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Hermanni 95

Tänä vuonna kiltamme täytti kunniakkaasti 95 vuotta ja sitä juhlittiin äärimmäisen näyttävästi kokonaisen vuosijuhlaviikon ajan! Siirry sivulle 6 lukemaan lisää vuosijuhlaviikon
tapahtumista.

Phuksin 		
suusta
Fuksin kokemuksia
fuksivuoden
päättyessä
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MVR
Land Down Under –
Australia. Tuo mystinen maa siellä jossain.
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Darramätöt

KP 2008 valloitettiin perinteisellä kotimaan pitkällä excursiolla, jossa vauhtia ja
Kotimaamme
vaarallisia kertomuksia riitti. Mitä siellä oikeasti tapahtui? Sivu 8 kertoo totuuden
hyvässä ja pahassa.

Ruutisten testiryhmä
hyökkäsi tällä kertaa
darraruokien kimppuun. Pysyikö ruoka
sisällä?
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Takasivun pin-up-tyttö
Tosi visainen tehtävä

Kouluvuosi on taas lähenemässä loppuaan ja
malta kuin loppupeleissä on. Työaika on varsin
kesätyöt häämöttävät jo itse kullakin horisonehdoton ja akateemisesta vapaudesta nauttitissa. On taas se aika teekkarin vuodesta, kun
maan tottunut sielu kärsii.
nollataan vuoden opiskelu ja samalla valmisSiksi teekkari halajaakin jo varhain heinätaudutaan viimeiseen rutistukseen – usein
kuun lopulla uudella innolla kohti koulua ja sen
eeppisiin mittoihin kasvaneeseen kuudenteen
tuomia haasteita. Koulussa näkee taas kavereita
tenttikauteen. Kuitenkin nyt on WAPPU, teekja pääsee luennoille takariviin pulisemaan
karin vuoden kohokohta! Ja kuudes tenttikausi
joutavia. Myös turhanpäiväinen hengailu kiltikja siihen valmistautuminen saa kyllä luvan vielä
sellä ja muissa mahdollisissa paikoissa kahvia
odottaa pari päivää.
ryystäen muistuu toisinaan
Koulun loppu on aina
kesätöitä paahtaessa kaiholla
yhtä jännää aikaa – ainamieleen.
kin minulle. Sitä odottaa
Millaista työelämä sitten
Parasta kesässä on se,
kauhealla innolla koulun
tulee olemaan? Omalta osalettä ei tarvitse tehdä viloppumista ja jännityksellä
tani tuntuu jopa pelottavalta
ikonloppuisin ja iltaisin
kesätyöpaikkaan menoa.
tulevaisuudessa häämöttävä
Kaikki uusi on upeaa ja
työelämään siirtyminen.
hommia!
jännittävää. Onhan paljon
Kaikki TÄMÄ näyttää kauhienompaa olla töissä, kun
healta oravanpyörältä, johon
siitä saa rahaakin - eikö?
jumiutuu loppuelämäkseen
Kesä on kuin onkin todella ihanaa aikaa,
eikä koskaan pääse siitä eroon! Kuitenkin valihmiset ovat iloisia ja sosiaalisia; aurinko paistaa
mistumiseen on vielä aikaa – toisilla vähemmän
ja ulkona on mukava oleilla. Voi tehdä kaikenja toisilla enemmän. Ja sitten kun itse kukin
näköisiä kivoja juttuja kuten käydä piknikillä ja
valmistuu, niin kohtaamme uudet haasteet
makoilla rannalla. Unohtamatta kaikennäköisiä
raksalaisella hengellä ja tarmolla! Kuten Toy
urheilumuotoja, joita kesä tuo mukanaan: on
Storyn Buzz Lightyear sanoisi, ”Kohti ääretöntä
rullaluistelua, beach volleyta, pyöräilyä, perhosja sen yli!”
tamista, pallopelejä ja lähes kaikkea mahdollista
maan ja taivaan välillä.
Rudolf Ruutinen
Parasta kesässä on kuitenkin se, että ei tarvitse tehdä viikonloppuisin ja iltaisin hommia!
P.S. Emme lähde muiden suomalaisten lehtien
On vaan se tietty työaika, mikä ollaan jumissa
tavoin jahtaamaan ketään ja jätämme itse kuntyömaailman oravanpyörässä ja siinä kaikki, ei
kin henkilökohtaisten tekstiviestien julkaisun
harkkatöitä, ei laskareita, eikä projekteja. Kaikki
muille.
tämä kuulostaa kuitenkin paljon ruusuisem-
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Ensimmäinen ja
viimeinen fuksivuoteni

PHUKSIKAPTEENILTA

Phuksikapteenin
viimeiset sanat

KP:n henki

On vaikea kertoa sanoin sitä, mitä kulunutta

lukuvuotta kohtaan tunnen. Hetket, jotka olen
saanut muiden fuksitovereideni kanssa jakaa,
ovat olleet kerrassaan ainutlaatuisia. Ilokseni
voin myös kertoa, että nämä hetket, riemukkaat lähiympäristösuunnistukset ensimmäisillä viikoilla, iloiset ja yllätyksiä täynnä olleet
sitsit, kummastusta ja hilpeyttä herättäneet
yllätystapahtumat, lämminhenkiset saunat
avantouinteineen meressä, pään ja mahan
täyttäneet excursiot sekä myös piinallisen pitkät luennot ja väsyttävät laskarit, ovat saaneet
minut tuntemaan itseni kuuluvaksi johonkin
uuteen ja hienoon perheeseen.
Näin ei kuitenkaan ollut vielä viime
syyskuun 3. päivä klo 8.00, jolloin astuin
täsmällisesti aikamääreessä pysyen sisään
lukiokaverini kanssa puolitäyteen A-saliin.
Silloin lähinnä Olympiastadionin kaarteelta
näyttänyt fuksien muurahaispesä alkoi jo
kuhista kärsimättöminä, kunnes arvon fuksimajurimme antoi meille ensisävelet kohti
akateemista vapautta: ”Arvon fuksit! Akateemisessa maailmassa kaikki tapahtumat alkavat
15 minuuttia myöhässä!” Toinen toistaan
viihdyttävämpien taide-esitysten ja korvasta
toiseen menneiden puheiden jälkeen suunnistimme fuksikapteenimme Annan johdolla kohti rakennus- ja ympäristötekniikan
osastoa.
Tästä eteenpäin kaikki oli uutta: rakennuksesta, jossa olimme sekä vieressä vaeltavista
uusista ja mitäänsanomattomista kasvoista
muodostuisi uusi elinympäristöni, taakse
A-saliin ja Itä-Helsinkiin sen sijaan jäisivät
vanhat koulu- ja lapsuudenkaverini. Tietenkään en sitä tuossa vaiheessa itse käsittänyt,
olihan minulla oma kämppäkin toisella puolella itäistä satamakaupunkia.
Kesän epäröinti linjavalinnasta, opiskelupaikasta, ja jossain määrin jopa elämästä,
vaihtuivat kuitenkin alta aikayksikön uskoon
oikeasta valinnasta. Ensimmäinen viikko oli
tietysti yhtä sekaannusta, sillä käytännönjärjestelyt ja opiskeluun perehdys piti hoitaa
samaan aikaan pitkälle aamuyöhön venyneiden hulvattoman hauskojen tervetuliaistapahtumien kanssa.
Yhtäkään en noista silti noista unohda.
Ne loivat kukin osaltaan jo alkutahdit sille
raksahengelle, joka on elänyt joukossamme
koko lukuvuoden ajan. Opiskelemaan oli silti
jo kova hinku ja kysymykset lentelivät ilmoille:
Milloin on seuraava johdatus opiskeluun
-luento? Entäpä lapio-harkat? Mitä kirjoja
pitää ostaa?
Kouluun oli aina mukava tulla, ja sieltä
aina haikea lähteä, vaikkakin kotona odottivat
herkeämättä jo omat harrastukset ja pino las-

Arwon Phuksini. Wappu on täällä. Aika on lentänyt hurjaa
kyytiä siitä, kun tapasin teidät ensimmäisen kerran A-salissa. Ja mitä kaikkea onkaan tapahtunut!
Arwon Phuksini. Alle vuorokauden päästä saatte painaa
teekkarilakit päähänne. Olette suoriutuneet phuksivuotenne
koitoksista kunnialla. Tiedätte jo, että _______ JAKAA
LAKIT(täytä itse)! Ja luultavasti olette nähneet minut
tirauttamassa ensimmäiset kyyneleet. Toivon suuresti, että
suuri osa teistä jäisi mukaan kiltamme toimintaan. Noin
aktiivisen ja loistavan porukan hellässä huomassa IK:lla ei
tule olemaan mitään hätää.
Arwon Phuksini. Tämä vuosi on ollut mieletön, yksi
elämäni parhaimmista. Voin luvata, että tulen muistamaan
sen aina. Ja syy siihen, miksi se on niin ikimuistoinen, on
yksinkertainen, TE. Toivottavasti teillä on ollut puoliksikaan
niin kivaa kuin minulla. Olen todella ylpeä, että olen saanut
olla näin hienon phuksijoukon phuksikapteeni! Te olette
jokainen lakkinne ansainneet. Teillä on ollut uskomaton
yhteishenki ja mieletön tsemppi. Lyhyesti sanottuna olette
Otaniemen parhaat phuksit!

