossa,
entinen vuorimies, vähäosaisten sekä opiskelijoiden puolustaja ja
Pasi Höltän tavoin kaikin puolin hyvä jätkä.

Kirjoittaja on TKY:n edustajiston jäsen, Rakennusinsinöörikillan lukkari, Ruutisten toimittaja,
killan omatunto ja Topias Sirenin tavoin kaikin puolin hyvä jätkä.
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Ruutiset koeajaa

Costa del Sol (E)- Leipzig(D)
Viime vuoden kahdesta ensimmäisestä numerosta tuttu koeajopalsta saa jatkoa, kun Jussit – Korpilo ja Raitaniemi – testasivat
500-sarjan Bemarin. Kyseessä ei ollut se ihan tavanomaisin koe-

ajo, vaan testiryhmä körötteli Espanjan Costa del Solista Saksan
Leipzigiin. Ehkä juuri tästä syystä koeajoraportistakaan ei tullut
niin tekninen kuin, mihin olemme tottuneet.

Dia 1: miércoles 29.3.

Ajoreitti Espanja-Ranska-Saksa.

Lähdemme lämpimästä Espanjasta,
Calahondasta, matkaan kahden aikaan
iltapäivällä. John, Jean-Pierre ja Julio
(nimet muutettu) odottavat innokkaasti
matkan alkamista. Autonamme toimii
parhaat päivät nähnyt 500-sarjan BMW.
Emme lähdön tohinassa muista edes
öljyjä tarkistaa vaikka matkaa on edessä
hiukan vaille 3000km. No en tiedä olisiko se mitään auttanutkaan.
Julio aloittaa matkamme. Mutkittelemme Espanjalaisilla moottoriteillä
joissa useat autoilijat ovat ottaneet
sähkön säästämisen liiankin suurella
innolla. Harva nimittäin vaivautuu
edes vilkkua käyttämään kaistanvaihdon yhteydessä. Tämä ei tietenkään
ole omiaan helpottamaan matkamme
sujumista ilman harmaita hiuksia. Matkamme etenee tietullilta seuraavalle
hieman heikkokuntoisilla moottoriteillä
kotimaiseen standardiin tottuneiden
kuljettajien saattelemana.
Kellon näyttäessä neljää paikallista
aikaa otamme ensimmäisen ruokatauon. Tämä tapahtuu pienessä Espanjalaisessa kylässä nimeltään Tota, jossa
lukee isolla ”Restaurant”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että paikka olisi
auki, joten syömme viereisessä Shellin
baarissa. En lähtisi hirveästi paikkaa kenellekään suosittelemaan mutta saihan
sieltä edes mahan täyteen.
Ruokailun jälkeen matka jatkuu kohti paikallista miljoonakaupunkia nimeltä
Alicante1. Tai ainakin Julio väittää, että
asukkaita olisi miljoona. Minä en siihen
itse usko, koska kaupunki ei
edes näytä erityisen suurelta.
No oli miten oli, otamme paikallisesta hotellista huoneen
ja yövymme siellä. Käymme
vielä illalla kiertelemässä hiukan kaupungilla mutta siellä
on todella hiljaista.
1 Alicantessa on noin 284
000 asukasta Lonelyplanet:n
Destination guiden mukaan

Dia 2: jueves 30.3.

Etelä-Eurooppalaista maisemaa.

Arghh. Kello on yhdeksän ja
on aika herätä. Ei kai sitten
muukaan auta. Katselemme
televisiosta hieman saksankielistä lastenohjelmaa ennen lähtöä. Ei ollut muuten
kovin kummoinen pätkä.
Matka jatkuu kohti Pohjois-Espanjaa. Pistäydymme
syömässä huoltamon yhteyteen rakennetussa muonitusrakennuksessa. Olen ilmeisesti hyvin nälkiintyneen
näköinen sillä paikallinen
täti mättää lautasen aivan
täyteen valitsemaani pastaa.
Siinä kuluukin sitten puoli
tuntia mukavasti pastaa mahaan ahtaessa.
Taas mennään. Ajamme
Barcelonan ohitse ja melkein
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Rakennus näytti aivan alppitalolta. Vasta paikanpäällä huomasimme
hotellin olevan 4 tähden yksilö. Koko
matkamme ehdottomasti paras. Tämä
erottui esimerkiksi neljän tähden patsailla ja neljän tähden kylpyhuoneella.
Päätimme testata alakerran ravintolan.
Olihan kyseessä neljän tähden ravintola.
Ruoka oli hyvää ja saksalaista. Itse söin
Wienerschnitzelin, joka oli onnistunut
valinta. Lisäksi maistelimme paikallista
olutta, joka ei ollut mitään erikoista,
ainoastaan peruspilsneriä.

