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Pääkirjoitus

Puheenjohtajalta

Kesä tuli, oli ja meni. Siinä sivussa tuli tehtyä hiukan raksa-aiheista kesätyötä ihka oikealla työmaalla. Tämä kaikki
on kuitenkin jo historiaa ja on
aika palata normaaliin päiväjärjestykseen. Syksy tuo
vuodesta toiseen aina jotain
uutta, jota on odottanut.
Omalta kohdaltani opintojen
eteneminen kuuluu tuohon
odotukseen.
Voi tietysti miettiä, että kuka
nyt tahtoisi takaisin koulun
penkille mutta kyllä ainakin
itse olen tähän jo hyvin tottunut vuosien varrella. Tietysti myös syksyn tullen näkee
vanhoja kavereita, jotka ovat
kesän olleet levittäytyneinä
ympäri Suomea. Tämän lisäksi syksy tuo Otaniemeen
paljon uusia innokkaita opiskelijoita, jotka tuovat nuorta
energiaa vanhenevaan joukkoomme.
Tänäkin vuonna raksansiniset haalarit
täytti taas satakunta tulevaisuuden tekijää. Hienoa sanon minä!
Tämä syksy tuo erityisesti myös kiltaamme jotain uutta, sillä hitaasti mutta varmasti edennyt rekisteröitymisprosessi alkaa pikku hiljaa olla loppusuoralla. Osaston käytävillä kuiskitaan
ja luennoilla lähetellään paperilappuja,
jotka vihjaavat, että kilta muuttuu rekisteröidyksi yhdistykseksi vielä tämän
vuoden aikana.
Lisäksi syksy toi uudistuksia opintotukeen. KELA vaatimattomuudessaan
ajatteli, että kyllähän opiskelijoita on
mukava motivoida ja kasvatti kuukaudessa tarvittavien opintoviikkojen
määrän 2,7 opintoviikkoon. Eipä tuo
tietysti ole suurikaan lisäys kuukautta
kohden mutta kuitenkin. Mistäpä han-

Lukukausi on taas
lähtenyt
kovaa
vauhtia käyntiin ja
ennen kuin ehdimme huomatakaan,
on taas lunta maassa. Syksyissä on
aina se kummallinen puoli, että niillä
on tapana luikahtaa
ihan huomaamatta
ohitse. Joten nauttikaa siitä NYT! Näissä
opiskeluajoissa on
mukavaa opiskelun
ja työnteon vaihtelu. Loppukesästä
alkaa odotella, että
pääsisi taas takaisin
opiskelemaan ja keväisin odotteleekin
jo innolla täysipäivästä työntekoa.
kit sitten puuttuvan 0,2 opintoviikkoa,
jos sellaiseen tilanteeseen tullaan?
**********
Mainospala: Hei phuksi (ja kuka vaan)!
Kirjoitatko mielelläsi asioita paperille?
Vieläpä jostain sellaisesta mitä olet itse
kokenut tai nähnyt? Oletko koskaan
ajatellut, että ajatuksiasi voitaisiin
julkaista jossain? Tahtoisitko olla osana dynaamista ja nopeasti reagoivaa
tiimiä? Tämä kaikki on mahdollista
yhdellä sähköpostilla! Ota siis näppäimistö tiukasti käteesi ja lähetä viesti ”Tahdon kirjoittaa Ruutisiin, jee, jee!”
lehden päätoimittajalle ja voit saada
ensimmäisen toimeksiantosi jo tämän
vuoden puolella.

Rakennusinsinöörikillan
virallinen
kiltalehti
Ruutiset ilmestyy neljä
kerta vuodessa
painopaikka: Suomen
Painotuote:
1 000 kpl

Tämän syksyn projektina on ollut killan rekisteröityminen, joka on aika viimein
viedä päätökseen. Suuri kiitos Tuula Oleniukselle rekisteröitymisen loppuun viemisestä. Killan kaksi virallista kokousta sääntöjen muuttamisesta rekisteröitymistä varten sopivammiksi on pidetty ja nyt odottelemme patentti- ja rekisteröitymishallituksen sekä TKY:n edustajiston päätöstä asiasta. Toivotaan että meistä
tulisi vielä tämän vuoden puolella rekisteröitynyt yhdistys.
Iloista syksyä kaikille ja puhtia opiskeluihin!
-Emmi Lehto-