Fukseja nauttimassa illasta KP:lla

kareita sekä luentomuistiinpanoja. 45 minuutin
kotimatka Itäkeskukseen olisi todennäköisesti
viivästynyt entisestäänkin, ellei jopa jäänyt
tekemättä muutamaan kertaan, jollei matkaseuranani ensin Helsinkiin ja sieltä vielä syvemmälle itään olisi ollut muita minua ilahduttavia
raksafukseja.
Kaikki hyvä loppuu kuitenkin aikanaan –
niin kai tässäkin voi sanoa. Opiskelutahti ja
-motivaatio ovat varmasti kevättä kohti usealla
kärsineet, mutta Wappu ja toistaiseksi vielä vitivalkoinen teekkarilakki kolkuttavat jo ovella.
Yllätyksenä pitäisin ainoastaan sitä, jos tuosta
juhlasta ei tulisi fuksivuotemme päättävää
kruunua ja pistettä i:n päälle kaikkine jäynineen, spekseineen ja muine tapahtumineen.
Vaikka Wapun ja viimeisten tenttien jälkeen
meitä monia sitten odottaakin jo haalariharjoittelut ja muut kesätyöt, ovat sielumme taatusti
täydempänä henkistä pääomaa ja energiaa kuin
vuosi sitten. Syksyllä on sitten aika kuoriutua
jälleen kesäkoteloista ja siirtyä pitämään huolta
sekä seuraamaan tulevia fukseja joko isona tai
sitten vain eräänä statistina, kuitenkin pikku
fuksia aavistuksen verran viisaampana ja kokeneempana tieteenharjoittajana.
Kahdeksan ja puolen TKK:lla vietetyn
kuukauden jälkeen voin itseni ja kaikkien
muiden fuksien äänitorvena kiittää teitä kaikkia
raksalaisia. Aluksi iso-henkilöt, sitten oma
fuksiryhmä ja vuosikurssi sekä lopulta koko
Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto ovat
antaneet minulle jotain, mitä ei voi materiassa mitata. Yksittäisiä henkilöitä, yksittäisiä
hyviä tekoja ja yksittäisiä hymyileviä suupieliä
on aivan liikaa lueteltavaksi, mutta kaikki ne
yhdessä ovat luoneet minulle unohtumattoman
1. opiskeluvuoden TKK:lla, jollaista en taatusti
tule koko loppuelämässäni kokemaan.

Arwon Phuksini. Tämä vuosi on ollut
mieletön, yksi elämäni parhaimmista.
Kiitos vuoden 2007 ja 2008 raadeille, että olette auttaneet
minua koko vaativan, mutta, ah, niin antoisan kasvatussession ajan. Erityiskiitos FTMK:lle eli muiden kiltojen kippareille, joiden kanssa olemme 1,5 vuotta yhdessä kulkeneet.
Kiitos Outille ja omalle phuksikapteenilleni Tuomakselle,
sekä muille vanhoille killan kippareille, joilta on saanut neuvoja ja vinkkejä aina kun on vain kysynyt. Sinulle Henri:
paljon tsemppiä ensi vuodelle! Ole oma itsesi, rehti ja reipas,
niin kaikki sujuu varmasti. Nauti ajasta, jonka saat viettää
phuksiesi kanssa! Olet kapteeni-nimikkeen ansainnut!
Vielä teille Rakkaat Phuksini: pian phuksit kuolevat,
mutta minulle Te tulette olemaan aina minun omia phuksejani ja minä tulen aina olemaan vain teidän phuksikapteeninne!
Kiitos ja suuri kumarrus!
Phuksikapteeninne aina
Anna Keskinen
P.S. ANTOISAA WAPPUA KAIKILLE
KILTALAISILLE!

Verneri Lehtovirta

KOLMOSSIVUN
RAKSALAINEN
Vuosijuhlien saatossa Raksan
joukkoon eksyi myös uusi lemmikki, joka hoitanee sikailun
tulevaisuudessa.

Jarkko lahti

Laura Kuismin
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OLTERMANNIN
TERVEHDYS

Teemu Karppinen

Katri Leino

Tytöt kuuntelemassa Maijun neuvoja.

Kevään juhlakausi
täydessä kä(y)nnissä
Kevät on jo ennättänyt varsin pitkälle. Sen
tietää siitä, että ilmojen lämpiämisen ja lintujen
laulelun myötä kutsuja erilaisiin juhlatilaisuuksiin ilmestyy työpöydälle tuon tuostakin.
Oma oppilaitoksemme vietti yliopistouransa
100-vuotisjuhlavuotta juhlallisen tohtoripromootion merkeissä jo huhtikuun alkupäivinä. Yli
400 uutta nuorta tekniikan tohtoria otti vastaan
hyvin ansaitsemansa hatun. Seremoniat – päiväja iltajuhlineen – olivat loisteliaat. Dipoli kuhisi
juhlavieraita, niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin.
Tohtorinhattupäisiä tieteenharjoittajia vaelteli
pitkin Otaniemeä – jopa olutkellarissa.
Seuraava mainittava juhlatapahtuma oli oma
Hermanninsitsimme. Hermannissa vietimme
tällä kertaa killan puolipyöreätä 95-vuotisjuhlaa.
Juhlaympäristö oli valittu suurella asiantuntemuksella. Juhlat eivät häpeä TKK:n mahtipontisia
promootiojuhlia millään osa-alueella – mieluummin päinvastoin.
Tätä seurasi entisen osastomme, Raksan,
historiikin julkistamisjuhlat. Huolimatta siitä,
että itse juhlakalu oli jo siirtynyt historian lehdille, tunnelma juhlissa oli iloinen. Oli hauskaa
kuunnella tarinoita menneiltä ajoilta kyhäämisja pykäämisoppeineen. Entiset ajat ovat olleet
todella erilaiset.
Ja kevään päätapahtuma vappu on tuota pikaa
ovella. Kevään, työn ja ylioppilaiden, mukaan
lukien teekkareiden, suurin juhlatapahtuma on
jo varmasti käsillä tätä luettaessa. Vappu sattuu
tänä vuonna kutakuinkin keskelle viikkoa, joten
juhlimiseen jää kosolti aikaa. Toivottavaa olisi,
että sää olisi suosiollinen ja näyttäisi aurinkoiset
kasvonsa kaikille vapun juhlijoille.
Jos tällaisen juhlaputken ottaa kovin tosissaan,
on melkoinen ihme, jos sillä ei olisi voimia vievää
negatiivista vaikutusta tulevaan tenttikauteen ja
siihen valmistautumiseen. Hivenen runsaammin
kokemusta omaavana haluaisin nostaa hieman
varoittavaa sormea pystyyn. Jokaisen tulisi koettaa jaksaa pitää huolta omasta jaksamisestaan,
varsinkin, kun monen kesälomasuunnitelmat
eivät suo juuri hengähdys- ja toipumisaikaa koko
raskaan kevätlukukaudenkaan jälkeen.
Lopuksi haluaisin esittää sellaisen toivomuksen, että jokainen – tarkoitan ihan jokainen –
varaisi kesän aikana aikaa ainakin yhden viikon
verran täydelliseen lepoon ja esimerkiksi laiturilla varpaiden liottamiseen lämpimässä järvi- tai
merivedessä. Sellainen aika, jona voi irrottautua
kaikesta arkipäiväisestä aherruksesta, on tehokkainta mahdollista terapiaa ja voimien keräämistä
myöhemmin eteen tulevien haasteiden kanssa
pärjätäkseen.

