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Pääkirjoitus

Syksy tuli, aivot suli, proﬀa sanoi pulipuli.
Molemmat lehtemme lukijat ovat kenties tämän aviisin käteensä saatuaan miettineet, miksi se näyttää ja tuntuu aiempiin
verrattuna vähän erilaiselta. Minäpä kerron.
Ensimmäistä kertaa miesmuistiin sanomalehtipaperille painetuissa Ruutisissa on
nelivärinen kansikuva. Lisäksi lehdessä on
peräti kuusitoista sivua, mikä saa lehden
tuntumaan hieman muutamaa edellistä
paksummalta.
Päätoimittajan riemu nelivärisistä sivuistaan ‒ yhden suuren haaveen toteutumisesta ‒ saattaa lähiaikoina johtaa havaintoihin
leveästi hymyilevästä blondista raksan
maastossa.
Uudet phuksit on saatu mukavasti totutettua korkeakoulun arkeen ja kiitettävän
monet heistä ovat myös olleet innokkaita
IK:n tapahtumiin osallistujia. Kuitenkin joka
vuosi suuri joukko opintonsa aloittaneita
raksalaisia katoaa killan ympyröistä, kuka
mistäkin syystä. Osa huomaa olevansa aivan
väärällä alalla, jotkut siirtyvät pendelöimään
pelkästään luentojen, harjoitusten ja oman
opiskelijakämpän väliä. Vaikka raksalla
opiskelu on usein totista työntekoa, valmistumisen jälkeen totinen työnteko sisältää
runsaasti kanssakäymistä toisten ihmisten
kanssa. Ja kilta on juuri sellainen yhteisö,
jossa sosiaalisia taitoja on tarkoitus oppia.
Jos ei kiinnosta riekkua iltoja opiskelijapippaloissa, kannattaa käydä silloin tällöin
päivisin kiltahuoneella istuskelemassa ja
juttelemassa (vieraampienkin) ihmisten
kanssa. Tutuista naamoista voi olla työelämässä yllättävää iloa, vaikka ei ihmisten nimiä muistaisikaan. Ja onhan kiltiksellä aina
hyödynnettävänä Hesari ja Aku Ankka.
Tänä syksynä tehdään jälleen jos jonkinlaisia valintoja. Jokavuotinen juttu on killan
raadin ja toimihenkilöiden valitseminen
marraskuun viimeisenä perjantaina. Jokaisen kiltalaisen oikeus ja velvollisuus on pitää
huoli siitä, että yhteisten asioiden hoitajiksi
saadaan vastuuntuntoisia ja reippaita raksalaisia (=sinä?).
Kuitenkin jo ennen killan vaalikokousta,
marraskuun ensimmäisinä päivinä, järjestetään ylioppilaskunnan edustajistovaalit. Ole

myös silloin valitsemassa oma edustajasi
TKY:n ylimmän päätösvallan areenalle.
No, syksy etenee, ja valitettavasti aurinko paistaa päivä päivältä matalammalta.
Syyshämärässä on muistettava pitää huolta
itsestään ja jaksamisestaan. Ja muistakaa
kaverit, joskus ne ovat korvaamaton apu...
- Rudolf -
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Puheenjohtajalta

On se vaan ihmismieli hassu. Kesällä, varsinkin loppuvaiheessa kesää, töissä ollessani
huomasin aina välillä odottavani innoissani,
että alkaisi se koulu taas. Siellä on niin mukavaa, kun saa itse päättää mitä tekee ja
mihin aikaan. Nyt kun koulua on kestänyt
kuukauden muistan miksi keväällä odotan
niin innolla töihin pääsyä. Töissä ollessa
viikonloppusin ei tarvitse tehdä töitä!
Opiskelu on välillä uskottoman stressaavaa. Tuntuu, että kaikki palautukset osuvat
samalle viikolle ja tunnit eivät yksinkertaisesti riitä. Vaikka tänä syksynä valitsin
vähemmän kursseja, kuin minulla oli edellisenä syksynä, tekemistä on ollut nyt alkusyksystä kaksin verroin. Yksi syy saattaa olla
se, että tämän syksyn kurssit ovat vaatineet
enemmän työtä, mutta suurimmaksi syyksi
epäilen uuden periodisysteemin tuloa. Osa
kursseista on siirtynyt uuteen systeemiin
mutta osa ei.
Kun esimerkiksi tässä ensimmäisessä
periodissa on muutaman ainoastaan periodin ajan kestävän kurssin lisäksi monta
kurssia, jotka kestävät koko puolivuotta, on
tehtävää todella paljon. Periodikursseissa
tulee tietenkin tehtävää kaksinkertaisella
nopeudella ja sen lisäksi on vielä puolivuotistenkin kurssien tehtävät. Luultavasti
toisessa periodissa jää sitten luppoaikaa
vaikka kuinka paljon. Ja vaikka kaikki kurssit
olisivat periodin kestäviä, tuntuu siltä, että
joidenkin kurssien osalta jakoa ykkös- ja
kakkosperiodeihin ei ole juurikaan suunniteltu.
Joillakin kaikki kurssit, joita suositellaan
käytäväksi lukukauden aikana, on sijoitettu
joko pelkästään ykkös- tai kakkosperiodiin.
Toki systeemi on uusi, joten pienet epäkohdat ovat ymmärrettäviä. Mutta toivottavasti
laboratoriot jatkossa panostavat suunnitteluun ja systeemi saadaan toimimaan
oikealla tavalla!
Mutta vaikka kuinka tuntuisi, että ei ehdi
tehdä muuta kuin koulutöitä, välillä kan-

nattaa pitää hieman taukoa ja rentoutua,
jotta jaksaa taas jatkaa. Silloin kun tuntuu
siltä, että kaipaa hieman lepoa, kannattaa
vilkaista myös mitä killalla on tarjottavana.
Juhlien lisäksi kilta tarjoaa paljon muutakin
ohjelmaa, kuten liikuntaa ja kulttuuria. Mikä
olisikaan mukavampaa, kuin käydä laskareiden laskemisen lomassa pelaamassa hetki
sählyä tai sitten katsomassa jokin näytelmä
hyvässä seurassa!
Tsemppiä kaikille syksyyn!
Hanna

Päätoimittaja:

Avustajat:

Rudolf Ruutinen alias
Pasi Hölttä
pasi.holtta@tkk.ﬁ

Toimittajat:

Ari Mattila
Outi Perttunen
Anna Keskinen
Leena Arimo
Toni-Matti ”Vekku” Savolainen
Killing Bass

Lasse Kahila
Anne Leivo
Jussi Korpilo
Jussi Raitaniemi
Johanna Jalonen
Maiju Tarkiainen

Kannen kuva:
Koripallon peluuta vuonna 1988
IK:n kuva-arkisto

Dokumentointi:
Niko Asikainen
Anu Tran

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

3

Sisältö

Kolmossivun raksalainen

Puheenjohtajalta
Oltermannin tervehdys
Phuksikapteenin kuulumiset
Kurssineuvosto 2005‒2006
Maailman ympäri 19 viikossa
Ruutiset Lakinlakijaisissa
Ruutiset MAIK-varaslähdössä
Sudoku
Phuksin alkutaival
Ulkoexculla Euroopassa

s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

2
3
4
4
5
6
6
6
7
8

Urheilun ja kulttuurin erikoissivut
Kahvitauolla
Speksin luojat
Musiikkia ja kulttuuririentoja
Opiskelu ja urheilu ‒ ystävät vai viholliset?
Rakentajien viinapäätestit

s. 11
s. 12
s. 13
s. 14
s. 15

Eihän Iines Ankallakaan ole housuja!

Oltermannin tervehdys
Syksy on jälleen saapunut, luentokausi
alkanut ja uudet fuxit ovat aloittaneet
koulunkäynnin jälkeisen uuden vaiheen elämänpolullaan. Kaikki on saatu onnellisesti
alkuun. Opiskelijoissa on ollut havaittavissa
selkeitä kiinnostuksen ‒ milteipä iloisen
innostuneisuuden piirteitä. Tällainen havainto ilahduttaa suuresti jo kaavoihinsa
kangistuneen opettajakunnan mieliä.
Opintonsa aloittava nuori asetetaan
usein kysymyksen eteen, jossa häneltä
tiedustellaan, mikä hänestä tulee isona.
Mielestäni on sangen ymmärrettävää, että
tällaiseen kysymykseen on varsin vaikea
vastata ‒ eikä tämä kysymys onneksi olekaan tyypillisimpiä tenttikysymyksiä. Eihän
koulussa opitun tiedon pohjalta, joka ei
sisällä ammatinvalintaa tukevaa tietämystä
juuri nimeksikään, kykene mitenkään valitsemaan jotain tiettyä ammattia omaksi
tulevaisuuden alakseen.
Ne nuoret, jotka ovat vakuuttuneita alansa valinnasta jo tässä elämänsä vaiheessa,
ovat varmasti muodostaneet käsityksensä

seuraamalla jonkin lähisukulaisensa, isänsä,
äitinsä, setänsä tai kummitätinsä ammatin
harjoittamista, ja löytäneet sieltä puoleensa vetäviä mielenkiintoisia ja haastavia
tehtäviä ja ongelmia. Niinhän se on ollut
kautta aikain, että suutarin pojasta tulee
suutari ja niin edelleen. Uskon kuitenkin,
että useimmille olisi elämän tässä vaiheessa todella hyödyllistä katsella maailmaa
avoimin silmin ja mielin, ja etsiä ja tutkia
todellisia kiinnostuksen kohteita, sellaisia,
johin tuntee vastustamatonta vetovoimaa,
ja joiden varaan voisi kuvitella rakentavansa
koko tulevan elämänsä.
Teknillisessä korkeakoulussa käyttöön
otettu uusi koulutusohjelma sisältää yhteensä 30:n opintopisteen verran tutkintoon sisältyviä täysin vapaasti valittavia
opintoja. On mielenkiintoista huomata,
että esimerkiksi Tampereen teknillisen
yliopiston Rakennustekniikan osastolla
näiden vapaasti valittavien opintojen sarake
näyttää täsmälleen nollaa pistettä. Siellä
valinnan vapaus on otettu huomioon tarjoamalla vaihtoehtoisia ennalta suunniteltuja
opintojaksokokonaisuuksia.
Näkisin itse mielelläni tämän Otaniemessä tarjotun vapauden yhtenä mahdollisuutena luoda mielikuvia eri aloista ja niiden
sisällöstä, jotta jokaisen olisi helpompi
suorittaa lopulliset omaa tulevaisuuttaan
koskevat valinnat. Olisiko siis kunkin syytä
kiinnittää aivan erityistä huomiota tutkintoon sisällytettävien täysin vapaasti valittavien opintojaksojen valintaan ?
Tätä luettaessa syksy on jo edennyt
pitkälle. Puoli-Hermanni on aivan ovella.
Siellä laulu taas raikaa ja juomien kuohut
virittävät tunnelmaa. Toivottavasti voimme
siellä yhdessä parantaa opiskelijateekkarin
maailmaa.
Oltermanni
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Phuksikapteenin
kuulumiset
Morientes!

Miten meillä menee? Mulla menee ihan
loistavasti ja toivon, että teilläkin sujuu
mallikkaasti.
Kesäkuu vaihtui syyskuuksi ja koulu sykähti käyntiin. Ensimmäisinä päivinä meno
TKK:lla tuntui varmaan todella sekavalta,
ja aikanaan kouluakin pitäisi käydä siinä
ohella. Vastaanottotilaisuus päärakennuksen A-salissa pani kaiken liikkeelle. Heti
aamukahdeksalta oli raahauduttava pitkän
kesäloman jälkeen täysin uuteen paikkaan,
joillekin vielä aivan uuteen elinympäristöön,
pääkaupunkiseudulle. Täydessä salissa ihmeteltiin ja arvailtiin, ketkä ovat raksalla ja
keistäköhän tulee laskarifrendejä.
Ohjelma pistettiin pyörimään. Majuri
esitteli koulumme rehtorin, Matti Pursulan,
joka sai toivottaa jokaisen tervetulleeksi
omalla puheellaan. Tämän jälkeen Phuksimajuri sai myös sanoa muutaman sanan
omasta puolestaan, mikä lievitti hänen jännitystään. Tosin olihan siellä NYT-viikkoliite
haastattelemassa ja poistamassa hieman
jännittävää tunnelmaa. Aika sällejä oli sinnekin arvottu, mm. täältä raksalta. Mutta
onneks opinnot pappa betalar. Muttei siinä
vielä kaikki. Sitten oli vuorossa osaston oma
tervetuliaistapahtuma, joka varmaankin sekoitti jokaisen pään entisestään. Siellä tuli,
tai ainakin toivon että tuli, selväksi osastonjohtaja ja opintoneuvola, ja tietenkin raati
paljastavalla videolla. Jep, jep...
ISOjen kanssa tehdyn tutustumiskierroksen jälkeen pääsitte rauhoittumaan ja
odottamaan seuraavaa päivää, joka sisälsi
jo opintoja sekä haalarienjaon. YIT saapui
toimitusjohtajineen ja kypärineen median
saattelemana osastollemme heti aamulla
klo 10. Juhlistimme haalareiden saantia kohottamalla kuohuvaa maljaa ja YIT toivotti
tietenkin tervetulleeksi uudet opiskelijat
ja onnitteli oikean opiskelupaikan valitsemisesta. Niin, että onneksi olkoon nyt vielä
ettei multa vaan pääse unohtumaan. ISOt
olivatkin teidän ja minun turvana ensimmäisten päivien aikana. Ja toivon heidän
vieläkin olevan. Tietenkin minulle saa tulla
esittämään vaativia kyssäreitä, vaikka rakenteiden mekaniikasta tai rahahuolista.
Mutta toivottavasti olette saaneet kuitenkin