Hyvää syksyä koko lukijakunnalle,
-Rudolf-

Rakennusinsinöörikilta 1913-

RUUTISET

Syksyn aluksi saimme taas ison kasan
uusia
phukseja
joukkoomme. Oli mukava huomata miten moni osastomme uusista opiskelijoista innostui killan järjestämistä tapahtumista ja osallistuminen on ollut ilahduttavan aktiivista. On kiva järjestää tapahtumia, jotka vetävät puoleensa myös
osallistujia. Toivottavasti tämä into säilyy ja ehkäpä jokunen innostuu lähtemään
ensivuodeksi itse järjestelemään tapahtumia ja muutenkin toimintaan mukaan.
IK:n vaalikokous on perjantaina 26.11.!!!! Jaossa on kivoja hommia seuraavaksi
vuodeksi, pieniä ja isoja. Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita kokoukseen.
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Phuksikapteeni juttelee
mukavia
Heipparallaa!
Ja samaan hengenvetoon hurrrr...
Ollaan jo melko
pitkällä syksyä. Soluhuoneessani tunnen kuinka lattianrajassa vetää. Ei auta
muuta kuin pistää
villasukat jalkaan.
Ikkunoiden tiivistystä pitäisi parantaa. Parasta pysyä
terveenä, hommailtavaa riittää sekä
killan puolella että
opiskeluissa. Mieltä
kuitenkin lämmittää, kun ajattelen
phuksejani. Innostus kaikkeen on ollut
oikein kiitettävää,
vaikka olosuhteet
ovatkin olleet välillä
exstream- luokkaa.
Takana ovat ensimmäisten viikkojen
hulinat, nyt on ehditty hieman rauhoittua opiskelemaankin. Ensimmäinen matikan välikoekin on jo ollut,
toivottavasti se ei tuottanut kenellekään harmaita hiuksia! Keskittyminen
opiskeluun on suotavaa, mutta pelkkää opiskelua ei phuksin tarvitse harrastaa. Sen olettekin mielestäni hyvin
sisäistäneet. Muistellaanpa vielä vä-

hän takana ja edessä olevaa. Ensimmäinen laulusauna,
Lakinlaskijaiset sekä
MAIK-sitsit menivät
hienosti. Syksyllä on
edessä vielä paljon
erilaista kiltatoimintaa. TKY:n vuosijuhlien korvilla järjestetään
phukseille
omat juhlasitsit, jotka ovatkin oiva tilaisuus päästä oikeasti
sitsaamaan.
Tapahtumat eivät
ole pelkkää biletystä, toisenlaistakin
toimintaa
löytyy.
Hyvinä esimerkkeinä
työmaapäivä,
urheilutapahtumat
sekä kulttuuritapahtumat. Suosittelen
tutustumaan mahdollisimman paljon
killan ja ylioppilaskunnan tarjoamiin
mahdollisuuksiin. Kaikennäköistä hienoa on edessä, seurailkaa ilmoitustaulua ja sähköposteja!
Iltojen pidentyessä pitäkää kaverista
huolta!
kipparinne Anna

Tiktak lopettaa laulamisen ja alkaa opiskella RMA:ta?
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Aika jännä, miten nopeasti oudot asiat muuttuvat ihan normaaleiksi,
kun niihin törmää lähes
päivittäin. Enää ei hätkähdä, kun kauppaan astuessa myyjä huutaa tervetuloa kurkku suorana
tai kun kaikennäköiset

automaatit neuvovat ääneen kokenuttakin käyttäjää. Enkä enää vaivaa
päätäni miettien, miksi
jotkut koulutytöt käyttävät niin suuria ja löysiä
säärystimiä, että ne pitää liimata pohkeeseen
ylhäällä pysyäkseen tai
että miksi pojilla on aina
välillä kaksi vyötä päällä
yhtä aikaa.
No, ihan rehellisesti, ei
tässä maassa kovin nopeasti se ihmettely kyllä ole lakannut. Ainakin
olen joutunut yrittämään
näyttää olevani kaikkeen
tottunut, kun olen kylässä käyneille kavereille
selitellyt maan tapojen
ihmeellisyyttä. Ja koska
tämän jutun lukeminen
olisi varmaankin aika
tylsää, jos vain sanoisin,
että Japanissa kaikki on
normaalia ja tavallista,
niin kerrotaan nyt sitten
vielä muutama erikoisuus ‒ vieläpä liikennetekniikan
opiskelijana
sopivasti liikenteestä.
Japanilaisissa autoissa
on nykyään melkeinpä
vakiona navigointilaitteisto, joka Suomessakin
on takseissa yleistymässä. Osoite- tai puhelinnumerotiedon(!) perusteella laite hakee nopeim-

man reitin nykyisestä
pisteestä perille. Jotkut
näistä laitteista ovat vieläpä niinkin hienoja, että
saavat koko ajan tiedon
liikennetilanteesta läheisellä tie- ja katuverkolla,
jotta autoilija voi ennalta
välttää ruuhkautuneet