Kaikille oikein hyvää kevättä toivottaen,
Oltermanni

Tuulahdus 1500-luvun Ruotsista
Kaarina Maununtytär, jo yhdeksästoista perättäinen
uuden ajan teekkarispeksi, vei katsojat (sekä speksiläiset) kuluvana keväänä rakkaan vihollisemme Ruotsin
pääkaupunkiin Tukholmaan.
Kosketuspinta todellisuuteen löytyy länsinaapurimme historiasta, 1500-luvulta. Vahva hallitsija,
Kustaa Vaasa, oli tuolloin luonut Ruotsiin nykyaikaisen valtiojärjestelmän, ja hänen jälkeensä jäi mittava
valtiollinen perintö sekä suuret saappaat. Tästä ei
tietenkään hyvää seurannut.
Kustaa Vaasan pojat, mielenvikainen Eerik XIV
sekä Juhana III, kävivät omaa, jopa veriseksi yltynyttä
valtataisteluaan isän jättämästä perinnöstä. Speksissä Eerik ja Juhana kuvataan ensimmäisen osan
aikana peräti hauskaa ja yhtä pitävinä veijareina. Se
tuo mukavan lisämausteen. ”Tänään lähtee!?”, kuten
veljekset niin usein esityksen aikana toivoivat.
Veljellisen hurvittelureissun tuloksena Eerik myös
tapaa Kaarina Maununtyttären. Aatelittomasta piiasta
tulee Eerikin puoliso, joka myöhemmin kruunataan
jopa Ruotsin kuningattareksi. Soppa on valmis ja sitä
hämmentämään tarvitaan liuta väkeä: Juhanan puoliso Katariina Jagellonica, kuninkaan neuvonantaja
Jöran Persson, paikallinen poppanainen Maiju sekä
IK:n väriä näyttelijäkaartiin tuovan Tuuli Klemetin
roolihahmo Agda, jonka on väistyttävä Eerikin rakastajattaren osasta Kaarinan astuttua kuvioihin.
Vaikutti siltä, että tämän kevään speksiproduktiossa oli satsattu oikein erityisesti rooliasuihin.
Puvustus – käsikirjoituksen ohella – olikin speksin
kantava voima speksibiisien sanoitusten jäädessä
hieman vaisuiksi aiempiin esityksiin verrattuna. Myös
äänentoisto takkuili joidenkin näyttelijöiden laulaessa
jopa niin kovaa, että ääni särkyi eikä sanoista aina
saanut selvää.
Omstartit toimivat mainosti. Yleisö huusi osu-

via välikommentteja ja näyttelijät reagoivat niihin
erinomaisesti. Erityisesti mieleeni jäi Jöran Perssonia
näytelleen Antti Sykärin sekä Maijua näytelleen Kirsti
Larjan omstartit. Pakko myöntää, etten muista nauraneeni näin paljoa teekkarispekseissä sitten kolmen
vuoden takaisen kokoillan esityksen Vuonna 1985.
Teekkareiden lähes kahdenkymmenen vuoden
speksikokemus antaakin toimiville omstarteille hyvät
valmiudet. Toista oli katsomassani kauppasurkeakoululaisten speksissä, jossa yleisö huusi idioottimaisuuksia huonoissa väleissä ja näyttelijät eivät reagoineet
näihin juuri lainkaan.
Myös tanssin koreografiat ja esiintyminen toimivat
mainiosti. Tanssiryhmässä, kuten näyttelijäkaartissakin, nähtiin raksavärejä. Mirva Kallio oli esiintymässä
ja Anne Nieminen vetämässä tanssiryhmää.
Kaarina Maununtyttären toisella puoliajalla näyttämölle astui myös itse Kustaa Vaasa, jämeräraaminen
korsto, josta tihkui auktoriteetti. Kontrasti lapselliseen
Eerikiin oli huikea. Kustaa Vaasa – tai oikeammin
Kustaa Vaasan haamu – ei vallantäyteisyyttään malttanut olla sekaantumatta Eerikin hallitsemiseen.
Väkisin tulikin mieleen nyky-Venäjä ja Vladimir
Putin. Mahtaakohan hän pitää näppinsä erossa uuden
presidentin valtionjohtamisesta? Putinin ja Kustaa
Vaasan erona tosin on se, että Kustaa Vaasan vallan
perijä oli ennalta määrätysti esikoispoika, kun taas
nyky-Venäjällä toteutettiin vaalit ”mies ja ääni”-periaatteella. Putin oli se ”mies”.
Tämän kevään speksiproduktiosta on sanottava
vielä, että se oli raksalaisten kannalta hienoa katsottavaa. Kaksi uutta IK-kasvoa, Tuuli ja Mirva, saatiin
mukaan speksitiimiin. Nelivuotinen speksikonkari
Anne ei malttanut vieläkään jättää speksitouhuja.
”Ei sieltä pääse irti, vaikka kuinka yrittäis”, Anne itse
totesi minulle kerran.
Lasse Kahila
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KILTAKUMMILTA

Viinlandia-kilpailun voittaja

Harvalla meistä on
oikeasti kiire

Joka päivä jotain uutta
Nälkä, nälkä, nälkä. Se tappaa hitaasti
hivuttamalla. Joillekin tunne on nautinto –
askel kohti päämäärää. Toiset ovat valmiita
uhraamaan jopa henkensä leipäpalan takia.
Minä olen onnellinen, sillä minulle nälkä ei
merkitse muuta kuin tyydyttämätöntä ruuantarvetta.
Lauma teinityttöjä kikattelee karkkipussit
kädessään. Lyhimmällä tytöllä on yllään pinkit sukkahousut ja paita, joka esittää mekkoa. Tekisi mieli kysyä, onko hän mahtanut
huomata unohtaneensa housut kotiin. En
tietenkään mene kysymään. Pitäkööt pissaliisat tyylinsä. Se selvästi vetoaa vastakkaiseen
sukupuoleen, sillä ennen kuin ehdin kääntää
katsettani, kulman takaa pölähtää fruittarijengi mausteenaan yksi emopoika. Harpon
eteenpäin. Saapikkaat, pillifrakut, pörröpaita,
ruutukuvioitu laukku ja komeuden kruunaa
jatkuva, uskomattomiin sfääreihin kohoava
kimitys saavat viimeisenkin hermonriekaleeni
hajoamaan.
Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi:
ruokaa! Suuntaan kohti liukuovia, jotka ovat
päättäneet olla huomaamatta minua. Juoksentelen hetken aikaa edestakaisin liikkeentunnistimen edessä. Tuloksetta. Takanani
tulevalla köriläällä ei sen sijaan ole moisia
vaikeuksia ja luikahdan hänen vanavedessään
ulkoilmaan.
Ajattelin sivistää itseäni ja vierailla Subwayssa. Olen katsonut ”näin tilaat subin”

-ohjeet etukäteen netistä. Vilkaisen niitä vielä
einehtimön seinältä ja keskityn sitten seuraamaan edelläni tilaavan miehen ja kahden
myyjättären täydellisen tehokasta toimintaa. ”Puolikas, kokojyvä, kalkkunakinkku,
lämmitetty”, mies luettelee ja ensimmäinen
työntekijä tekee. En ehdi kuulla jatkoa, sillä
subi siirtyy kuin liukuhihnalla toiselle tytölle
jatkokäsittelyyn ja ensimmäinen kohdistaa
katseensa minuun. Harjoittelusta huolimatta
hämmennyn ja unohdan mitä olin tilaamassa.
Nuori nainen tiskin toisella puolen ynähtää,
katsoo minua kuin viisivuotiasta ja alkaa
sitten hitaasti kysellä mitä haluaisin. Poistun
patonginpuolikas kainalossani. Tulos, joka
saadaan, kun jaetaan työ ajalla, oli minun
kohdallani selvästi liian pieni.
Laahustan takaisin lissuhelvettiin. Sama
porukka kihnuttaa itseään edelleen toisiaan
vasten alatasanteella. Ohimennessäni vilkaisen mielenosoitukselliseen yksinäisyyteen
vetäytyneen emopojan ranteita. Haparoivia
raitoja siellä täällä. No, itsekin varmasti
masentuisin siinä seurassa.
Puren leipää antaumuksella. Heittäessäni
paperimyttyä roskikseen vatsani kurahtaa
hyväksyvästi. Tarve tyydytetty.
Punainen rasti vaihtuu vihreään nuoleen.
Kaksi piippausta ja takapenkkiin.
Minna Maasilta

Vastaan kävelee yhä useammin henkilöitä jotka ilmoittavat
olevansa kiireisiä. Ilmoitukseen sisältyy pärisevä puhelin, aukioleva kannettava tietokone sekä kalenteri, jonka
kerrotaan olevan täysi - samalla kasvot viestivät stressiä ja
uupumusta.

<TAUKO>
Onko edellä mainituilla henkilöillä oikeasti kiire vai
pikemminkin itse aiheutettu käsitys omasta kiireydestä?
Kiireydestähän on nykyään tullut vaatimus tärkeydelle.
Oletetaan, että henkilö jolla ei ole kiire on jollain tavalla
poikkeuksellinen/epäilyttävä. Menestyjällä tulee olla aina
kysyntää ja hänen tulee olla kaikkialla koko-ajan. Tälle
illuusiolle on tultava loppu. On opeteltava sanomaan ei;
priorisoimaan tehtäviä ja ennen kaikkea hallitsemaan omaa
kalenteria.