tähän päivään asti vastauksia kaikkiin ihmetyksiin, mitä olette kohdanneet.
Jo heti toisena päivänä pääsitte maistamaan toimintaa koulunkäynnin ulkopuolelta. Oli phuksiaisten aika. RIListä oli
saapunut loistavalla leikillä aloittamaan
tapahtuman ja täällä Otaniemessä rikottiinkin muistaakseni Tampereen ennätys heittämällä. Niityllä ISOjen vetämien leikkien ja
suurspeksin jälkeen saitte maistaa IK-boolia
Ossinlammen huvimajalla, josta sitten
jatkettiin jatkoille Helsinkiin. Osallistuitte
ensimmäisiin tapahtumiin erittäin hyvin
ja toivon teidän tulevan vielä tuleviinkin
tapahtumiin katsastamaan ja kokemaan
tunnelmaa. Muutamissa temmellämme
toisten kiltojen kanssa, joten siinä näkee
myös muita opiskelijoita.
Loistavia hetkiä on luvassa ja niitä on
syytä odottaa. Jotta tapahtumia on tarpeeksi ja kaikki rullaisi sujuvasti, muistakaa antaa
palautetta suoraan tai ISOjen kautta. Tehdään tästä lukuvuodesta unohtumaton.
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Teidän kapteeninne,
opiskeluilon lähteenne
Tuomas

www.tek.ﬁ/opiskelijat

Kurssineuvosto 2005-2006
Kurssineuvoston valinta suoritettiin raksalla keskiviikkona 28.9.2005. Innokkaita yhteisten asioiden hoitajia oli paikalla kiitettävän paljon, ja heidän
joukostaan saatiin valittua allaolevat henkilöt. Onnea valitsemallanne tiellä!
Puheenjohtaja
Jasmiina Järvinen (jejarvin@cc.hut.ﬁ)
Sihteeri
Mikko Anttila (maantti2@cc.hut.ﬁ)
Rahastonhoitaja
Markus Klimscheﬀskij (mklimsch@cc.hut.ﬁ)
Speksivastaavat
Anna Keskinen (amkeskin@cc.hut.ﬁ)
Ville Hatara (vhatara@cc.hut.ﬁ)
Mainosvastaavat
Elina Heikinheimo (sheikinh@cc.hut.ﬁ)
Lilli Linkola (llinkola@cc.hut.ﬁ)

Rakentamisen
riemu on mahtavaa ja
tosi kaunista

Oikaisu

Viimekertaisten Ruutisten tutkijuutta käsitelleessä
jutussa oli virhe. Kirjoituksen viimeisessä lauseessa puhuttiin virheellisesti tutkimusjournalismista, eikä tutkivasta
journalismista, kuten olisi pitänyt. Oikeassa muodossaan
juttu olisi päättynyt näin:
“Ilman heitä tämänkertaisen lehtemme tutkiva journalismi olisi jäänyt vain säälittäväksi yritykseksi.”
Toimitus pahoittelee virhettä.

RILkamat-vastaavat
Lauri Lausjärvi (llausjar@cc.hut.ﬁ)
Henri Tikkanen (hitikka2@cc.hut.ﬁ)
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Maailman ympäri 19 viikossa Outin matkassa 1 2
19

VIIKKOA,

18

ERI KAUPUNKIA,

7
ERI MAATA, 3 MANNERTA, KULTTUURITÖRMÄYKSIÄ, PUHUVIA VESSANPÖNTTÖJÄ JA BUDDHALAISIA TEMPPELEITÄ... SAIN STIPENDIN UPWITHPEOPLEN WORLDSMART LEADERSHIP-OHJELMAAN, JONKA PARISSA OPISKELISIN KANSAINVÄLISYYTTÄ, KULTTUUREJA, JOHTAJUUTTA SEKÄ TEORIASSA ETTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ 85:N 26 ERI MAASTA TULEVAN
NUOREN KANSSA. JIPPII!

I

nnosta puhkuen vuosi sitten
heinäkuun lopussa lensin ensimmäistä kertaa Atlantin yli
Denveriin, josta alkaisi seikkailuni maailman ympäri. Kalliovuorten juurella vietimme kolme
ensimmäistä viikkoa tutustuen
toisiimme, ohjelmaan, USAan ja
amerikkalaisiin ostoskeskuksiin.
Viivyimme aina viikon yhdessä
kaupungissa ja asuimme isäntäperheissä.
”Koulua” meillä oli ma‒pe
8‒16 tuttuun tapaan. Päivät tosin
erosivat aika paljon tavallisesta
penkillä istumisesta. Yhden päivän
viikossa harrastimme akateemista
opiskelua mukanamme kiertävän
professorin johdolla ja muina
päivinä tutustuimme paikalliseen
yhteiskuntaan ja sen toimintaan
eri projektien muodossa.
Viikonloput ja illat vietimme
perheen parissa ja periaatteessa
yksi päivä oli varattu täysin omaan
käyttöömme. Yleensä itse kuitenkin hommailin silloinkin kaikenlaista kivaa perheen kanssa.

eroihin.
Tämä tapahtui pitkälti käytännössä, mutta teimme myös
15 ov:n edestä opintoja Denverin
yliopistoon kommunikaatiosta,
johtajuudesta ja konﬂikteista. En
siis täälläkään päässyt pakoon esseiden ja ryhmätöiden tekemistä.
Ja kaikki tietenkin englanniksi.