tiet. Laite tietää tietenkin myös kaistamäärät ja
-merkinnät, joten liittymiä varten pyydetään jo
hyvissä ajoin siirtymään
oikealla kaistalle halutun kohteen mukaan.
Kaikki tämä informaatio kerrotaan tietenkin
myös ääneen, kuten
kaikilla japanilaisilla laitteilla on tapana. Sai se
nainen muuten kuulla
kunniansa, kun johdatti
meidät kerran harhaan
puolenyön aikaan 6 tunnin ajon jälkeen. Harmi,
ettei tämä kyseinen laite
suostunut tottelemaan
puhekomentoja, kuten
jotkut navigaattoreista.
Proﬀamme muuten kertoi, että joku aikoi hankkia autoonsa samanlaiset
tervehdykset ja puheet
kuin aikoinaan Ritari Ässän autossa...
Samantapaisia navigointilaitteita
kehitetään
muuten myös jalankulkijoille. Tähän yksi syy on
se, etteivät japanilaiset
osoitteet niiden korttelinumeroinnin takia kerro
mitään rakennuksen sijainnista ‒ ja olisikohan
osasyytä sillä, että paikalliset tuntuvat olevan
uskomattoman huonoja
kartanluvussa. Yhdellä
labrakaverillani oli muu-

ten autonsa navigointilaitteessa vielä yksi jännä
ominaisuus:
peruutettaessa ruudulle ilmestyi
livekuvaa auton takaa ja
samalla sen päälle ratin
asennon perusteella virtuaaliparkkiruutu, johon
auto sillä ohjaustyylillä

olisi ajamassa. Ja jos ei
halunnut vaivautua itse
parkkeeraamaan, hoisi
auto kaiken itse, kunhan
ensin siirteli nuolinäppäimillä virtuaaliparkkiruudun kameran osoittaman
oikean ruudun kohdalle.
Sitten vain kaasua: ratti
alkoi pyöriä itsekseen ja
auto kiemurteli kiltisti
ruutuunsa.
Liikenneturvallisuuskäyttäytyminen
onkin
muuten sitten ihan oma
juttunsa. Pienissä sievissä tai hirveässä krapulassa voi näköjään aina
ajaa, eikä turvavyötä
tietenkään käytetä takapenkillä. Itse kuitenkin
olen aina vyötä käyttänyt lukuisten kuskien
Donʼt worry, Iʼm a safety
driver
-kommenteista
huolimatta. Paitsi olen
minäkin aikamoiseen liikenteen vaarantamiseen
sortunut:
sähköpostia
vain on niin kätevä kirjoitaa kännykällä samalla,
kun ajelee pyörällä...
Juho Hannukainen

Kirjoittaja on IK:n kulttuurivastaava, joka palasi
puolen vuoden kulttuurija vaihto-opiskelumatkaltaan Japanista lokakuun puolivälissä

“Saksa on paska maa“,
sanoi Seppo Räty. Nyt
tehdään vertailua: noin
82 milj. asukasta, vähän Suomea suurempi.
Siis noin 40-kertaisesti
ongelmia yhtä suurella
alueella.
Vaihtelevampi maasto: Kun Suomen
korkein huippu (sekin
melkein Norjassa) on
hieman yli 1300 metrissä,
kipuaa Saksan, melkein
Itävallassa oleva Zugspitze melkein kolmen
kilometrin korkeuteen.
Niin ikään alavaa maata
Alankomaiden
tapaan
riittää maan pohjoisosissa, kuten myös sadetta ja
harmautta. Tämänvuotinen Suomen kesä olisi
kyllä ollut schleswigholsteinilaisellekin (Schleswig-Holstein on maan
pohjoisin osavaltio) suuri
pettymys, sillä kesäisin
on totuttu myös auringon paisteeseen. Tässä
maassa on maataloutta,
paljon maataloutta, ei
metsäisiä järvimaisemia,
lunta talvisin korkeammilla seuduilla, mutta
senkin määrä on ilmaston lämpenemisen johdosta vähentynyt.
Kansallista identiteettiä
ei tässä maassa oikein
tunneta, ei edes koeta juuri positiiviseksi,
mikä on suurelta osin
toisen maailmansodan
perintöä. Jo yleistävät
lausahdukseni “meistä
suomalaisista” saattavat
toisinaan synnyttää epäsuopeita katseita sak-

salaisessa lähipiirissäni.
Perinteitä korostava yhteenkuuluvuuden ylpeys
rajautuu pikemminkin
pienempiin yhteisöihin,
kuten
kummallisesti
puhuviin frankkeihin ja
nahkahousuisisiin baijerilaisiin. Urheilu on tietysti asia erikseen. Se saa
kummasti musta-punakultaiset liput liehumaan
ja ihmiset äänekkäiksi.

jonka väestömäärää tasoittavat nuoret opiskelijat. Siellä vanha ja uusi
kohtaavat, aika ennen
ja jälkeen yhdistymisen,
ränsistynyt ja remontoitu. Vierekkäin on kaksi
taloa, kaksi samanlaista
taloa, toinen saneerattu
ja kaunis, toisen ympärillä kulkee muovinauha varoittaen tippuvista osista.
Alimmasta parvekkeesta
onkin rämähtänyt puolet
jalkakäytävälle muovinauhan sisäpuolelle.