Kiireydestähän on nykyään tullut vaatimus
tärkeydelle.
<TAUKO>
Mielenkiintoista on myös huomata, ettei kiireettömyyttä
ole myöskään syytä tuoda ilmi. Ilmiannosta kun seuraa
yleensä kaksi eri asiaa, paine tehdä jotain lisää tai leima
laiskuudesta. Ei näin.
<TAUKO>
Vapaa-ajan tärkeys on syytä tuoda esille kaikessa toiminnassa. Ilman sitä emme varmasti jaksa tehtäviemme
parissa vaan palamme auttamattomasti loppuun. Ylioppilaskuntamme parissa toimii valtaisa kirjo järjestöjä, seuroja
ja kiltoja joissa vielä enemmän toimii toimijoita. Meillä ei
ole missään nimessä varaa sille että nämä toimijat palaisivat
puhki. Kenenkään ei tarvitse elää kiireessä sen takia että
sellaista arvostetaan. On uskallettava lähteä lomalle, kavereiden kanssa vaeltamaan ja ystävien kera teatteriin. Se mikä
yllättää aina vapaa-ajan jälkeen on se, ettei yhdistys, seura,
kilta, ylioppilaskunta hävinnytkään mihinkään.
<TAUKO>
Toivotan kaikille erinomaista kesän alkua ja muistakaa
tehdä kesällä muutakin kuin töitä. Kiltakumminne suuntaa
raiteita pitkin kohti Pekingiä.
Kiltakumminne,
Juuso Laatikainen
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Hermanni 95 oli menestys
Doris Kalve

Vuosijuhlaviikko
huipentui perjantaina
11.4. järjestettyyn
95. Hermanninsitsiin,
joka oli kaikessa vaatimattomuudessaan
kerrassaan loistelias.
Valtteri Lankiniemi
Konsta Tuokko
Kevään mittaan ovat tarkkaavaisimmat saattaneet huomata, että Killan
Isäntä ja Emäntä ovat mittailleet
Raksan käytäviä hymyissäsuin. Kyse ei
suinkaan ole siitä, että kumpainenkin
olisi saanut Javakierroksesta maksimipisteet tai että opintosuorite olisi
nykyisin kolmen sivun mittainen. Mistä
moinen iloluontoisuus siis kumpuaa?
Molempien mieltähän on luonnollisesti
lämmittänyt junan lailla eteenpäin puksuttava Hermanninsitsin järjestely.
Rakkaiden vuosijuhliemme järjestäminenhän lähti aluilleen jo
vuodenvaihteen jälkeen. Kun meidät
valittiin Sisäasiaintoimikunnan johtoon, toimenkuvasta tietämättöminä
tulimme kysyneeksi puheenjohtajaltamme Annalta, kukakohan tämän
vuoden kohokohdan oikein järjestää.
Vastaushan tuli kuin apteekin hyllyltä:
”Te”. Siihen ei paljon sanomista ollut ja
niin tuosta toteamuksesta alkoi näiden
kahden herran Via Dolorosa.
Tovin tuumailtuamme tulimme
tulokseen, että ei tästä hommasta
perkele kahdestaan niskalenkkiä saada,
ja kutsuimmekin koolle Vuosijuhlatoimikunnan. Toimikunnan ensikertaa kokoontuessa huoneessa oli sekä
nuorta ja tuoretta lihaa että vanhempaa
kinkkua. Tällä iskuryhmällä lähdimme
selättämään tulevaa koitosta. Homma
aloitettiin ainakin isännän ja emännän
osalta tipauttamalla HOPSista turhat
löysät pois ja valauttamalla hatullinen
paskaa alaspäin.
Kevään mittaan kokoustettiin 2 –
10 henkilön kokoonpanoilla, mutta
pääpiirteiltään toimikunnan työskentely sulautui yhteen kuin kaksi teekkaria Dipolin vappubileissä. Myöskään
yrityselämän mukaantempaaminen ei

Kokkareita vietettiin tänä vuonna autenttisella rakennustyömaalla

ollut niin haastavaa kuin aluksi kuvittelimme. Toisaalta viimeisimmät tukijat
lähtivät mukaan viikkoa ennen juhlaa.
Tuon kauan odotetun perjantain valjetessa saatoimme ilolla huomata, että
ei ollut baaribileissä turhaan taikalientä
nautittu. Tuon voodoon ansiosta, vastoin kaikkia meteorologisia ennusteita,
paistoi taivaalla aurinko, tuo rakkauden
linko. Kellon lähestyessä puoli viittä
olimme kumpikin valmiina kokkareilla
vastaanottamaan juhlakansaa.
Cocktailtilaisuuden järjestäminen
työmaalla on pitkään ollut käsittääksemme vanhempien tieteenharjoittajien haave ja näin ollen tervehdysten
vastaanotto suoritettiin Lemminkäisen
työmaalla – Salmisaareen tulevassa
nappulatalossa. Kun lahjat oli maisteltu
ja haisteltu, niin juhlakansa siirtyi sulavasti ja juuri niin kuin pitikin pääjuhlaDoris Kalve

Vuosijuhlalahjoina saatiin tänäkin vuonna jos jonkinmoista turhaketta

Homma aloitettiin ainakin
isännän ja emännän osalta tipauttamalla HOPSista turhat
löysät pois
paikalle ravintola Pörssiin.
Pääjuhla tiivistettäköön sanaan:
Loistelias! Ravintolan henkilökunta
ansaitsee toiminnallaan mitä korkeimmat hurraa-huudot ja kiitokset. Paikka
suorastaan huokui juhlallisuutta ja
arvokkuutta, eikä tarjoiluissakaan moitittavaa ollut, mikä ilmeni myös YIT:n
edustajien punoittavilta poskilta.
Pääjuhlan ohjelma noudatti melko
perinteistä kaavaa puheineen, lauluineen, kuoroineen ja stipendeineen.
Pöytäosuuden jälkeen jokainen pääsi
kokeilemaan parketilla, pitääkö Åke
Blomqvistin tokaisu paikkaansa: ”Teekkari on fiksu päästään, mutta hidas
jaloistaan.”
Pääjuhlasta siirryttiin jatkoille
vanhan kaasutehtaan lähelle. Tästä
eteenpäin muistikuviin ei ole luottamista vaan tarina koostuu, kuin Kalevala ikään, sieltä sun täältä kerätyistä
runoelmista.
Vaikka joku saattoi näin luulla,
niin jatkopaikka ei suinkaan ollut
liian pieni. Tunnelma vain oli tiivis ja
jäähdyttelymahdollisuus kuumaverisimmille oli järjestetty huvilatelttaan.
Menosta piti huolen riittävä boolitarjoilu, Kotipitsan kiekot ja kysymyksiä
herättävästi pukeutuva bändi, jonka
kokoonpanosta saattoi bongata niin
Batmanin kuin Boratin uikkareissaan.
Jatkojen hiipuessa vielä voimissaan
olevat juhlijat siirtyivät edelleen yhtä
sulavalla bussikuljetuksella kotoiseen

Niemeen ja Rantasaunan kiihkeisiin
löylyihin ja käsikarvalla höystetyn
kebabyllärin ääreen. Kuultiinpa
paluumatkan aikana kertaukset norjan
kieliopistakin.
Kun lauantai loi ensisäteensä hyvin
levänneen juhlijan kasvoille, oli aika
suunnata Satakuntaisen osakunnan
tiloihin, joissa juhlakansa sai nauttia
silliä ja musisointia. Taisi siinä joku
tukkakivuissaan Jaffa-pullonkin avata
muiden keskittyessä jaloon kuohujuomaan. Tunnelmasta vastasi Julkun
ikioma humppapumppu Tirmo Blues,
joka useamman kerran lähtöä tehdessään kantoikin soittimet takaisin
rappukäytävästä juhlakansaa viihdyttämään. Aurinkoisen silliaamiaisen kruunasivat Killan tarjoamat jätskitötteröt,
jotka huuhtelivat suolaisen sillin maun
suusta ja toivat kermaviivan jokaisen
ylähuuleen. Silliä riitti aina viiteen asti
iltapäivällä, minkä jälkeen innokkaimmat matkasivat Otaonnelaan muistelemaan juhlaa ruukullisten ääressä.
Isäntä ja Emäntä haluavat kiittää
sydämellisesti kaikkia juhlaan osallistuneita ja niitä, jotka haaveilivat juhliin
pääsystä. Erityiskiitoksen ansaitsevat
juhlatoimikunta, SAT, seremoniamestari ja lukkarit. Toivottavasti kaikki
juhlijat joivat meidät mukaviksi, sillä
me ainakin joimme mukaviksi teidät.
Kiitämme yhteistyökumppaneita,
heidän ansiostaan tämä kaikki oli
mahdollista.
YIT
Lemminkäinen
Lemminkäinen Infra
Destia
RIL
Starkki
Rudus
Malmberg
Julkku
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Doris Kalve

Vuosijuhlaviikon
ohjelma
Maanantai: Hermannin läpilaulanta
Rantsulle kokoontui innokkaita lauleskelijoita noin kolmisenkymmentä. Epäilyistä huolimatta lähes jokaiselle laululle löytyi taitaja, ja
loppujen lopuksi vain kolme laulua jäi laulamatta. Puolessa välissä
paikalle saapuneet tamperelaiset tuotantotalouden opiskelijat
meinasivat metelöinnillään ensin haitata lauleskelua, mutta kunhan
heidät häädettiin saunan lämpöön, saatiin Hermanni laulettua kunnialla läpi. Käheitä kurkkuja kostutettiin lopulta saunan höyryissä.
Onnistunut ilta kaikille (teekkari)laulujen ystäville! Tarjolla oli myös
TEKin tuomia naposteltavia nälkäisille.