Tag 5: Sonntag 2.4. Der
Letzte

Testiryhmä nauttimassa ”paria” lasia viiniä.
Ranskaan asti. Päätämme kuitenkin
yöpyä Espanjan puolella alemman
hintatason takia. Gironan pikku kylästä
löytyy kourallinen hotelleita ja heti ensimmäisestä löytyy tilaa. Otamme sieltä
huoneen. Sitten suuntasimme kaupungille nauttimaan hiukan murkinaa.
Löydämme paikallisen ravitsemusliikkeen, joka tekee pelkkiä leipäsiä.
Leppoisaa tunnelmaa kohotamme
nauttimalla pullon punaviiniä ja lopuksi
vielä lasilliset brandyä.

Jour 3: vendredi 31.3.
Matkamme alkaa rajan ylityksellä.
Saavumme maahan, joka on kuuluisa
suurista sotasaavutuksistaan Ruotsin
tapaan. Ranskan puolella moottoritiet
ovat hiukan paremmassa kunnossa
kuin espanjalaiset sisaruksensa. Tietullirumba kuitenkin jatkuu edelleen.
Taas ruokailumme tapahtuu pienessä kylässä, Serignan nimeltään. Tämä
siksi, että pyrimme välttämään suuria
paikkoja. Seuraamalla kylään asetettuja
”toilet”-kylttejä päätyy poliisiasemalle.
No, eipä se tietty olisi haitannut mutta,
kun poliisiasema sattui vielä olemaan
kiinni. Löydämme itsellemme ruokapaikan, joka on avoinna. En ainakaan
ensimmäisen Ranskalaisen aterian
perusteella lähtisi vielä paikallista keittiötä hirveästi kehumaan.
Matka jatkuu ja moottoritiemerkeissä kohteemme on tänään Lyon. Emme
aja kuitenkaan aivan sinne asti, vaan
yövymme noin 50km Lyonista etelään
sijaitsevassa Rhonen varrella köllöttävässä kaupungissa Tournon sur Rhône.
Joen pinta on kyllä aavistuksen korkealla mutta emme anna sen häiritä, onhan
huoneemme toisessa kerroksessa.

Pieni kaupunkikierros osoittaa, että
paikka on suhteellisen mukavan näköinen. Siellä asumista voisi jopa harkita.
Päädymme syömään hotellimme alakertaan, jota en kyllä kadu hetkeäkään.
Ruoka oli todella erinomaisen hyvää.
Nam.

Tag 4: Samstag 1.4.
Tänään olisi aprillipäivä, jos sen olisi
joku meistä vaan muistanut. Tätä
virhettä ei kenellekään matkalaisista

kuitenkaan sattunut. Matka jatkuu
kohti Mulhousen kaupunkia ja Saksan
rajaa. Edessämme on lyhyt ajopäivä ja
suhautamme suoraan Etelä-Saksaan
Freiburgin kaupunkiin.
Kaupungin hotellit ovat syystä tai
toisesta erittäin täysiä ja joudummekin
ottamaan hotellin kaupungin ulkopuolelta. Tämä ei jälkikäteen sanottuna
ollutkaan niin huono idea kuin miltä
se aluksi tuntui. Hotellimme sijaitsi 10
minuutin ajomatkan päässä keskikaupungilta.