Matka jatkukoon. ItäSaksaan, “DDR ‒ maa
kehityksen
kärjessä”.
Saksojen yhdistymises- Täällä on tarkoitus pytä ei ole vielä 15 vuotta sytellä kevääseen asti.
ja juurtuneet ennakko- Voikun ei sataisi ihan hirluulot elävät yhä. Osa veästi, sain siitä jo tänä
länsisaksalaisista pitää kesänä tarpeekseni, enkä
Itä-Saksaa lähes yhtä tur- sitä paitsi ottanut sadevattomana kuin Puolaa vaatteita mukaani. Poissa
ja osa itäsaksalaisista kai- Otaniemestä, mutta ei, te
paa aikaa, jolloin muuri ette minusta vielä eroon
oli vielä olemassa ja tar- pääse. Ihan taatusti kirkoin vartioidun rajan yli joitan vielä vuoden viiyritettiin epätoivoisesti meiseen lehteen jonkun
päästä vapauden toivos- rivin, sikäli kun Rudolf
sa. Kun maalla ei mene sallii. #raksa-kanavallakin
hyvin, niin menneisyy- voidaan tavata kerran jos
den muistot kultaantu- toisenkin.
vat. Jonkun tilaston mukaan jopa viidesosa kaikista saksalaisista
tahtoisi muurin
takaisin.
Saksan kirjeenvaihtaja.
Minun matkani
Anne Leivo
kohdistuu Leipzig:iin, Bach-peAnne Leivo on neljännen
rintöään
vaalivuoden opiskelija Y-puovaan
vanhaan
lelta ja toimii seuraavan
kaupunkiin, joka
puolivuotiskauden Ruukärsii muuttotaptisten Saksan kirjeenpioista niin kuin
monet Itä-Saksan
kaupungit, mutta

Raati runoilee 2/3
Sudenkorento

Kauniin jalokiven hohtavan
kätkee syvälle sydämeen
Tuhannen erilaista raidakasta
säihkyy valon kirkkaan
Puutarhojen kukoistuksen
ajanlasku
antoi meille korennon

Abstraktio
Lehdet suhisee,
tuuli tuiskuaa,
vesi virtaa
ja joku muu.

Onni
Viima joka ovellasi kolkuttaa
on nimeltään Onnela.
-Avaathan oven?
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IK:n ulkoexcu Unkariin 18.-23.9.2004
Lauantaina 18.9. herätyskelloni soi jo
neljältä aamulla. Edessä oli kauan odotettu ulkoexcu, jota henkilökohtaisesti
jännitin kovasti. Keräsin viimeiset matkatavarat kasaan ja yritin hengittää syvään. Lentokenttätaksi tuli hakemaan
kello 5.35 ja samalla haimme muutamat muut matkalaiset kyytiin. Olimme toimikuntani kanssa vannottaneet
exculle lähtijöitä olemaan lentokentällä kello 6:00 ja suureksi yllätyksekseni kukaan 30:stä exculaisesta ei ollut
myöhässä! Jaoimme kaikille excubagit, jotka pitivät sisällään superhienon
excupaidan, matkajulkaisun ja Budapestin kartan. Turvatarkastuksesta ja
muista pakollisista jutuista selvittyämme kokoonnuimme lähtöporttimme
luo odottamaan, että kello tulisi 8.10,
jolloin lentomme lähtisi.
Lentokoneessa excuporukallamme oli
kaikin puolin iloinen meininki päällä
ja taisipa muutamat vähän laulellakin.
Lento kesti 2,5 tuntia ja kun pääsimme
Unkarin päähän kello 9:20 paikallista
aikaa, ilma oli aurinkoinen. Lentokentällä porukkamme jakaantui kolmeen
osaan; osa meni hotellille taksilla, osa
julkisilla ja me pikkubussilla, joka tuli
myös hakemaan meidät hotellilta lentokentälle torstaina. Hotellimme Hotel
Mars oli ihan mukava, vaikkakin se
sijaitsi vähän huonommalla puolella
Pestiä.

iltana menimme paikalliseen jazzklubiin kuuntelemaan livejazzia ja muuten vaan istumaan iltaa.
Maanantaina 20.9. oli reissumme ensimmäinen excu. Kello 9 Lemconin järjestämänä bussi tuli hakemaan meitä
hotellilta exculle noin 80 kilometriä Budapestistä koilliseen Komáromiin. Lemcon rakentaa varsin pieneen Komáromin kylään ainakin Nokian ja Perloksen
tehtaita, joten kävimme tutustumassa
rakennustyömaihin. Nokian tehdas oli
jo melkein valmis, kun taas Perloksen