Tiistai: Tapakoulutus
Kaikille juhlijoille, niin ensikertalaisille kuin kokeneemmillekin
hyödyllinen tapakoulutus järjestettiin R9-salissa. Sali olikin tupaten
täynnä, kun TKY:n arkistonhoitaja Tiina Metso luennoi sivistyneistä
pöytä- ja käytöstavoista. Luento oli mielenkiintoinen ja hauska,
täydennettynä Tiinan omilla kokemuksilla. Jokaiselle paikallaoleelle
jäi varmasti jotain uutta käteen. Näillä eväillä pitäisi juhlassa kuin
juhlassa onnistua käyttäytymään sivistyneesti.
Myös silliksellä juhlatunnelma oli katossa ja juhlakansaa viihdytti Julkun lavatanssiorkesteri Tirmo Blues

Vuosijuhlat juhlijan
näkökulmasta
Vuosijuhlista kirjoitetaan aina järjestävän tahon näkökulmasta,
mutta Maukka Perusjätkän kokemukset juhlasta voivat erota siitä
paljonkin. Kerron tässä omien muistojeni mukaiset kokemukset
kekkereistä. Ne todennäköisesti eroavat totuudesta, koska ilolientä nautittiin melkoisia määriä.
Coctail-tilaisuus pidettiin keskeneräisessä
toi iloa rintaan ainakin pöydässäni olleille
rakennuksessa Salmisaaressa. Tässä yhteymiehille, jotka viettivätkin siellä lähes koko
dessä annan neuvon aikataulujen tekijöille:
loppujuhlan. Keskiketterän kittaaminen
unohtakaa Kankaisen ja Kiiraksen opit ja
pystybaarissa ei tosin mitään ilmaista lystiä
rakentakaa ensimmäisenä hissit ja vessat!
ollut (0,33-litrainen lappari 4,50 €), mutta
Muu runko voidaan sitten rakentaa näiden
rahaa oli joka tapauksessa mennyt jo niin
ympärille.
%&#¤*%#esti, ettei sillä enää ollut mitään
Harvemmin tulee juhlittua frakki päällä,
väliä.
ja jossakin vaiheessa tuli jo sivistyneesti
Minullakaan ei ole mitään hajua loppumieleen sanonta ”ei me dokata, meillä on
pään puheista tai muustakaan ohjelmasta,
ruokajuomana olut”, mutta illuusio hienosmutta ei haittaa, koska baari tarjosi kaikkea
tuneisuudesta hieman karisi, kun rämpi
mitä halusi. Tanssiparketilla taidettiin sitten
kurassa kohti viemärinraikasta bajamajaa,
ruhjoa muutaman daamin jalka pakettiin.
jonka jokaisen seinäpinnan joku raksaJatkot pidettiin paikassa X, eli jossain
Reiska oli ennen kotiinlähtöään roiskinut.
hippiluolassa Kalasataman lähellä. Jatkojen
Ruoka ja booli olivat kuitenkin maukiloisimman yllätyksen toivat Kotipizzan
kaita, mutta niitä
pizzat, jotka tulivat
oli liian vähän. Oli
todella tarpeeseen.
varmaan opittu
Bändi, jonka
Pääjuhlan puitteet Ravintola
edellisiltä vuosilta
laulaja kiskaisi
(onneksi Lase oli
ykkösellä mukilPörssissä olivat prameat ja
ottanut mukaan
lisen sammon
ruokalista toi veden kielelle.
taskarin kielloista
antimia, soitti
huolimatta). Tilaijotain räkärokkia
suudessa killalaika kovaa. Humalemme annettujen lahjojen luovuttamista
latila oli jatkoilla jo melkoinen, ja meno sen
en seurannut kovin intensiivisesti, mutta
mukaista. Edessä oli vielä ja-jatkot rantsussa,
mainittakoon muutama hieno lahja: FTMK
jonne siirryttiin taksilla, koska viimeinen
toi jättimäisen Oscar-patsaan ylätorson ja
bussi ei jostain syystä saapunut ollenkaan.
puolirikollisena organisaationakin pidetty
Ja-jatkot menivät hirveässä humalassa
TeSa toi yllätyksettömästi kiukaan.
ja pyörimisessä. Jossain välissä tuli käytyä
Pääjuhlan puitteet Ravintola Pörssissä olisaunassa, mutta muuten muistikuvat jälkeen
vat prameat ja ruokalista toi veden kielelle.
jatkojen ovat äärimmäisen hatarat.
Ei sitä joka päivä syö chateaubriendiä ja
Unta ei tullut kiskottua minuuttiakaan, ja
taivaallisen hyvää mokka-jälkiruokaa. Liha
silliksellä muutaman skumpan jälkeen tuli
oli täydellisesti valmistettu, ja jopa Françoisfiilis, että tämä ei voi olla enää kovin terRene de Häränliha olisi ollut ylpeä nimikkoveellistä, ja allekirjoittanut lähti horjumaan
lihastaan.
niemeä kohti – väsyneenä ja äärimmäisen
Juhlat lähtivät vähän hitaanlaisesti käynonnellisena.
tiin, mutta pääruoan jälkeen löydetty baari
Jarno Jalonen

Tiistai: Tanssikurssi
Tiistai jatkui tapakoulutuksen jälkeen Åke Blomqvistin tiukassa komennuksessa, kun raksalaiset kokoontuivat harjoittelemaan erilaisia
perinteisiä vuosijuhlatansseja. Olipa Åke mahduttanut mukaan
myös muita näppäriä tanssilajeja, kuten discoa ja jenkkaa. Hauska
opetustyyli herätti niin inhoa kuin osin ihastustakin tanssijoiden joukossa. Muistiin kuitenkin palautuivat tehokkaasti osin jo unohtuneet
tanssit, ja uuden oppiminen oli iso plussa.

Keskiviikko: Baaribileet ”Club Sombrero”
Killan syntymäpäiviä juhlittiin myös hieman epävirallisemmissa
merkeissä. Bileet järjestettiin Meksiko-teemalla ravintolassa Kaarle
XII:ssa. Tequilashotin lämmittäessä mielen ja kiihdyttäessä kehon
väli-Amerikan rytmiin ei voi ajatella parempaa. Hauskaa oli pitämässä
koko joukko raksakavereita. Hauskaa mitä ilmeisimmin olikin, jopa
niin hauskaa, etteivät kaikki paikalla olleet enää seuraavana päivänä
tahtoneet muistaakaan kuinka hauskaa. Juhlakansaa sai baaribileissä
navan täytteeksi myös nachoja dippejä TEKin tarjoaman.

Tuomas Rantanen

Lemminkäinen Oyj
Esterinportti 2, 00240 Helsinki
PL 23, 00241 Helsinki
Puh. 02071 5000
www.lemminkainen.fi
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KP vuosimallia 2008

kp:n henki

Tänä vuonna KP järjestettiin 12. – 14.3. ja matkaajille
mystinen reittivalinta paljastui olevan Otaniemi–Turku–
Vaasa–Tampere–Otaniemi.
Jyry Kuokkanen

Keskiviikko 12.3.