Edessä oli vielä viimeinen siirtyminen
Leipzigiin, Saksin osavaltion suurimpaan kaupunkiin. Matkaa ei ollut jäljellä
paljoa joten pistäydyimme vielä autoja tekniikkamuseossa Sinsheimissa.
Nähtävää siellä sitten riittikin aina
tankeista lentokoneisiin. Aikaa saimme
paikanpäällä kulumaan huimat neljä
tuntia. Saksalaiset moottoritiet olivat
tietysti odotettu piristys edellisten
maiden Suomen tapaisten pikateiden
jälkeen. Lisäksi saksalaiset ovat tajunneet, että tietullit hidastavat ajamista,
eikä sellaisia oltukaan siroteltu teiden
varsille.
Opin uuden liikennemerkin Saksaan
päästyäni. Se on pyöreä, taustaväriltään
harmaa ja sen yli kulkee muutama
musta vinoviiva samaan suuntaan.
Tämä liikenne merkki kertoo nopeusrajoituksen loppumisesta, mikä tietysti
pisti aina kulloisenkin kuljettajan suupielet vääntymään ylöspäin. Käytännön
vaikutukset olivat, että autoja alkoi
suhahtaa ohitsemme vauhdikkaasti.
Ajelimme itsekin paikallista normaalia
moottoritienopeutta, joka oli siinä 180
km/h kieppeillä. Tämä ei tietysti ollut
mitään paikallisille Porschen omistajille, jotka ajelivat omalla sataluvullaan.
Matka kuitenkin taittuu aika nopeasti
tuotakin vauhtia.

Jussi Korpilo
Jussi Raitaniemi

Koeajoryhmän testaamat ja hyviksi toteamat
Viinit:
Coto de Imaz, Reserva, Rioja 2000
100% Tempranillo
Hyvää, kokeile miedosti maustetun lampaanpaistin
kanssa
Paul Jaboulet Aîné, Côtes du Rhône 2002
Saint Joseph, Le Grand Pompée
100% Syrah
Erittäin hyvää, kokeile pippuripihvin tai viinikukon
kanssa

Ruokailupaikat:
Picasso Pizzería Crepería
Puerto Banús, Marbella
Hyvät pizzat, hyvä hinta-laatusuhde, kokeile mereneläviä
täytteeksi
Le Château, Tournon sur Rhône
http://www.hotel-le-chateau.com/
erittäin hyvä keittiö, suositellaan kaikkea

Selvitymisvinkit ynnä muut:
Auto & Technik Museum Sinsheim
http://www.museum-sinsheim.de/
paljon ihmeellisiä härpättimiä ja kauniita autoja
Schwärsʼs Hotel Löwen ****
Kappler Straβe 120, 79117 Freiburg-Littenweiler
Kylpyhuoneessa radionkuuntelumahdollisuus, hyvä ravintolanakin
Johnsonʼs baby aceite,
Camomille-aromisella vauvaöljyllä taattu rusketus vaikka
sateella
Tietulleille ajaessa erilaisia käytäntöjä, seuraa aina muita,
jotta näet pitääkö maksaa vai ottaa lippu automaatista,
Espanjassa vältä Telepeaje-kylttiä ja Ranskassa pyri aina
Manual-linjaan.
GPS-navigaattori, laiskan matkansuunnittelijan pelastus,
joka helpottaa spontaania elämää.
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Jannen gastronomiset seikkailut, osa 2
8. Aseta paprikat lautaselle
ja kaada viereen tomaattikastiketta. Tarjoile paprikat
ruisleivän, salaatin ja parsan
kera. Ruokajuomana toimii
parhaiten kylmä maito.

Jauhelihalla ja riisillä täytetyt paprikat
2-3 suurta punaista paprikaa
Täyte:
3/4 dl puuroriisiä
3 dl vettä
1/2 lihaliemikuutiota
1-2 sipulia
1 pieni tlk herkkusieniä
300 g jauhelihaa
2 rkl öljyä
basilikaa
mustapippuria
100 g tuorejuustoa (suos. aurinkokuivattu tomaatti)