Työmaalta lähdimme excun isännän
johdolla Komáromin
keskustaan, missä
Lemcon tarjosi meille
maistuvan lounaan.
Olimme takaisin hotellilla Budapestissä
noin kello 16, jonka
jälkeen lähdimme
vielä shoppailemaan
isoon Westendin ostoskeskukseen.
Illalla tiemme vei Old

Lauantaipäivä kului hyvin pitkälti
kaupunkiin tutustumisessa ja tuli
siinä sivussa vähän shoppailtuakin.
Muutamat meistä oppivat kantapään
kautta, ettei metrossa saa syödä jäätelöä. Tai jos syö, niin se maksaa.
Illalla osa porukasta jaksoi vielä lähteä baanalle, mutta allekirjoittanut
nukahti hyvin lahjakkaasti jo kello
kymmenen illalla. Enkä kylläkään ollut ainoa.
Sunnuntai 19.9. meni ainakin omalta
osaltani hyvin samalla tavalla kuin
lauantaikin eli käytiin katselemassa
nähtävyyksiä ja kaupunkia yleensä.
Kiipesimme Budan puolella sijaitsevalle kukkulalle, mikä olikin aika seikkailu, koska emme meinanneet ihan
helposti löytää sieltä alas. Sunnuntai-

tehdas vasta runkovaiheessa. Oli mielenkiintoista kuulla, että unkarilaiset
rakennustyömiehet ovat valmiita tekemään töitä
jopa seitsemän päivää
viikossa,
vaikka keskituntipalkka
onkin
vain
kuuden euron paikkeilla sisältäen
sosiaalikulut.
Muutenkin
esimerkiksi
työturvallisuus on aika
alkutekijoissään
Suomeen verrattuna.

Manʼs Music Clubiin istumaan iltaa.
Tiistina 21.9. lähdimme
liikenteeseen taas hyvissä
ajoin ja käytimme aamupäivän jokseenkin tehokkaasti shoppailuun. Kello
15 meillä oli tapaaminen
paikallisessa teknillisessä yliopistossa, jossa meille kerrottiin
unkarilaisesta yliopistojärjestelmästä. Tapasimme myös paikallisia teekkareita, joista yksi
kutsui meidät katsomaan soluasuntoaan.
Asunto oli varmasti kaikille jonkinlainen järkytys, sillä yhdessä
vajaan 20 m²:n huoneessa asuu neljä
opiskelijaa. Kyseisessä huoneessa asuu
kolme poikaa ja yksi tyttö. Heillä ei ol-

lut huoneessa kun yksi pieni jääkaappi
ja suihkukoppi. Yhdellä käytävällä asuu
noin 40 opiskelijaa ja heillä kaikilla on
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Oltermannin vaihto,

Hyvää palvelua
ja laatutuotteita.
www.lohjarudus.fi

Teitä varten - teitä palvellen

yhteisesti käytössään pieni keittiö, minkä varustuksiin kuului vain ja ainoastaan
4 keittolevyä. Lisäksi vessa oli käytävällä.
Verrattuna Unkarin opiskelija-asuntoihin
Suomen vastaavat ovat siis ihan luksusta! Toisaalta Unkarin opiskelija-asuntojen
vuokratkin ovat hieman alemmat: kyseinen
huone maksaa 6000 HUF ~ 25 € /asukas.
Opiskelijoilla oli asuintalonsa alakerrassa
baari ja naapuritalossa oli paikallisten kemmalaisten baari, missä kävimme kääntymässä. Yliopistolta jatkoimme matkaamme
vielä kaupungille ja illalla emme tehneet
juuri mitään muuta, kuin juorusimme hotellihuoneessa.
Keskiviikkona 22.9. kokoonnuimme hotellin aulaan kello 8:40 lähteäksemme Keletin rautatieasemalle. Siellä ostimme liput
Egeriin ja hyppäsimme junaan. Juna meni
erittäin hitaasti eteenpäin ja aina välillä se
pysähtyi kokonaan keskelle ei mitään. Joku

ehti aina välillä heittää jotain junarosvoista, mutta se ei onneksi pitänyt paikkaansa.
Vihdoin ja viimein pääsimme perille Egeriin,
joka on noin 150 kilometriä Budapestistä
luoteeseen. Katselimme kaupunkia ja kävimme syömässä, kunnes kokoonnuimme
kolmelta Egerin kauppahallin eteen lähteäksemme paikalliselle Bacondin viinitilalle.