Hyviä tekoja
Ei-akateeminen osuus koostui
”community service” -tyyppisestä
toiminnasta ja sisälsi miltei kaikkea mahdollista metsän istuttamisesta lasten kanssa leikkimiseen.
Yleensä olimme jonkin paikallisen
organisaation vieraina, he esittelivät toimintaansa ja osallistuimme
siihen parhaamme mukaan milloin
leikkien ja laulaen, milloin aitaa
maalaten. Tarkoitus oli aina olla
yhteydessä paikallisiin ihmisiin
ja isäntinämme toimivat erilaiset

nuorten järjestöt, koulut, päiväkodit, kulttuurijärjestöt...
Japanissa vierailimme paljon
kouluissa ja lastentarhoissa, joissa
olimme eksoottisia ilmestyksiä ja
reaktiot sen mukaisia. Toyotan
kaupungissa vierailimme luonnollisesti Toyotan tehtailla ja saimme
jopa tavata Mr. Toyotan. Tehdaskierroksella meidät tutustutettiin
hybridiautoihin ja Toyotan 100%:
n kierrätettävyystavoite kuulosti
myös hyvältä.

Pieniä mustatukkaisia
ihmisiä
Matkamme alkoi siis PohjoisAmerikasta, USAsta ja Kanadasta.
USAn jälkeen Kanadaan saapuminen tuntui, kun olisi tullut
koto-Suomeen. Suurta kaikki oli
edelleen mutta silti ilmapiiri oli
paljon luonnonläheisempi ja ihmiset suorempia.

Tässä kirjoitussarjassa seurataan raksalla
vuonna 2003 opintonsa aloittaneen Outi
Perttusen viimetalvisia maailmanmatkoja. Sarjan toinen osa ilmestyy joulukuun
Ruutisissa.
mielenkiintoinen. Ihmiset ovat
toisaalta kurinalaisia, pidättyväisiä ja sääntöjä seuraavia mutta
kuitenkaan en ole missään (paitsi
myöhemmin Brasiliassa) tavannut
niin ystävällisiä, nauravaisia ja lapsellisesti käyttäytyviä ihmisiä.
Isäntäperheet kohtelivat minua
kuin prinsessaa. Eräskin äiti vei
minut koko suvun voimin vaateostoksille ja he tahtoivat ostaa
täydellisen vaatekerran alusvaatteista lähtien eksoottiselle skandinaavitytöllensä. Siinä ei estelyt
auttaneet varsinkin kun japanilaisten englannin taito on usein
hyvin rajoittunut. Kuuden Japanin

hän lähti aamukuudelta töihin ja
saapui puolen yön maissa, yliopistoikäisillä lapsilla oli sama aikataulu ja bisnesmiehet toimivat usein
neljän tunnin yöunilla. Huhhuh...
Itsemurhiakin sattuneista syistä
sitten riittää. Mutta kyllä nämä
ihmiset osaavat myös iloita!

Vanhalla mantereella
Viimeiset kuusi viikkoa kiersimme Eurooppaa Belgian, Hollannin,
Saksan ja Sveitsin kautta Roomaan. Palaaminen todellisuuteen
tapahtui kun Hollannissa kylppärin
peilistä yletyin juuri ja juuri näkemään silmäni oltuani Japanissa
pitkä skandinaaviprinsessa...
Euroopassa tutustuimme paljon organisaatioihin, jotka työskentelivät maahanmuuttajien
parissa sekä nuorisoprojekteihin
taiteen merkeissä. Onneni ei vieläkään hylännyt minua ja sain asua
monen ihanan perheen parissa.

Kasoittain kokemuksia

Kansainvälisyyden
perusopintojakso
Mikä homman nimi siis oli?
Koko puoli vuotta oli sellainen
sillisalaatti, ettei sitä muutamalla
A4:lla selvitetä. Periaatteessa siis
osallistuin kansainväliseen opiskeluohjelmaan, jonka tarkoitus
on antaa nuorille osallistujilleen
taitoja selvitä kansainvälisissä
ympäristössä, tutustuttaa heidät
eri kulttuureihin ja niiden välisiin
Seitsemän viikkoa Amerikassa pyörittyämme lennähdimme
Japaniin. Tämä oli arvattavasti
matkani eksoottisin osuus. Kummallisia, mutta maukkaita ruokia,
pieniä mustatukkaisia ihmisiä,
huipputeknologiaa ja uskonnollisia temppeleitä vieri vieressä. Japanilainen yhteiskunta on todella

viikon jälkeen perheiltä saamani
lahjat täyttivät matkalaukkuni ja
muutama pehmokaniini oli pakko
jättää kierrätykseen.
Japanilaisten opiskelu- ja työtahti sai ainakin meikäleisen karvat hieman pystyyn. Usein en
nähnyt perheen isää juurikaan kun

Isäntäperheasuminen oli ehdottomasti matkan parasta antia.
Harvoin sitä saa mahdollisuuden olla osa 18 täysin erilaisen
perheen elämää. Perheeni vaihtelivat buddhalaisesta temppelinuorisokodista 70-vuotiaaseen
joogaohjaajaan. Monenlaiseen
ihmiskohtaloon tuli siis tutustuttua reissun aikana.
Matka ja opiskelu olivat tässä
hehkuttamistani mukavista asioista huolimatta myös täynnä kulttuurishokkeja (miksi latinot eivät
voi koskaan olla missään ajoissa ja
japanilaiset vessat ovat reikä lattiassa?), väsymystä, toivottomuutta
surkeiden ihmiskohtaloiden ja
maailman vääryden takia, itsensä
kadottamista mutta onneksi myös
löytämistä.
Kulttuuristereotypiat osoittautuivat paikkaansa pitäviksi: amerikkalaisilta ei saa sananvuoroa
ja kaikki on kertakaikkisen upeaa,
japanilaiset vain hymyilevät kohteliaasti vaikka heitä lyötäisiin
halolla päähän ja latinot juoksevat pirkseistä pirskeisiin. Vaikka
Suomessa tunnen olevani niin
epäsuomalainen, matkalla huomasin käyttäytyväni kuin kylmän
maamme mallikansalainen.
Kaikki kokemukset ovat kuitenkin, toivottavasti, kasvattaneet
kovasti ja motivaationi kantaa
korteni kekoon tämän uskomattoman monipuolisen maapallomme
eteen on kasvanut entisestään.
Matkalla saamani ystävät ympäri
maailmaa ja sammumaton jano
oppia uutta uusista kulttuureista
veivätkin minut kotoisen joulun
jälkeen Brasiliaan, josta lisää ensi
numerossa!
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Lakinlaskijaiset 2005