Tavalliselle ihmiselle yksi

Ruutisten edellisen numeron kehuja keräänyt
ruokapalsta saa jatkoa,
kun Harri Syrjäsen ja Sanomien L-miehen pieniin
saappaisiin liian isojalkainen sanomalehtikokki Janne Hietala loihtii
taas kiltalaisten riemuksi
herkulliset kulinaristiset
hurjastelut.
Ruutisten tämänkertaisessa
keittonurkkauksessa valmistamme kevyen eksoottisen
ruoan, jota voit tarjota niin
ystävillesi grillikutsuilla kuin
vanhemmillesi heidän vierailullaan.
Kevään myötä Ruutiset haluaa muiden asiantuntevien ja
varteenotettavien ruokalehtien ohella noudattaa teemaa
iloisista väreistä. Niinpä laitamme tällä kertaa jauhelihalla
ja riisillä täytettyjä paprikoita
tomaattikastikkeen kera. Tässä
ruokalajissa paprikoiden kirk-

kaanpunaisuus yhdistettynä
tomaattikastikkeen tummaan,
mutta raikkaaseen sävyyn luo
todellista värijuhlaa. Aterian
kruunaa vihreä salaatti ja parsa, joiden aikaa kevät on.

4. Sivele paprikoiden sisäpinnoille hiukan tuorejuustoa
ja täytä paprikan puolikkaat
riisi-jauheliha ‒seoksella. Aseta
paprikat uunipellille ja ripottele pinnalle juustoraastetta.

Ruokalajin valmistus:

5. Kypsennä paprikoita uunissa
200 asteessa noin 35 minuuttia. Kannattaa valella paprikoita kerran tai kaksi lihaliemellä
paiston aikana. Loppuvaiheessa voit halutessasi lisätä päälle
nokareen tuorejuustoa ja paistaa paprikoita vielä sen verran,
että juusto sulaa hiukan.

1. Aluksi valmistetaan paprikat.
Aloita keittämällä riisi lihaliemikuution kanssa miedolla
lämmöllä kannen alla.
2. Halkaise paprikat pituussuunnassa ja poista niistä siemenet ja kanta. Tämä onnistuu
helpoiten niin, että leikkaat
veitsellä kuoren halki, muttet
koske kantaan. Kun kuori on
leikattu, halkaise paprika käsissäsi, jonka jälkeen saat kannan
siististi irti.
3. Kuori ja hienonna sipuli.
Ruskista sipuli, sienet ja jauheliha kevyesti ja mausta hyvin.
Sekoita seos tämän jälkeen
yhdessä riisin kanssa.

6. Paistamisen aikana tehdään
tomaattikastike. Kuori ja hienonna sipuli ja kiehauta silput
voissa paistinpannussa.

paprika on riittävä annos, mutta jos joukossa on esimerkiksi
lehden päätoimittajan kaltaisia
ahmatteja, kannattaa varata
kaksi paprikaa. Tomaattikastiketta saattaa tulla helposti
liikaa, mutta sitä voi syödä
hyvin vaikkapa pastan kanssa
lisäämällä joukkoon esimerkiksi tonnikalaa.
Ruutisten vakiokoemaistaja
”Laura” kehui myös tämänkertaista ateriaa maittavaksi.
Hänen mielestään tuorejuustokuorrute olisi saanut sulaa
ehkä hiukan enemmän, mutta
maku oli loistava. Mikäpä ei
Ruutisten sanomalehtikokilta
onnistuisi?
Loppuun vielä rohkaisun
sanat kaikille: ammattikokin
laittamana ruoka onnistuu
aina täydellisesti, mutta älä
pelästy, jos sinä teet virheitä
laittaessasi ruokaa. Kokemus
tuo varmuutta ja täytyy myöntää, että on sitä itsekin oppira-

Kuorruttamiseen:
juustoraastetta
Tomaattikastike
1 sipuli
1 rkl voita
1 rkl vehnäjauhoja
100 g tomaattimurskaa
1 dl lihalientä tiivisteestä
1 tl sokeria
1/2 tl suolaa
hansa joutunut maksamaan.
Joten rohkeasti kaikki ruokaa
laittamaan!