Kävelimme viinitilan omistajan vaimon johdolla viinitilalle, jossa meitä odotti itse
viinitilan omistaja. Hän kertoi
meille viinin valmistuksesta
ja valmistusvälineistä. Lisäksi
pääsimme viinikellariin katsomaan monia viinitynnyreitä ja
-pulloja. Kellarista noustuamme päästiin itse asiaan eli viinin maisteluun. Maistoimme
seitsemää eri viiniä, jokaista
varsin paljon. Melutaso alkoi
nousta sen mukaan, mitä useampaa viiniä olimme maistaneet. Viinin maistelun jälkeen
saimme ostaa maistelemiamme viinejä ja voin vain todeta,
että kauppa kävi kuin siimaa.
Noin puoli seitsemän aikaan illalla
lähdimme kävelemään viinitilalta
takaisin Egerin rautatieasemalle.
Myöhästyimme
ensimmäisestä junasta ja
toiseen junaan emme
mahtuneet, mutta viimein pääsimme kolmanteen kahdeksalta
lähtevään junaan. Paluujunassa
oli tunnelmaa... Budapestissä
olimme kymmenen aikaan illalla
ja ainakin allekirjoittanut väsähti
ja meni nukkumaan heti hotellille
päästyään. Osa porukasta jaksoi
vielä jatkaa yliopistobileisiin, jotka taisivat kestää varsin myöhään
/ aikaiseen...
Torstaina 23.9. herätys oli yhtä
tuskaa, mutta kotiin piti lähteä. Pikkubussi
tuli onneksi hakemaan meitä “kaukaa viisaita” kello 7:30 lentokentälle. Torstai oli
reissullamme ensimmäinen päivä, jolloin
satoi vettä, joten asennoituminen kotimaan
säähän oli helppoa. Paluulento meni vähän
menolentoa vaisummissa tunnelmissa, sillä
ymmärrettävästikin matkailu väsyttää. Jokainen taisi löytää onnellisesti takaisin kotiin, joten loppu hyvin, kaikki hyvin!

www.tieliikelaitos.fi

www.senaatti.fi

Kaiken kaikkiaan matka meni siis aivan loistavasti ja sääkin salli. Joka päivä torstaita
lukuun ottamatta lämpötila kohosi jopa
+25°
C:een. Unkari on hieno maa, jossa on
paljon nähtävää; ehkä menemme sinne
vielä uudestaankin! :) Oli hienoa, että meillä
oli apuna Jussi R.:n paikallinen perheystävä
Ulla, joka toimi tarvittaessa tulkkina ja muutenkin antoi vinkkejä siitä, minne kannattaa
mennä.
Suuren suuri kiitos sponsoreille (YIT, NCC,
Optiplan, RIL, JP-Kakko, JP-Terasto, Maanrakennusliike E.M. Pekkinen Oy, Senaattikiinteistöt, Tieliikelaitos, Lohja Rudus), joita
ilman matkamme ei olisi toteutunut. Kiitos
myös Lemconille, Budapestin teknilliselle
yliopistolle ja Bacondin viinitilalle. Lisäksi
kiitos excutoimikunnalle (Maiju, Mari, Jussi K. ja Jussi R.) ja Ullalle, joita ilman reissu
ei olisi tässä laajuudessaan toteutunut. Ja
lopuksi kiitos kaikille mukana olleille, joita
ilman reissu ei olisi ollut mitään.
Niina Toivakka, IK:n excumestari 2004
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Kolme vuotta sitten menin Oltermannin vaihtositseille ajatellen, että
tämä on ensimmäinen
ja viimeinen kerta minun opiskeluaikana, kun
Oltermanni vaihdetaan,
joten on pakko osallistua. Sitsit olivat tuolloin
ikimuistoiset,
mutta
kuinka ollakaan eivät
ainutkertaiset minulle.
17.9.2004
huomasin
päätyneeni jälleen Rantasaunalle seuraamaan
Oltermannin juhlallista
vaihtoa.
Rantsu oli katettu sitsikuntoon ja tunnelma
oli lämmin, kuten usein
pienillä sitseillä on. Illan
menu muistutti suurelta osin kolmen vuoden
takaista, salaattia, viiniä,
uuniperunoita,
viiniä
sekä patonkia oltermannin kanssa sekä viiniä.
Oltermanneja odoteltiin
tovi jos toinenkin oluita
ja siidereitä nauttien.
Kun herrat kokivat rohkaistuneensa riittävästi,
he saapuivat saunalle ja
mittelöt alkoivat.
Oltermannin
arvoon
sopien sekä uusi oltermanni Juha Paavola että
vanha oltermanni Jouko
Kankainen pukeutuivat
heille varattuihin asusteisiin. Uudessa oltermannissa oli huomattavana vielä jonkinlaista
ujoutta, mutta eiköhän
se ajan ja teekkaririentojen myötä karise. Herrat
ottivat toisistaan mittaa
legopalikoilla, puheilla
sekä Pokin jääkiekkopelillä. Uusi oltermanni
todettiin
mittelöiden
jälkeen kelvolliseksi tehtäväänsä. Kiltalaiset pitivät hauskaa kera uuden
ja vanhan oltermannin
sekä killan kunniajäsenen Niilo Kurvisen.
Seuraavana
aamuna
juhlijoista suuri osa koki
ainakin päässään edellisen illan juhlinnan.