Hurjan Norske Kimble Cupin – jossa

olivat voitokkaina tänä vuonna Jussi
Korpilo ja Markku ”Isis” Sillanpää – jälkeisenä aamuna oli jälleen aika aloittaa
ehkä vieläkin hurjempi reissu kohti
tuntematonta.
Sikaosaston kömmittyä takapenkille
saattoi KP:n luottokuski Auno painaa
tallan pohjaan ja kääntää bussin kohti
Turkua. Tässä vaiheessa matkasta oli
onneksi jäänyt vain yksi pois, edellisen
illan juhlittu sankari, vaikkei hän sitä
itse vielä tiennytkään.
Heti alkumatkasta oli ilmassa havaittavissa juhlan tuntua, alkudrinkit maistuivat ja viimeistään kevyen aamiaisen
jälkeen päivä lähti uuteen nousuun. Jo
ensimmäisellä pasikuikalla matkaan
tarttui ikimuistoisia hetkiä erään onnellisen löytäessä P-paikan vessan takaa,
ja myöhemmin haalarinsa lahkeesta
mittavan ihmisperäisen esiintymän;
varsin p***a jätkä. :)
Saavuimme kuitenkin onnellisesti
Turkuun, jossa pienen odottelun jälkeen pääsimme tutustumaan Hartelan työmaalle. Skanssi on rakenteilla
Helsingin moottoritien varteen aivan
Turun keskustan ulkopuolelle. Liikekeskuksessa yhdistyy suuri liikekeskus
ja asuinalue, johon alkuvaiheessa
rakennetaan asuntoja noin 5000 ihmiselle.
Työmaakonttorissa saimme ihastella
Powerpoint-esitystä työmaasta ja nauttia hieman lisää purtavaa, jotta päivän
aikana ei nälkä yllättäisi. Työmaakierrokselle siirryttäessä osa matkaan
lähtijöistä joutui jättämään sen väliin
turvallisuussyistä. Myös tästä päätellen
edellinen ilta oli sujunut varsin vauhdikkaasti.
Turun jälkeen vuorossa olikin tiukka
rutistus pohjoiseen, kohti länsirannikon helmeä, Vaasaa. Muutaman
pasikuikan, penaltyn, välipalapaikan
ja kauppareissun jälkeen pääsimmekin
majapaikkaamme SuviBoxiin. Nuorisotalon väki oli hetken ihmeissään
kun kirjava porukkamme alkoi kantaa

tavaroitaan sisään. Ensihämmästyksestä
selvittyään tajusivat he meidän olevan
vain aina fiksusti käyttäytyvää tupsulakkikansaa...
Illan ohjelmasta vastasivat vaasalaiset teekkarit ja hallintotieteilijät,
jotka olivat järjestäneet meille sitsit
paikallisessa Giggling Marlinissa.
Tutustuminen tähän varsin paljon
otaniemeläisestä sitsikulttuurista poikkeavaan menoon oli varsin onnistunut
ja hauska.
Monet ovat kuitenkin varmasti
tyytyväisiä, ettei Toasteja (ei siis paahtoleipiä), tarvitse totella useammin.
Jokaiselle tulivat tutuiksi niin samlinghuudot kuin taukoamaton viidakkomusiikkikin. Mainittakoon lisäksi että
aamulla kateissa ollut Korpilon Jussi
liittyi tässä vaiheessa seuraamme, kulkevathan Vaasaan sentään junat.

Torstai 13.3.

Aamun sarastaessa juhlakansa sai taas
musiikkia korvilleen, kun Humpparitari auttoi heräämisessä. Pienen
kävelymatkan päässä odottivatkin jo
Vaasan asuntomessut, joilla nähtävää riitti. Ennen kierrosta pääsimme
nauttimaan Peab Seiconin tarjoamaa
aamupalaa sekä asuntomessujen projektipäällikön lyhyen mutta kattavan
esityksen niin Vaasasta kuin asuntomessuistakin.
Muutaman tunnin tutustumisen
jälkeen olimme nähneet Liito-oravankadun ja alueen muut kohteet. Ennen
lähtöä alueelta päätimme kuitenkin
ystävällisesti palauttaa muutaman virvoitusjuomakorin pantit Wasaconille,
joka oli ne meille hetkeä aikaisemmin
omilla kohteillaan lahjoittanut.
Lämpöpumpputekniikkaa asuntomessualueelle toimittanut Wärtsilä
tarjosi meille lounaan ja esitteli omaa
toimintaansa rakennuspuolella. Hyvien
kysymysten ja mielenkiintoisten
kalvojen (oliko kumpiakaan?) jälkeen
jätimme länsirannikon taaksemme
ja suuntasimme kohti Pohojanmaan
syräntä.
kp:n henki

Sikaosastolla riitti tunnelmaa tänäkin vuonna

Asuntomessuisäntien tarjoilut tulivat välittömään tarpeeseen

Ensihämmästyksestä selvittyään tajusivat he meidän olevan
vain aina fiksusti käyttäytyvää tupsulakkikansaa...

Ko-ko-ko-kosken ko-ko-ko-korvaa,
siitä aina kunnon.. Varsin vauhdikkaassa mielentilassa pääsimme kyselemään entistä parempia kysymyksiä
tuon jalon juoman synnystä Koskenkorvan juomatehtaalle. Koska Ilmajoella valmistetaan ainoastaan reilusti yli
90-prosenttista etanolia, ei Altia voinut
tarjota sitä meille, useimpien mielestä
valitettavasti.
Torstai-illaksi suuntasimme kohti
Tamperetta, josta paikalliset rakentaja- sekä ympäristöteekkarit olivat
järjestäneet meille yöpaikan. Illan
aikana muutama otaniemeläinen fuksi
pääsi edustamaan IK:ta ja kamppailemaan tamperelaisten fuksimittelöihin
sijoittuen hienosti neljän parhaan
joukkoon. Illan aikana päästiin lisäksi
saunomaan Tampereen Technopoliksen kattosaunaan, jossa raati piti myös
varsin onnistuneen kokouksen ja kävi
läpi tärkeitä asioita.

Perjantai 14.3.

Perjantaiaamu saapui monelle juhlijalle
kovin aikaisin ja jouduimme jättämään
taaksemme TTY:n tilat. Monille aamun
laskareihin saapuneille tamperelaisille
vastassa olikin varsin muhkea yllätys,
kun ilmastointi ei ollut vielä aamutuimaan haihduttanut kaikkia jälkeemme
jääneitä aromeita
Aamun excursiosta vastasi Destia.
Lähdimme tutustumaan Tampereen
länsipuolelle valmistuvaan ohitustiehen. Noin 30 km:n tiehankkeessa riitti
kuultavaa ja nähtävää, vaikka osa taisi
väsyneimmiltä juhlijoilta mennäkin
hieman ohi. ABC:lla nautittu lounas
teki kuitenkin tehtävänsä, ja kotimatka
kohti Otaniemeä voitiin aloittaa.
Paluumatkan kunniaksi kävimme
vielä kääntymässä Mäntsälässä, jossa
Janne Hietala toimi oivallisena oppaana
esitellen kaikki tärkeimmät ja myös

hiukan vähemmän tärkeät nähtävyydet. Lähestyessämme Kehä III:a
olikin aika valjastaa Anna Puhiksen
cooperia varten. Keskisen kääriytyessä
tarvittaviin varusteisiin osa maskuliinisemman sukupuolen edustajista palasi
parituhatta vuotta taaksepäin ja vaihtoi
pyörät roomalaiseen tapaan.
Puhiksen cooperin aikana vallinnut mieletön kannustus ja nesteytys
auttoivat Annan huippusuoritukseen,
täyteen 12 minuuttiin! Saavuttuamme
jälleen rakkaan niememme kätköihin
oli aika kiittää kuskia, siivota bussi ja
siirtyä nauttimaan hyvin ansaittua KP:n
kaatoa Gorsuun.
Suuret Kiitokset kaikille onnistunutta matkaa mukana tekemässä olleille
tahoille:
Grandellin liikenne Oy ja Auno Lehtelä
RIL
Hartela ja Kari Mäkelä
Tutti ry, Taraki ja Yki
Vaasan asuntomessutoimisto ja Keijo Ullakko
Peab Seicon ja Esko Korpi
Wasacon ja Jarmo Uutela
Wärtsilä ja Antti Kämi
Koskenkorvan Altian tehdas
Destia ja Pertti Niemi
Leaf
Otaniemen Alepa
Otaniemen R-kioski
Vaasan & Vaasan
Wasa Bröd
Marli Oy
Transmeri

Näin saatiin jälleen yksi KP pakettiin,
toivottavasti matkasta jäi muisteltavaa
kaikille mukana oleille. Excumestarina
nautin ainakin joka hetkestä, vaikka
ajoittain pientä kireyttä saattoikin olla
havaittavissa. Kiitoksia kaikille excuilijoille, olitte mahtavia ja teidän ansiostanne matka oli kokemisen arvoinen
menestys!
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MVR-kerho Australiassa
MVR-kerhon 12 jäsentä
matkasi pallon toiselle
puolen, Australiaan
9. – 31.3.2008. Reittinä
Hongkong–Sydney–Brisbane–Surfers Paradise–
Cairs–Tokio. Tänä aikana
koettiin ja nähtiin paljon.
Pari oluttakin tuli ehkä
juotua, Fosterseja nolla. Ja
koska erään konsulttiyrityksen mukaan tietämys vie
ihmisiä eteenpäin, kannattaa matkalla opittua jakaa
muillekin.
TEKSTI JA KUVAT TURO AUVINEN
Yleistä

Australiassa on vasemmanpuoleisesta liikenteestä
ja kenguruvaroituskylteistä
huolimatta hyvin ”tavallista”.
Ihmiset ovat rennompia ja
kiireettömämpiä, paahtavassa
kuumudessa ei vain jaksa
spennata.
Yksityisautoilu on kuuminta
hottia, vaikkakin ympäristötietoisuus ja huoli ilmastonmuutoksesta ovat paljon enemmän
tapetilla. Kun täällä puolen
vuoden marraskuu vaikuttaa vain suksien myyntiin,
Australiassa satamattomuus on
johtanut muun muassa vedenkäyttörajoituksiin.