Ruutiset päätti ottaa selvää,
millainen on meno tämän vuoden
Lakinlaskijaisissa. Maanantaina
aloitettu muistiinpanovälineiden huoltaminen oli siis tärkeää
ennakkotyötä viikon parhaalle
bilepäivälle, perjantaille, sijoittuvan teekkarien syksyisen juhlan
raportointia varten. Kauan odotettu H-hetki on melkein käsillä perjantaina, kun kymmenen aikaan
illalla suuntaan kohti Dipolin ovia.
”Kaikilla tuntuu olevan hauskaa”
on ensimmäinen havaintoni. Hyvä
niin, sillä olihan illan paras anti
vielä tulematta. Yhtyeitä odotellessani päätän testata paikallisen
nestetankkauksen hoidon ja voin
todeta sen toimineen ainakin vielä
näin alkuillasta moitteetta.
Ensimmäisenä lavalle astelee

PMMP, tunnelma on sähköinen
ja koko sali on täynnä innokkaita
kuuntelijoita minä mukaan lukien. Alkuun muutama radiossa
kulutettua kappaletta ja sitten
kuin kauniiksi lopuksi pari uuden
uutukaista levymyyntiä vauhdittamaan. Tunnelma on koko keikan
ajan leppoisan hyvä.
PMMP:n lopettaessa siintää jo
mielessä ehkä illan tärkein ajankohta, nimittäin puoliyö. Lakki saa
olla vielä muutaman minuutin leppoisasti suojaamassa päätä mutta
kohta on aika siirtää se olalle odottamaan aurinkoisempia päiviä.
RWBK:n soittaessa teekkarihymniä
yhtyy lähes koko sali yhteislauluun
ja siirtää lakkinsa talviteloille.
Seuraavana lavalle marssii
toinen illan pääesiintyjistä. Maj

Karma aloittaa esiintymisensä
reilusti puolenyön jälkeen. Yhtye
on minulle tuntematon, joten ei
auta kuin tutustua. En osannut
nimen perusteella odottaa oikein
mitään mutta yllätyin iloisesti hyvistä biiseistä.
Juhlaväestä rupesi tässä vaiheessa iltaa näkymään pikku hiljaa
orastavaa väsymystä, joka saattoi
johtua myöhäisestä ajankohdasta.
Sulkemisajan lähestyessä alkoi valkopaitainen armeija ajaa juhlijoita
jatkoille ja kotiin. Tässä vaiheessa
iltaa päätän reportaasin ja siirryn
jatkoille, joista kertominen jääköön sikseen...
JK

MAIK-varaslähdössä

Lavan edessä on aina tiivis tunnelma

Sudoku
Ensin Hufvudstadsbladet, sitten Helsingin Sanomat
ja heti sen jälkeen Ruutiset.
Aikaansa seuraavana lehtenä Ruutiset julkaisee
ruudukollisen numeropeliä, joka parhaillaan valloittaa
maailmaa sanomalehtien ja internetin välityksellä.
Pelin idea on täyttää ruudukon tyhjät ruudut siten,
että jokainen numeroista 1‒9 esiintyy tasan yhden
kerran jokaisella vaakarivillä, pystyrivillä sekä 3 x 3ruudukossa.
Ratkaisu on olemassa, eikä missään vaiheessa tarvitse turvautua arvaamiseen ‒ kaiken voi tässä pelissä
päätellä!
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Varaslähtijät

K

ymmeniä raksalaisia, mittareita ja arkkareita, tupsulakin jo omistavia sekä sellaisesta
vielä haaveilevia, kokoontui Luukin kesäsiirtolan maastoon 20.‒21.8. Varaslähtijöiden
joukko kehkeytyi mukavan suureksi, vaikka paikalle löytämistä pidettiinkin vähän hankalana.
Iltapäivä aloitettiin ruualla ja sitä jatkettiin
yleisellä seurustelulla sekä pienillä fukseille tarkoitetuilla rastitehtävillä. Illan mittaan nähtiin
cheerleadereita, speksejä, saunottiin, grillattiin
kaikkea kasviksista kasleriin ja tyhjennettiin
pulloja. Sinnikkäimmät jatkoivat aina seuraavaan aamuun asti, jolloin tarjoiltiin aamupalaa
ja siivoiltiin paikkoja.
Fuksit tutustuivat uuden opiskeluympäristön
ihmisiin ja vanhemmat pääsivät kertomaan
kesäkuulumisiaan. Toivottavasti ensi syksynä
paikalle saadaan vähintään yhtä paljon väkeä!

RR

3

4 9
3 6

7 8
5
2
Luonnonkaunis järvimaisema Luukissa

1 8
3
7
4
1
8
1 4
2
5 9
9
5
3
4

5
2 6

4
6
9

7

3
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Phuksin alkutaival
Santeri Kinnunen

ENSIMMÄINEN SYYSKUUTA HERÄSIN VIRKEÄNÄ. OLIN KATSELLUT KELLOA JO
MONTA TUNTIA ENNEN KUIN PIENEMPI VIISARI NÄYTTI SEITSEMÄÄ JA ANNOIN
ITSELLENI LUVAN NOUSTA YLÖS.

OLIN

PÄÄTTÄNYT OLLA AJOISSA, JOTTA EN AINAKAAN

PÄIVÄNÄ.

MYÖHÄSTYISI

JOTEN,

ENSIMMÄISENÄ

SIELLÄ MINÄ SITTEN

SEISOIN KAHTAKYMMENTÄ VAILLE KAHDEKSAN KOULUN OVIEN ULKOPUOLELLA, SISÄLLE KUN EI VIELÄ PÄÄSSYT.

SEN

JÄLKEEN KUN VAHTIMESTARI OLI KILTISTI
AVANNUT OVEN, SAIN TIETÄÄ, ETTÄ LU-

ENNOT ALKAVATKIN NORMAALISTI VASTA
VARTTIA YLI.