7

Taas yhdet Dipolibileet?
kutsuin kaverit Turusta ja
Tampereelta vastavierailulle. Turkulainen humanistityttö oli käynyt kerran ennenkin Dipolissa.
Kas kummaa, hänellekin
oli jäänyt mieleen paikan
sokkeloisuus. Teekkaripoikien hän muisti olleen
mukavia ja kohteliaita!
Torstaina 30.9. Otaniemen tupsukansa suuntasi jälleen kulkunsa Dipoliin. Lakinlaskiaiset. On
se kumma, että sinne on
aina mentävä, vaikka ei
enää oikein jaksaisi kiinnostaa.
Pari ensimmäistä kertaa olivat mukavia, kun
kaikki oli uutta. Dipoliin
eksyi helposti. Erityisesti
ensimmäisenä wappuna
oli mahtava painaa uutukainen teekkarilakki päähänsä yhdessä muiden
raksalaisten kanssa. Sen
jälkeen samaa ﬁilistä ei

ole enää löytynyt.
Olen ollut töissä Dipolibileissä kolmesti. Sillä
puolella viihdyn melkein
paremmin kuin bilettämässä. Roudareilla on
hyvä meininki ja mukavat jatkobileet. Ainoana
miinuksena on se työnteko, mutta rikkoutuneista tuopeista ja tupakannatsoista selvitään
yllättävän nopeasti. Eikä
tarvitse maksaa kalliita
lippuja.

Tampereen
teekkari,
miespuolinen, ei ollut
koskaan osallistunut Lakinlaskiaisiin edes Tampereella. Hänellä ei omien sanojensa mukaan

Tämänkertaisiin Lakinlaskiaisiin oli osallistuttava;
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ollut mitään odotuksia
bileiltä ‒ paitsi Tiktakin
Tuuli. Tosin hän ei edes
tiennyt, kuka bändin tytöistä on Tuuli, mutta
kaikki puhuvat Tuulista,
joten Tuulin on oltava jotakin ihmeellistä.
Väkeä oli paljon, Tiktak
sai teekkarit sankoin joukoin liikkeelle. Eturiviin
ehtineet jäivät puristuksiin innokkaiden teekkarien ja mellakka-aidan
väliin. Lavalta kehotettiin
useita kertoja ihmisiä pe-

ruuttamaan viitisen metriä ‒ ja uhkailtiin keikan
keskeytymisellä, mikäli
näin ei tapahdu. Lopulta
päästiin taas vauhtiin.
Hyvä keikka, parhaita
Dipolissa
kuulemiani.
Melkein kaikki kappaleet
olivat tuttuja, vaikken
omista yhtään Tiktakin
levyä. Humanistityttö ei
innostunut.
Loppuillasta parhaat musat löytyivät Rytmiryhmä
Lyhdyltä alakerrasta. Minulla oli pitkästä aikaa

tosi hauskaa bilettämässä Dipolissa.
Bileiden jälkeen kyselin,
mitä mieltä vieraani olivat Lakinlaskiaisista. He
eivät suostuneet sanomaan pahaa sanaa itse
juhlista, ainoastaan totesivat lippujen olleen Turun ja Tampereen opiskelijabilelippuihin verrattuna huomattavan kalliita.
Mut hei, kyllä Tiktakista
voi vähän maksaakin!?
Elise Ruohonen