Janne Hietala

Sudoku

8

6 3

7. Lisää vehnäjauhot ja vähän
myöhemmin tomaattisose,
lihaliemi, suola ja sokeri. Keitä
kastiketta kunnes se sakenee.
Mitä sakeampaa kastiketta haluat, sitä vähemmän tarvitsee
laittaa lihalientä.
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Viime numeron sudokun ratkaisu

Kesäisen aterian värikirjon aistii jopa mustavalkokuvasta!
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Askartelupalsta:
Taittele oma stegosaurus
Oletko aina halunnut osata
taitella paperista mitä vain?
Onko kotonasi ylimääräisiä neliönmuotoisia papereita? Eikö
aika kuitenkaan riitä vaikeiden
taitosten opetteluun?
Ei hätää, sillä Ruutisilla on
tarjota tähän ratkaisu ‒ paperitaitosten kirkkain kruununjalokivi ja askartelun riemuvoitto eli yhden taitoksen
stegosaurus.
Stegosauruksen taitteluun
tarvitset ihan minkä tahansa
värisen neliönmuotoisen paperin. Aidoimman myöhäisjurakauden hirmuliskotunnelman saat kuitenkin vihreillä
papereilla taitellessasi.

Oikea myöhäisjurakauden stegosaurus.

Vaihe 1: Ota neliön muotoinen paperi ja mittaa yhdeltä särmältä kolmasosa. Mittaa tämän jälkeen 18,4
asteen kulma positiiviseen suuntaan alasjäävän särmän suuntaisen
projektion suhteen ja vedä suoralle
vaikka haalea viiva lyijykynällä.

Kiltavisa

Luuletko tuntevasi kiltaa hyvinkin? Testaa kiltatietosi kiltavisassa! Jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen.
Tarkista vastauksesi, laske pisteesi, ja tsekkaa, kuinka käy!

Kysymykset:

1. Missä ”Hermanni” kovistelee raksalla?
2. Kuka vei kahvi-Roopen?

Vaihe 2: Taita paperi siitä kohdasta,
johon mahdollisesti piirsit viivan.

3. Onko killalla kirjuri vai sihteeri?
4. Mikä Niilo Kurvinen on killalle?
5. Voiko killan toimariksi ryhtyä kesken vuoden?
6 .Mikä oli eteläisin kaupunki, johon viimevuotisella ulkomaan ekskursiolla mentiin?

JH
RR

Kuukauden huonoin
teekkarivitsi
-Mitä eroa on syövällä ja teekkarilla?
-Syöpä kehittyy.

7. Kuinka monta raksalaista oli lavalla viime vuoden speksissä?
8. Ovatko raadin kokoukset kaikille avoimia kaikille kiltalaisille?
9. Tunnetko Manun, Kyöstin tai Erkin?
10. Mistä IK on alunperin lyhenne?

Oikeat vastaukset:

1. Toisen kerroksen aulassa 2. Varas 3. Kirjuri 4. Kunniajäsen 5. Kyllä
voi 6. Hampuri 7. Neljä 8. Kyllä ovat 9. Oikean vastauksen tiedät vain
itse. Pisteen saa rehellisestä vastauksesta. 10. Insinööriklubista.

Vaihe 3: Yhden taitoksen stegosaurus on valmis.

Taitos on nopea ja voit tehdä sen missä
vain. Pienellä harjoittelulla onnistut tekemään sen vieläpä todella nopeasti.
Taitellun stegosauruksen pituus on
pauttiarallaa 1,264911-kertainen neliön
paperin särmän pituuteen. Oikea täysikasvuinen stegosaurus on puolestaan
ollut noin 9 metrin mittainen, joten 1:1
-kokoisen stegosauruksen taittelu vaatii noin 7,11 metriä särmältään olevan
paperin.
Ruutisten vinkki taittelijoille: Ota
kaksi isoa ja kolme pientä paperia. Näistä voit taitella itsellesi kivan ja vekkulin
stegosaurusperheen!