V

astassa oli paljon outoja kasvoja, mutta näkyipä
siellä muutama tuttukin
opiskelija. Onnekseni olin ollut
MAIK-varaslähdössä elokuussa,
joten oli mukavampi ja helpompi
tulla ensimmäisenä päivänä, kun
edes kaksi ihmistä tervehti. Eikä
siinä kauaa mennyt, kun sai uusia
ystäviä. Isot ja phuksikapteeni
laittoivat meidät heti ruotuun ja
opettivat talon tavoille. Kaikki oli
tosin niin uutta ja outoa, että puolet uudesta informaatiosta kulki
toisesta korvasta sisään ja toisesta
ulos. Yksi asia tuli kuitenkin selväksi: phuksivuotta ei unohda.
Toisena päivänä alkoi lapiokurssi. Lapiokurssin alkaminen ei
kuitenkaan tehnyt siitä päivästä
erityistä, vaan haalareiden jako.
Jos siniset haalarit eivät saaneet
ruohonvihreää sävyä vielä jakotilaisuudessa, se tuli varmasti samana iltana phuksiaisissa. Kun äitini
näki haalarini, hän olisi halunnut
heittää sen pesukoneeseen ja lyhentää puntit. Hänen ilmeensä oli
näkemisen arvoinen kun kerroin,
että juuri sellaiset haalareiden
kuuluukin olla.
Seuraaviin viikkoihin mahtuikin sitten sellusankopalloa, Ota- ja
stadisuunnistusta, Alvarin piknikkiä, laulusaunaa ja monia muita
tapahtumia. Tulipa kerran käytyä
killan saunavuorollakin, seura
tosin oli miesvoittoista, mutta mukavaa se silti oli. Hienointa kaikissa
tapahtumissa on ollut se, että on
tuntenut kuuluvansa joukkoon
ja saanut viettää aikaa muiden
raksalaisten kanssa.
Reilu kuukausi on nyt takana
phuksitaivalta ja elo Otaniemessä
alkaa tuntua jo kotoisalta. En-

Uudenkarheissa haalareissa

simmäiset opintopisteetkin on
kerätty. Nykyään käytävillä tapaa
enemmän tuttuja kasvoja kuin
ensimmäisenä päivänä ja ”moi”- ja
”hei”-tervehdyksiä kuuluu useammankin kuin kahden ihmisen
suusta. Paljon on takana ja paljon
on vielä edessä, toivottavasti vuosi
jatkuu yhtä antoisana.
Hauskaa syksyn jatkoa kaikille
raksaphukseille sekä muille! 
Raksaphuksi Anna

Läheisyys lämmittää myös phuksiaisissa

Viimeiset ohjeet ennen köyteen tarttumista
Piknikillä

Köydenveto päättyi poikkeuksellisesti sähköläisten voittoon
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Ulkoexculla 2005:

NCC ja Ramboll, St. Pauli ja Reeperbahn
RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN ULKOMAAN
EXCURSION (12.-19.9.2005) REITTI KULKI POHJOIS-EUROOPASSA. ENSIN RUOTSIN LÄVITSE TANSKAAN KÖÖPENHAMINAAN, JOSSA VIETIMME KAKSI YÖTÄ, JA EDELLEEN TANSKAN HALKI
SAKSAAN HAMPURIIN KAHDEKSI YÖKSI.
SEURAAVASSA TUNNELMIA TIEN PÄÄLTÄ

18.9. Aamupäivällä kävimme

12.9. Iloinen joukkiomme kokoontui Rakentajanaukiolle alkuillasta. Yhteishenkeä puhallettiin
jakamalla kaikille onnistuneet excursiopaitamme sekä matkaluettavaksi tuore matkajulkaisumme.
Ensimmäinen osuus matkasta
kohti Turkua, josta laiva lähti
illalla Tukholmaan. Ensimmäiset
bileet illalla laivalla.

saksalaiskollegoidemme kanssa opastetulla kanava-ajelulla.
Päivällä aikaistettu lähtö esti
suunnitellun vierailun yliopistolla Hampurissa. Lopulta edessä
oli viimeiset tunnit Hampurissa
ennen paluumatkaa. Illalla viimeisten tuliaisostosten jälkeen
lauttamme lähti Rostockista kohti
Hankoa.

Vanhempia tieteenharjoittajia Hampurissa

14.9.

13.9. Karu aamuinen herätys klo

6.30 paikallista aikaa Tukholmasta. Jengi ulos laivasta ja bussin
kyytiin. Bussilla ehdittiin NCC:n
pääkonttorin pihaan jo kahdeksaksi. Yhdeksältä alkoi NCC:llä
lyhyt esittelytilaisuus. Hauskaa sinänsä oli, että aloitimme ﬁrmasta,
joka oli rakentanut kirjaimellisesti
koko excursioreittimme. Toisin
kuin Suomessa, Ruotsissa NCC:
llä on isot kädet pelissä myös
tiebisneksessä, joka onkin naapurimaassamme hieman eri ulottuvuuksissa. Reittimme Ruotsin
lävitse sisälsi runsaasti NCC:n teitä
sekä muita NCC:n rakennelmia.
Lyhyen Tukholman visiitin jälkeen
oli edessä ensimmäinen pidem-

ostoksille sekä tutustumaan vanhaan hansakaupunkiin. Suurin
osa eksyi myöhemmin illalla tietenkin Reeperbahnille.

On sillä kokoa!
Turning Torso, NCC Malmö

pi bussimatka Jönköpingiin,
keskelle Ruotsia. Majoituimme
mökkeilyalueelle pieniin mökkeihin. Sympaattinen Jönköping
teki kauniina kaupunkina suuren
vaikutuksen matkalaisiin.

City Tunnel Project, NCC Malmö

Matkalla mukana

Aamupäivällä ajettiin
Malmöön. Iltapäivällä Malmössä
käytiin tutustumassa NCC:n City
Tunnel -projektiin. Ennen reissun jatkamista oli tietysti pakko
pistäytyä niinikään NCC:n urakoiman Turning Torson juurella.
Maailman kauneimmaksikin rakennukseksi valittu Malmön uusi
maamerkki ei auringon paistaessa jättänyt ketään kylmäksi. Illaksi
ajettiin Øresundin siltatunnelin
ylitse Kööpenhaminaan, jossa
majoituttiin Tivolin ja keskustan
välittömään läheisyyteen Hotel
Cab Inn Cityyn.