Opiskelu
Opintoja suoritetaan, kuten
muuallakin maailmassa,
tahdikkaammin ja hintavammin kuin Suomessa. Silti aikaa
löytyy maltaiden maisteluun
– Sydneyn yliopiston päärakennuksen pohjakerroksessa
on oma pubi.
Tuplakanditutkinto on
hyvin suosittu vaihtoehto
Australiassa. Yhden DI-tutkinnon sijaan nuoret suorittavat
ensin yhden kandin paperit ja

Sydney Tarongan eläintarhasta nähtynä

Tuplakanditutkinto
on hyvin suosittu vaihtoehto Australiassa.

siirtyvät työelämään.
Parin vuoden tauon jälkeen
he palaavat koulun penkille
täydentämään oppejaan
esimerkiksi kauppatieteiden
kandilla. Eli toisin sanoen suomalaisella diplomi-insinöörillä
on ylivertaiset tekniset tiedot
paikallisiin verrattuna.
Australian vuosittainen
insinöörien tarve on noin
2000 henkeä vuodessa, mutta
kouluista valmistuu vuosittain
vain tuhat. Tämä vaje pyritään
kattamaan Aasiasta tuodulla
työvoimalla, mutta varmasti
kauempaakin tuleva työvoima
on tervetullutta.

Excuryhmä sekä WSP:n suunnittelijoita Sydneyssä

Työ
Kuten edellä jo mainittiin, työpaikkoja olisi. Töitäkin riittää.
Etenkin infrarakentaminen
on ollut takavuosina rappiolla;
vanhaa runkoa ei ole ylläpidetty paljoakaan.
Nyt kunnat sekä valtio
ovat heränneet vallitsevaan
tilanteeseen. Infraa korjataan
ja uutta luodaan koko ajan.
Talouskasvu on ollut lähes jatkuvaa viimeiset 20 vuotta, eikä
taantumasta ole minkäänlaisia
merkkejä.
Palkat ovat suunnilleen
samalla tasolla kuin täälläkin,
poikkeuksena mainittakoon
jättimäinen kaivostoiminta.
Australian monen monituisissa
kaivosyrityksissä voi saada
jopa kolminkertaista palkkaa, mutta tämä usein myös
tarkoittaa muuttoa jonnekin
Australian takamaille. Tulevat
mainarit voivat ottaa yhteyttä
markus.mikkola@sandvik.
com.

KANNATUSJÄSENYRITYKSET
Aaro Kohonen Oy
Ahma insinöörit Oy
AIRIX Talotekniikka Oy
Atlas Copco Louhintatekniikka Oy Ab
BASF Construction Chemicals Finland Oy
FCG Planeko Oy
Finnmap Consulting Oy
FINNMAP Infra Oy
Finnsementti Oy
GeoUnion Oy
Ins.tsto Pontek Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy
Metso Minerals Oy
Narmaplan Oy
Normet Group
Outokumpu Oyj
Oy Juva Engineering Ltd
Parma Oy
Pöyry Civil Oy
Pöyry CM Oy
Pöyry Infra Oy
Quattrogemini Oy
Rakennus-Infra Oy
Raksystems Oy
Ramboll Finland Oy
Rapal Oy
Sandvik Mining and Construction Oy
Senaatti-kiinteistöt
SITO Oy
Stena Metalli OY
Sweco CMU Oy
TL-Suunnittelu Oy
Tocoman Finland Oy
VVO-yhtymä Oyj
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Darramätöt

Veikko karvonen

Vanhan otaniemeläisen sananlaskun mukaan krapulan poteminen on taitolaji. Suorituskeskeisessä nyky-yhteiskunnassa tämä
unohtuu valitettavan usein.
Lase Kahila & Veikko Karvonen

Juopotellessa ajatukset ovat
usein illassa ja seuraava päivä
jää vaille huomiota. Krapulan
potemisesta voi kuitenkin
saada mielihyvää, jos sen tekee
oikein. Krapulan nautinnollisuuden lisääminen saattaa
pitkälle vietynä johtaa krapulahakuiseen juomiseen.
Tärkeää on, että huonon
olon poistamiselle varataan
kokonainen päivä. Kotioloissa
jotain nollalinjan aktiviteetteja,
kuten Frendien tai Simpsonien
katsomista, voi suositella. Ajatukset on kuitenkin pidettävä
täysin krapulapäivässä. Moni
kanuunainen pilaa nautintonsa
turhalla stressillä miettimällä
seuraavan viikon kouluasioita.
Eräs aikamme krapulafilosofien mukaan suosittu ja
suositeltava trendi on viettää
krapulaa muiden krapulaisten
kesken. Voi palata ystävien
seurassa eilisen hauskoihin
kohtiin: ”Ja sitten mä olin
niin kännissä, että vahtimestari heitti mut ulos baarista”,
”Eikun sä heitit itse itses”,
”Heitinkö mä itse itseni?”, ”Joo,
sä menit sille vahtimestarille
meuhkaamaan, että nyt mä
taidan olla niin humalassa,
että mun on parempi mennä
kotiin ja sitten sä vaan tartuit
niskastasi ja hanuristasi kiinni
ja lensit ulos”.
Tämän takia vuosijuhlien
jälkeinen sillis oli taas tänäkin
vuonna niin loistava tapa viettää krapulapäivää. Silliaamiainen järjestetään myös wapun

jälkeen huomenna Ulliksella.
Jos sillismätöt vielä tässä vaiheessa ovat vaiheessa, ei hätää.
Ruutisten testiryhmä testasi
muutamaa potentiaalista
vaihtoehtoa aamun eväskoriin
pakattavaksi.

Salaatit

Salaatti on erittäin hyvä
krapularuoka ja koko sillisaterian runko. Harva tulee edes
ajatelleeksi pitsanhimossaan,
että jokin terveellisempi eväs
voisi tehdä hyvää. Tosiasia
on kuitenkin, että juopotellessa elimistö on menettänyt
melkoisen satsin nestettä ja
vitamiineja. Salaatti auttaa
näihin puutteisiin.
Salaattia on muistettava
valmistaa etukäteen, jo ennen
vapun tai jonkin muun
riemunaiheen juhlistamista.
Salaatti on nimittäin työläs
valmistaa ja krapulassa se voi
olla epämiellyttävää.
Salaattiin on myös syytä
syytää reilusti ruoka-aineksia.
Krapulassa tekee seksin ohella
mieli epäterveellistä syömistä.
Pelkkien vihannesten imeskely voi tuntua puuduttavalta,
mutta jos sörsselissä on reilu
satsi juustoa, kanaa tai kalaa,
syöminen sujuu jo huomattavasti halukkaammin.
Ruutisten testiryhmä testasi
muutamaa erilaista salaattia.
Näiden valmistusohjeet ja
arviot seuraavassa:

Chef Likahila työn touhussa

Kanasalaatti

200 g broileria, mieluiten hunajamarinoitua
1 dl riisiä
puolikas kerä jäävuorisalaattia
herne-maissi-paprika-sekoitus
puolikas kurkku

Paista broileri ja pilko tarvittaessa. Keitä riisi ja pilko salaatti
sekä kurkku. Sekoita ainekset
keskenään.
Kanasalaatti oli testimättöjen salaattisarjan voittaja.
Lihaisuus oli testaajien
mieleen. Se onkin oleellinen
elementti krapularuoassa.
Sörsseliin voi hakea lisää ulottuvuuksia esimerkiksi ananaksen tai juuston avulla.

Latinosalaatti
1 paprika
3 tomaattia
puolikas sipuli
3 rkl oliiviöljyä

Veikko karvonen

1-2 rkl valkoviinietikkaa
valkosipulikynsi
persiljaa
suolaa ja pippuria

Hienonna valkosipuli ja persilja. Mittaa oliiviöljy, valkoviinietikka, valkosipuli, persilja,
suola ja pippuri omaan astiaan
ja sekoita. Pilko paprika,
tomaatti ja sipuli. Kaada seos
joukkoon.
Testin häviäjä. Ei sisällä
mitään muuta kuin vihanneksia ja on sen vuoksi vaisua
darramättöä.

Caesar-salaatti

puolikas kerä jäävuorisalaattia
paahdettuja leipäkuutioita
100 g parmesan-juustoa
1 dl oliiviöljyä
2 rkl valkoviinietikkaa
valkosipulikynsi
suolaa ja valkopippuria
kananmunan keltuainen

Keitä kananmuna ja ota siitä
keltuainen erilleen. Hienonna
valkosipuli ja sekoita se kananmunan keltuaisen, valkoviinietikan, oliiviöljyn, suolan
ja pippurin kanssa. Hienonna
salaatti. Kaada kastike, paahdetut leipäkuutiot ja juusto
salaatin sekaan.
Rapeat leipäpalat rusahtavat
hampaiden välissä. Kovassa
kankkusessa se saattaa tuntua
ikävältä. Juusto toimii erittäin
hyvin.