Pisteet:

10p: Paremmin ei olisi voinut mennä
1-9p: Paremminkin olisi
voinut mennä

AL
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Viinlandia-kirjoituskilpailu

Raksan jokakeväiseen Viinlandia-kirjoituskilpailuun osallistui
tänä vuonna kiitettävä määrä osallistujia. Niitä oli melkein
tuhat! Oikeastaan vain 997 vaille tuhat.
Historiallisen kymmenennen Viinlandia-kilpailun aihe oli
kiitollisuus. Arvo- ja vaikutusvaltainen Viinlandia-raati arvioi
kaikessa viisaudessaan tekstejä ja päätti, että voittajaksi selviytyi teksti, jonka oli kirjoittanut nimimerkki Laaksonen.
Laaksonen luo arvo- ja vaikutusvaltaisen Viinlandia-raadin
mukaan tekstissään aidon ja havaittavan tunnelman yksityiskohtien kautta. Raatia miellytti myös tekstin erilaisuus
ja yllättävyys.
Aihe tulee tekstissä esiin sopivasti rivien välistä, eikä huuda.
Tekstin avoin loppu jättää pureskeltavaa vielä lukemisen
jälkeen ja tekstin arvoituksellisuus saa lukijan miettimään
ja ajattelemaan.
Laaksoseksi paljastui Ruutisten entinen päätoimittaja, nykyinen toimittaja, killan lukkari, TKY:n edustajiston jäsen
Pasi Hölttä.

Viikonlopun jälkeen

‒ Minna, nyt ois sun vuoro.
Minna laski lehden kädestään, laahusti hiljalleen sisään huoneeseen ja sulki oven takanaan. Katse kierteli lattian rajassa, vähän empien, vähän väsyneenä, vieläkin odottaen. Ruskeat silmät
olivat kirkkaat, mutta jokin niissä kertoi, että silmien takana pyöri
ulos pyrkivien ajatusten sekalainen joukko. Ehkä se oli katseen
tyhjyys, ehkä ilmeen rauhattomuus, ehkä jokin muu.
‒ Istu.
Tyttö käpertyi huoneen nurkassa olleen nojatuolin pohjalle,
huokaisi hiljaa ja sulki silmänsä hetkeksi. Tuoli oli tuttu, Minna
oli istunut siinä ennenkin. Se ei ollut kovin mukava, mutta sillä
ei koskaan siinä istuessa ollut juuri väliä. Minna odotti.
‒ Miten on menny?
Keskustelu alkoi kuten ennenkin. Seurasi hetken hiljaisuus.
‒ Ihan hyvin, Minna vastasi, vaikka tiesi ettei se ollut totuus
ja ettei kukaan kuvitellutkaan sen olevan.
‒ Saitsä sen sun viime viikon harjotustyön tehytä?
Katse pysähtyi pieneksi hetkeksi, Minna oli jo ehtinyt unohtaa
menneen viikon unettomat, tuskan täyttämät yöt.
‒ Joo.
Taas hiljaisuus. Suupielen pieni liike paljasti, että joku niistä
monista mietteistä yritti ulos sanoina. Mutta huulet pysyivät
suljettuina.
‒ Mitäs teit lauantaina?
Osuma. Ainakin melkein. Pieni kipeä katse kävi Minnan silmissä. Tyttö kokosi itseään hetken.
‒ Baarissa kävin.
‒ Kavereiden kanssa?
‒ Yksin.
‒ Joitko?
‒ Joo.
‒ Tapasitsä siellä jonkun?
‒ Mitä se sulle kuuluu, Minna sähähti väsyneesti tajuten heti,
ettei vastaus ollut hyvä.
Tyttö käpertyi nojatuoliin vielä tiiviimmin. Katuva olemus
paljasti arvelun oikeaksi, mutta muuta, edes nimeä, Minna ei enää
muistanut. Se ei tuntunut kuitenkaan olevan ainoa ongelma.
‒ Mut jotain meni pieleen?
Kipeä katse palasi äkisti. Nyt siihen oli ehkä sekoittunut aavistus pelkoa.
‒ No lähin sieltä sen luokse ja siellä se…
Vauhtiin päässyt kertomus katkesi, sanat tarttuivat nieluun.
Minnan huulet puristuivat yhteen, mutta kovettuneen kuoren
läpi pääsi vain yksi pieni kyynel. Sen enempää sanoja ei oikeastaan edes tarvittu. Molemmat ymmärsivät olemattomien
sanojen sisällön.
‒ Mites ehkäisy?
Minna pudisti hiljaa päätään.
‒ Ootko käyny testeissä?
Tyttö pysyi vaiti, pyöritti taas päätään.
‒ Haluisitko mennä?
Olankohautus. Arka, sivuun suunnattu katse vastasi myöntävästi.
‒ Kirjotan sulle tämmösen lapun, käyt lähteissä sen kanssa
tossa neljännessä kerroksessa. Ne tekee sulle testit siellä.
Minna nousi varovasti tuolista, otti paperin, puristi sitä kädessään ja otti askelen kohti ovea.
‒ Tuu tänne heti huomenna uudestaan.
‒ Joo, Minna sanoi lyhyesti ja sulki oven hiljaa mennessään.