Käytöksen määrä ei
korvaa sen laatua
Ensimmäiset merkit oli nähtävissä jo viime ½Hermannissa. Tauti riehui kaoottisesti 91. Hermannin sitsissä. Oltermannin vaihdossa epidemia oli ryöpsähtää valloille, vaikka altistunut joukko oli tapahtumassa varsin pieni. Tätä
kirjoittaessani odotan kauhulla tämän vuoden ½Hermannia.
Mikä tässä siis on diagnoosi? Äänihuulten liikatoiminta. Levottomat jalat.
Puheripuli jonkun toisen puheenvuoron aikana. Käytöstapojen puutostila.
Jostain syystä IK:laisten käytöskukkanen on päässyt hiukan kuihtumaan. Esimerkiksi viime kevään Hermannissa juhlassa ei ollut hetkenkään hiljaisuutta.
Ei tervetuliaissanojen aikana, ei lukkarien puheenvuorojen aikana, ei puheiden aikana - puheensorina ei laantunut edes yleensä mukaansa tempaavien
laulujen ajaksi. Toki tunnelma on aiempinakin vuosina ollut hilpeä, mutta
ei kuitenkaan ördäävä. Uskallan jopa väittää, että tikkiläisetkin käyttäytyvät
sitseillä paremmin kuin juhlakansa viime Hermannissa.
Mikä saa Raimo tai Raija Raksalaisen maksamaan vuosijuhlalipustaan 50
EUR, pukemaan juhlapuvun päällensä ja tulemaan tauottoman pulisemisen,
viereiseen pöytään huutelemisen ja ympärivaeltelun vuoksi akateemiseen
pöytäjuhlaan? Juhlaan, jonka tarkoituksena on syödä, juoda, laulaa, rupatella ja nauttia tunnelmasta.
Perussitsien hinnalla pääsee melkeinpä mihin tahansa opiskelijabileisiin ölisemään ja ördäämään niille tarkoitettuun ympäristöön. Tai ainakin siellä saa
ölistä ja ördätä aika paljon vapaammin ennen kuin pilaa jonkun kanssajuhlijan illan. Eikä approssa tai baaribileissä tarvitse pelätä ylioppilaspuvun tai
vesipesua kestämättömän leningin turmeltumista.
Tarkoituksenani ei ole nillittää - kyllä sitseillä ja vuosijuhlissa pitää olla hauskaa ja rempseää. Ja kyllä kännissäkin saa olla - pitää vain muistaa myös käyttäytyä.
Katri
N. vuosikurssin kärttyisä ämmä
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Raksan phuksikapu: kuka, mitä, hä?
1. Nimesi
Anna Sipilä

si Vappuna saatu lakki ja Dipolibileet,
kun lakin ensimmäisen kerran sai painaa päähän!

2. Taustasi

5. Mieluisin laululeikkisi

Elin onnellisen lapsuuteni Turun seudulla. Muutto Espooseen tuli vanhempien työn perässä, kun olin ala-asteella.
Viihdyin hyvin uudellakin kotiseudullani ja Espoosta oli helppo saada uusi
koti. Nyt olen jämähtänyt espoolaiseksi, muuttamista olen harrastanut vain
rajojen sisällä...

Ehkäpä Konelaulu. Toinen hauska on
Katrin hai-leikki!

3. Mitä teet nykyisin?
Opiskelut lähtivät phuksina hyvin
käyntiin eikä kursseja juuri jäänyt roikkumaan. Killan järjestämät tapahtumat
olivat hauskoja ja sain phuksiryhmästä
ikuisia ystäviä. Toimin Kurssineuvostossa kiltisvastaavana ja olin ensimmäisenä vuonna MAIK:n hallituksessa.
Hommailin myös killan toisena pikkuemäntänä.
Nykyään opiskelun ohessa toimin raksan Phuksikapteenina. Hauska homma,
kun on niin mukavia phukseja ja ISOja!
Toimin myös kiltamme ammattiainekerhon Liikenneakatemian hallituksessa emäntänä.
4. Parhaat muistosi phuksivuodestasi
Parasta olivat tietysti kaverit! Tapahtumista parhaiten jäivät mieleen RILkamat ja HBN. Tietysti kaiken kruuna-

6. Mieleenpainuvin kommelluksesi
TKK-aikanasi?
Kummallisia asioita on eteeni tullut.
Eniten niitä koki pikkuemäntänä, kun
järkkäili bileitä. Juhlat menivät aina
hyvin, vaikka sydämen tykytyksiä kokikin. Hyvänä esimerkkinä viime vuoden
½ Hermanni, kun tajusimme sitsiviinien unohtuneen Alkoon (tietysti ne oli
maksettu), kantaminen vain unohtui...
Pullot löytyivät oikeaan aikaan eikä kukaan sitsaajista huomannut takahuoneessa orastanutta paniikin alkua. :)
7. Mitä raksaphuksin kannattaa vielä
syksyn aikana kokea?
Phuksiexcu, HBN ja phuksien juhlasitsit! Kannattaa kerätä phuksipisteitä
mahdollisimman paljon jo nyt syksyllä,
niin keväällä eivät nekään asiat sitten
“stressaa”.
8. Terveisesi phukseille
Muistakaa hengähtääkin, vaikka välikokeet painavat päälle ja pukekaa
tarpeeksi vaatetta, että ette vilustu. :)
Mutta oikeasti... pitäkää hauskaa!!

Puuhapalsta jokaiselle lapsenmieliselle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teekkareiden lakissa
TKK:n sijaintipaikka
IK:n laulukirjan nimi
Opintomatka
Ensimmäisen vuoden opiskelija TKK:lla
IK:lla siniset, päällä myös Vappuna
IK
Hengauspaikka luentojen lomassa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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Etsi seuraavat sanat viereisestä kirjainsotuksuta:
Aurinko, Avaaja, Bussi, Cd, Forintti, Hotelli,
Julkaisu, Juna, Kamera, Kartta, Lentokone,
Mankka, Matkalippu, Metro, Passi, Taksi,
Teekkarilakki, Tonava, Vakuutus, Viini
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