15.9. Aamupäivällä kävimme
vierailulla Rambollin pääkonttorissa Virumissa Kööpenhaminan
pohjoispuolella. Yksi Rambollin
kohteista on NCC:n urakoima
City Tunnel, joten Ramboll liittyi
sopivasti matkaamme. Maittavan lounaan jälkeen suurin osa
porukasta vieraili Carlsbergin
tehtaalla. Ylväiden tornien ympärillä oli museo kaikesta vehnäjuomaan liittyvästä ja kierroksen
jälkeen sai pari maistiaistakin.
Illalla oli viimeinen tilaisuus katsella lävitse nähtävyydet pienestä
merenneidosta aina Christianian
kaupunginosaan, sekä eksyä Kööpenhaminan yöhön.
16.9. Viimeinen pidempi ajomatka oli edessä, kun suuntasimme Kööpenhaminasta etelään.

Lauttamatka Rödbystä Tanskasta
Puttgardeniin Saksaan sai matkaan hiukan yllättävää lisäjännitystä, kun keskellä Itämerta
selvisi, ettei alustavan matkasuunnitelman mukainen Rostock-Helsinki matka maanantaina
onnistu. Silja oli päättänyt lähettää Finnjetin Amerikkaan hirmumyrsky Katrinan aiheuttamien
tuhojen hätäapumajoitukseksi.
Ratkaisu oli lopulta vaivaton:
paluu aikaistui päivällä ja Super
Fast Ferries toisi meidät takaisin
Suomeen. Alkuillasta selvisimme
Hampuriin ja majoituspaikkaamme. Hampurissa meille kaupunkia
ja paikkoja oli esittelemässä muutama paikallinen opiskelija.

17.9. Lauantai oli vapaapäivä.

Porukka hajaantui kaupungille

Rambollin toimistolla Tanskassa

19.9. Pitkä päivä meni syödessä

ja nukkuessa sekä lautapelejä
pelaillessa. Kun lautta vihdoin
saapui Hankoon, oli edessä vielä
viimeinen ajomatka Otaniemeen.
Väsyneet, mutta suurimmaksi
osaksi varmasti tyytyväiset matkustajat palasivat koteihinsa ja
opintojensa pariin.
Erityiskiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme, jotka
olivat ansiokkaasti mukana tässä
vuoden suurimmassa retkessämme. Kiitos myös järjestelyissä
auttaneille Ritva Saariselle, Auli
Orpanalle, Anne Leivolle ja Jussi
Korpilolle.
Takavasemmalle vetäytyvä
excursiomestarinne,
Ari
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Juna-asema Hampurin malliin
Majoitus Hampurissa, Royal Sexum

Rambollin pääkonttori Tanskassa

Tunneli Tukholman keskustan alitse

Hummeleita Hampurissa

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

Erään insinöörin lopputyö
Putken ominaisuuksia
1. Putki on valmistettu pitkästä reiästä, joka on ympäröity metalli- tai
muovikuorella.
2. Putken on oltava ontto koko matkalta ‒ älä käytä eripituista reikää kuin
kuori on.
3. Putken sisähalkaisijan on oltava pienempi kuin ulkohalkaisija, muuten
reikä jää ulkopuolelle.
4. Toimitettaessa putken on oltava täytetty ilmalla. Muu sisältö, kuten vesi,
höyry tai bensiini vaihdetaan sinne myöhemmin.
5. Putki toimitetaan ilman ruostetta. Ruoste on asennettava putkeen
työmaalla. (Jotkut toimittajat nykyään asentavat putkeen ruosteen jo
varastossa, jolloin säästetään aikaa työmaalla.)
6. Yli 153 m:n pituisen putken molempiin päihin on kirjoitettava sanat
”pitkä putki”, jotta myyjä tietää, että se on pitkä putki.
7. Yli 3,2 km pituiseen putkeen on kirjoitettava sanat ”pitkä putki” myös
keskelle, jotta myyjän ei tarvitse kävellä putken päähän asti tarkistaakseen, onko putki pitkä.

Rakennus kaunis
niin uljas ja mahtava
työstämme kertoi

8. Halkaisijaltaan yli 15 cm olevaan putkeen on kirjoitettava sanat ”suuri
putki”, jottei myyjä luule sitä pieneksi.
9. Laipallisten putkien laipoissa on oltava pultinreiät. Näiden reikien on
oltava erillään keskellä olevasta pitkästä reiästä.
10. Kun tilaat kulmallisen putken, muista kertoa tilauksessa, haluatko oikeavai vasenkätisen kulman. Muutoin putki asennetaan työmaalla väärään
suuntaan.

Rakentaminen
on sydämen asia
raksa rulettaa

11. Muista määritellä, haluatko tasaisen maan, ylämäen vai alamäen putkea.
Jos alamäessä käyttää ylämäen putkea, vesi virtaa putkessa väärään
suuntaan.

Raksan phuksit olivat tutustumassa itäiseen satamakaupunkiin 15.9. Kuin ihmeen kaupalla tuona samaisena iltana joukko IK:n raatilaisia oli harrastamassa korkeakulttuuria Rautatientorilla.
Tällä sivulla, sekä sivulla 4 olevat Haiku-runot ovat tuon kulttuuri-illan tuotteita. Kirjoittajat ovat
eri osastojen phukseja, ja ne on julkaistu ilman tekijöiden lupaa. Uskomme että osa kirjoittajista
ei enää edes muista tehneensä ikinä mitään tällaista.

Minä

Oli lauantai-ilta, matkustin kotiin. Aurinko laski ja pelloilta nouseva usva valtasi
hiljalleen kaupungin katuja. Katselin muita ihmisiä. Hekin olivat menossa jonnekin.
Monilla oli mukanaan kauppakassi, jonka ohut muovi ei peittänyt olut- ja siideritölkkien
kylkiä silmieni saavuttamattomiin.
No, minäkin kyllä kannoin kauppakassia. Ero oli vain se, että minun kassissani oli
maitotölkki ja paketti puurohiutaleita.
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Kiltamme jäsen Lika Hila (tunnetaan myös nimellä Lasse Kahila) löysi kaunokirjallisesti produktiivisen puolensa. Tapahtuman
huomioidakseen Ruutiset julkaisee pöytälaatikkonovellisti
Hilan tekstin ”Kahvitauolla”.
Työmaaympäristöön sijoittuva novelli heijastaa yhteiskuntamme ristiriitaisuuksia ja epäkohtia sekä kuvaa erilaisten
ihmisten sopeutumista rakennustyömaalle.