Croissantit

Darramätöt valmiina kulhoissa ja yleisesti tunnustettu ruuan kuningaskuluttaja Lase hyökkäämässä kimppuun

Danerolles-purkkicroisantit
ovat itse käärittäviä pötkylöitä.
Pienikokoisesta, elämyksellisestä pakkauksesta posahtaa
yllättäen kuusi croissantia, kun
purtilo avataan. Ehdottomana
plussana on, että croissantit voi
täyttää mieleisellään täytteellä.
Rainbown croisantit ovat
esipaistettuja yksilöitä. Vain

kolmeksi minuutiksi uuniin ja
paketti on valmis. Helppous on
selkeänä plussana.
Maku jakaa testiryhmän
mielipiteet. Valmiscroissantit
ovat makeampia ja kuohkeampia. Käärittävien pötköjen
kuohkeuteen voi taitava kokki
tosin itse vaikuttaa. Mainittakoon nyt sekin, että testiryhmän tiiviit puikulat rullasi
Lase.

Nakit

Ruutiset testasi erilaisten
nakkien makuja. Broilerinakki,
balkannakki ja kevytnakki
valikoituivat koekaniineiksi.
Nakit sekoitettiin keskenään
ja pantiin samaan kattilaan
kiehumaan.
Kukaan testiryhmäläinen ei
löytänyt mauista juuri mitään
eroa! Tästä syystä testiryhmä
suositteleekin kansalaisia
ostamaan kylmän viileästi
halvimpia mahdollisia nakkeja.
Todennäköisesti ne on tehty
aivan samoista kanankynsistä
ja siankorvista, vaikka paketin päällä lukisikin ”A-luokan
kalkkunanakki”.

Perunasalaatti

Testiryhmä maistoi kolmea eri
perunasalaattia. Yksimieliseksi
voittajaksi selviytyi Stockmannin herkun gourmet-perunasalaatti. Mausteiden harmonia
oli kohdallaan ja mössö oli
tarpeeksi ilmavaa. Alepasta
ostetut Atria- ja Pirkka
-perunasalaatit jäivät selkeästi.
Maku oli kitkerämpi ja perunat
raa’an oloisia.
Testiryhmä:
Lase Kahila
Veikko Karvonen
Turo Auvinen
Japi Jalonen
Vekku Savolainen
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MAIKki risteilee

Sitsaamassa äidin
ja isän kanssa
doris kalve

Kun toiset vielä ahersivat

viimeisillä luennoillaan, päättivät maanmittarit, arkkitehdit
ja raksalaiset ottaa vähän
etumatkaa pääsiäislomaan ja
lähteä merille.
MAIK:in First Evah Prepääsiäisristeily starttasi tiistaina 18. maaliskuuta Viking
Linen terminaalista Katajanokalta kohti Tukholman riemuja
M/S Gabriellan kannella. Heti
satamassa iloiset risteilijät
saivat käteensä risteilykortin,
joka sisälsi ohjeita ja ehdotuksia matkan piristykseksi sekä
itsensä viihdyttämiseksi.
Matka alkoi herkullisissa
merkeissä laivan buffetissa,
jossa nälkäiset risteilijät
ahmivat lautasellensa toinen
toistaan mehevämpiä herkkuja
ja nauttivat tietysti asiaankuuluvan tilkan viiniä.
Ilta jatkui vierailulla Tax
Freen ostosparatiisiin, jossa
tehtiin tarpeelliset hankinnat
illan rientoja silmällä pitäen.
Monien pettymykseksi
karaoke buukattiin koko illan
osalta täyteen heti ensimmäisten minuuttien aikana
avautumisestaan, ja vain harva
MAIK:kilainen pääsi esittelemään laulutaitojaan muulle
risteily-yleisölle.
Onneksi illan discohumu
korvasi karvaan karaokepettymyksen, sillä tanssilattialla oli
yllin kyllin tilaa myös leveä-

Raadin tytötkin diggasivat risteilystä.

liikkeisimmille tanssikuvioille.
Keskiyöllä (suomen aikaan)
kokoonnuimme laivan perään
laulamaan erittäin puhdassävelistä Teekkarihymniä.
Jossain vaiheessa keskiviikkopäivää, allekirjoittaneet
löysivät tiensä jo perinteeksi
muodostuneeseen Tukholmalaiseen McDonald’siin, jossa
eksoottiset makuelämykset
hivelivät punasilmäisen suomalaisen makunystyröitä.
Suureksi iloksemme
löysimme Henkka&Maukan
alennusmyynnistä aurinkola-

sit, joilla glamourin taso nousi
heti lähelle pilviä, ja toinen
risteilypäivä alkoi jo kääntyä
voitoksi.
Se olikin omistettu verkostoitumiselle, kun risteilijät
viettivät aikansa vaeltelemalla
hytistä toiseen, tutustuen myös
muihin kuin oman killan
kansalaisiin.
Osasimme myös varautua
karaokevarauslistan pikaiseen
täyttymiseen ja onnistuimmekin saamaan monta iloista
teekkaria lavalle laulamaan.

Kellonaikojen oikein
tulkitseminen tuotti takaisintulomatkalla lähes kaikille risteilijöille päänvaivaa: laulaako
teekkarihymni suomen vai
ruotisin aikaa klo 00.00?
Useimmat päätyivät siihen
ratkaisuun, että seisoivat laivan
etukannella kaksi kertaa, ja
kouhuviini uhkasi siinä rytäkässä loppua kesken. Risteilystä kuitenki selvittiin, sillä en
kai nyt olisi tässä siitä muuten
kertomassa.
Laura Salo
Eleonoora Väisänen

Rakennusinsinöörikillan historian
ensimmäiset vanhempainsitsit
järjestettiin 23. helmikuuta TF:llä.
Idea oli siis tulla sitsaamaan omien
vanhempiensa kanssa.
Paikalle tuli reilu kuusikymmentä sitsaajaa, joista suurimmalle
osalle kyseessä olivat elämänsä
ensimmäiset sitsit, niin myös omille
vanhemmilleni.
Tunnelma nousi täffän yläkerrassa heti kattoon. Innokas
puheensorina kaikui laulujen välissä
ja teekkarilaulutkin sujuivat hyvistä
ystävistä lähtien.
Oma äitini pyöritteli silmiään ”no
onkos tullut kesä” -laulun aikana,
mutta hihitteli laulun lopuksi jo
kuin vanha tekijä. Kaikki vanhemmat olivat mukana innokkaasti, ja
laulujen aikana kylmennyt pääruokakin syötiin hyvillä mielin.
Illan kohokohta kuitenkin oli
kone- ja kemmainsinöörikiltalaulu,
kun äiskät ja isukit pääsivät luvan
kanssa penkille leikkimään. Kakkoseksi ei myöskään jäänyt ”Ken ompi
phuksi” –laulu, jolloin silloinkin
pystyyn nousi muutama vanhempi.
Ilta jatkui aina teekkarihymniin
asti, ja innokkaimmat lähtivät
vielä jatkoillekin. IK:n ensimmäiset
vanhempainsitsit olivat hyvin onnistuneet, joten toivottavasti perinne
jatkuisi. Ainakin omat vanhempani
olivat tyytyväisiä tapahtumaan,
vaikkakin äitini esitti huolensa siitä,
etteivät teekkarit olleet yhtään niin
humalassa kuin olisi luullut.
Anna Keskinen

RUUTISET 2/2008

12

TAKASIVUN TYTTÖ
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Hanna lahti

TOSI VISAINEN TEHTÄVÄ


       
















NIMI:
IKÄ:

Matleena Festfalen

Ei oo niinq kohteliast kysyy!!1 Mut siis ikuisesti sweet

sixtiin ;)
HOROSKOOPPIMERKKI:

Vaaka, koska se o nii ylväs ja viisas.

Vähä q mä!!
LINJA:

Siis mun linjojen info on englanniksi niinq classified..

UNELMIEN MIES: Unelmien mies on sellanen mikä niinq tietää
mitä haluaa tai siis niinq oikeestaa tietää mitä mä haluun...
xD
MITÄ OTTAISIN MUKAAN AUTIOLLE SAARELLE: No

siis niinq informaatio on niinq tärkeint. Eli siis niinq raksalainen uros ku
ne on niinq viisait ja kaikkee!! Yks varmaan riittää ku ne o
niinq oigeest nii viisait!!1 Ja ehkä myös mesen…
TERVEISET RUUTISTEN LUKIJOILLE:

Ootte niinq parhait!!1 xoxoxo

 
 
 
 
 
 
 

 