Laaksonen

Nainen rakennusinsinöörinä
Oikeastaan aioin ekonomiksi.
Kauppakorkeaa varten harjoittelin OKO-pankin arkistossa.
Siellä harmaat hiirulaiset naisekonomit mapittivat ja veivät
pankkikuitteja kellariin. Se ei
vaikuttanut kovinkaan kiehtovalta työltä, joten päätinkin ruveta LVI-insinööriksi. 60-luvun
alussa oli kaksi suosikkiammattia, lääkäri tai insinööri, joten
insinöörivalinta ei tuntunut itsestä oudolta. Tuttu vesirakennuksen professori neuvoi, että
pitää pyrkiä rakennusosastolle,
jos aikoo lukea vesiasioita. Se
oli virheinformaatio.
Karsintakurssilla ihmettelin,
missä kaikki tytöt ovat. Vasta
silloin tajusin, että insinöörit
ovatkin yleensä miehiä. Syksyllä myös selvisi, että olen
väärällä osastolla. LVI-insinöörit opiskelevat konepuolella.
Mutta konepuolella ei ollut
silloin yhtään tyttöä ja meidän
kurssilla oli sentään ennätysmäiset neljä rakentajatyttöä.
Yleensä tyttöjä oli vain 1-2
kurssia kohti. Ainoana tyttönä ei ole mukava olla isossa
porukassa, joten oli parasta
pysyä rakennuspuolella. Myöhemmin valitsin tutun professorin vuoksi vapaaehtoisesti
vesirakennuksen pääaineeksi.
Vesirakennus ei ollut erityisen
suosittu pääaine 60-luvulla,

kaikki olisivat halunneet ottaa talonrakennustekniikan
pääaineeksi. Suurin pettymys
vesirakennuksessa oli, että
uittoteknologian harjoitukset
eivät olleetkaan tukin päällä
seikkailua vaan kuivia iltaluentoja.

Otaniemen kansainvälisellä
viikolla tapasin kerran saksalaisen teekkarin. Tästä syntyi
idea, että jos jatkaisi lisensiaatiksi, voisi hakea stipendiä
tutkimuslaitokseen Saksaan.
Romanssi ei kehittynyt, mutta
lisensiaattitutkinto hydrauliikasta kylläkin tuli aikanaan
valmiiksi ja myöhemmin myös
tohtoritutkinto ensimmäisenä
rakennusalan naisena.
Oikeastaan nuorempana oli

raskasta olla naisena rakennusalalla, uravalintaa ihmeteltiin ja
syitä kyseltiin. Erityishuomion
kohteena oleminen rasitti.
Välillä teki mieli jättää koko
rakennusala, olo ei tuntunut
luontevalta. Muutamista työpaikoista myös suoraan ilmoitettiin, että on heillä miespuolisiakin hakijoita, naisen ei
kannata vaivautua. Mutta ajan
myötä haitat ovat hälvenneet
ja hyvät puolet korostuneet.
Naisinsinöörien yleistyessä
suhtautuminen on muuttunut
luontevaksi. Työtehtävät ovat
monipuolisia ja erilaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Tosin
itselleni kävi juuri niin kuin
ei oikeastaan pitänyt käydä.
Loppujen lopuksi olen harmaa hiirulainen naisinsinööri,
joka mapittaa papereita ympäristöministeriön arkistoon
vietäväksi.
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