Kahvitauolla
Monta laman vuotta suomalaiset rakennustyömiehet kärsivät urakoiden
puutteesta, alenevasta palkkatasosta ja
konkursseja seuraavasta työttömyysuhasta.
Se oli rangaistus kasinotalouden ylilihavista
vuosista, itku pitkästä ilosta. Kuin pikkupojan pipareiden pihistelyä seuraava selkäsauna tai viikonlopun ryyppyrännistä tuleva
kankkunen. Laman selän taituttua työtä
taas riitti ja suhdanneherkän rakennusalan
työläiset saattoivat rehvakkaina ja itsevarmoina esitellä mielipiteitään poliitikkojen
päätöksistä, autojen ajo-ominaisuuksista
tai naisten ulkonäöstä.
”Mitä vittua? Miksei täällä oo kahvia?”,
Repe tuijotti tyhjään kahvipakettiin. Hän
käänsi paketin ylösalaisin ikään kuin todistaakseen kahvin loppumisen. Hämmästelevä mulkaisu työkavereihin.
Hiljaisuus.
”Mä vasta ennen lomia ostin täyden
paketin”, Repe jatkoi.
”Sepi, saatana, juonu kaiken kahvin...
vittu sillä apinalla oo korvien välissä muuta
ku yks iso ilmakupla. Tässä tää mun ostama
paketti nyt on”, Repe rypisti tyhjän paketin
isoon nyrkkiinsä ja heristi sitä muille, ”vittu
ihan tyhjänä!” Repe heitti paketin roskikseen ja istahti vakiopaikalleen ikkunan
viereen. ”Saatanan savolainen... ei sitte
juoda kahvia”.
Kosonen asteli taukotilaan kauppareissultaan nippu Metro-lehtiä toisessa kädessä,
lihapiirakkapaketti, maitotölkki ja neljä
vanukasta toisessa kädessä. ”Kusti polkee
ja posti kulkee”, hän heitti lehdet levein
elkein pöydälle.
”Sepi on varmaan tänään kuninkuusraveissa... Eikös ne nyt ole?” Joose osallistui
keskusteluun.
”Toivottavasti hävii kaiken”, kiukkuinen
Repe sanoi. Kosonen mylvähti nauramaan
työkaverin äreyttä. Purskahduksen mukana
suusta ponnahti myös hienoksi pureskeltu,
nielemättä jäänyt lihapiirakkanokare, joka
lösähti pöydälle ruokahalun sammuttajaksi.
Nauru tarttui. Hidasälyisimpiä nauratti ehkä
ruokapöydällä komeileva kikkare suussa
muussaantunutta lihapiirakkaa.
Valtakunnan mediakanavat viestivät
aktiivisesti paperialan pitkään kestäneestä
työtaistelusta.
”Mitähän paperin veijarit tänään päättää?” Joose herätteli keskustelua. Hänen
silmiin sattui lehdestä jo eilen iltauutisissa
kerrottu tieto, että lakkoneuvottelut jatkuisivat tänään. Kukaan ei kommentoinut
työmaan luottamusmiehen puheita, jotka
väistämättä ajautuivat poliittisiksi.
”Tänäänhän ne taas neuvottelee”, Joose

jatkoi suu täynnä munkkia, jonka päälle
hän ryysti kahvia termospullosta. Kosonen
ja Repe naureskelivat Joosen tavalle maustaa kahvi suolalla. ”Kyl mää sen ymmärrän,
että meillä päin juustoa kahviin lisäthän...
ja maito, kerma, sokeri, jätski, viina. Nehän
kuuluukin kahviin... mut että suolaa!” pohjanmaalta kotoisin oleva Kosonen oli taannoin hämmästellyt Joosen kahvinjuontia.
Joose mietti. ”Ne puhu eilen, että rakennusliitto lähtis tukemaan... rakennus, metalli
ja oliko siinä vielä joku kolmas”.
”Ei saatana! Ei vetele. Noitten puolesta
mä en istu”, Repe sanoi.
”Kai sitä pitää istua, jos liitto määrää”,
Joose sanoi.
Aliurakoitsijana toimiva maalari oli
kuunnellut keskustelua vaitonaisena. Hän
oli toista päivää työmaalla, eikä uskaltanut
esittää kärkeviä mielipiteitä leimautumisen
pelossa. ”Empä tiiä. On sitä Suomessaki
vaikka kuinka paljon semmosia ihmisiä,
jotka on vuostolkulla ollu töissä, muttei

”Nii just, perkele! Ei muuta ku rautoihin
kiinni kaikki ja junan perään juoksemaan,
saatanan ökyrikkaat paskanaamat”, Repe
sanoi.
Porukan ristiriitaisuus rohkaisi maalaria.
”Kyllä ne paperia tukee, mutta kattokaas
vaan, jos olis joku pienempi liitto ja tukilakkoihin tarttis ruveta”.
”Häh?” Joose tokaisi.
Kysyvä hiljaisuus ja utelevat ilmeet nostivat maalarin keskustelun keskipisteeseen.
”Meinaan isojen liittojen puolella keskusjärjestöt on. Herrat on samaa sarjaa,
oli ne tehtaanherroja tai aayyherroja. Niitä
kiinnostaa oma palkka”.
Vaiennut maalari vilkaisi kysyvästi ympärilleen. Repe ja Kosonen keskittyivät kadulla
kulkevien naisten katseluun. Ainoaksi potentiaaliseksi keskustelukumppaniksi jäänyt
Joose sanoikin silmäkulma nykien, ”Sitä
varten keskusjärjestöt just on perustettu,
ettei isot liitot pääse määräilemään”.
Maalari huomasi äkkipikaisen Joosen
ärtyvän hänen puheistaan, mutta jatkoi
kuitenkin, ”No periaatteessa. Mut mitä
enemmän työläinen saa palkkaa, sitä enemmän se maksaa rahaa keskusjärjestölle. Jos
raksalaiset saa parin prosentin palkankorotuksen, se on yks hyttysen kusi itämeressä,
mut entäs ku paperin jätkät saa sen saman
korotuksen. Se jo tuntuu niin että alkaa
keskusjärjestön aayyherraa kiinnostaa”.
”Liitoissa tai keskusjärjestöissä ei jaeta
optioita niinku ﬁrmoissa”, Joose sanoi vihaisella äänellä.
”Älä puhu paskaa! Ei ehkä suoraan,
mutta kyllä ne palkintonsa saa”, maalarikin
korotti ääntään.

”

Pöllämystyneet työmiehet tuijottivat
hämmästellen hikipisaroita tihkuvaa,
punaisena puhkuvaa ja huohottavaa
työmaainsinööriä

paikkaa oo vakinaistettu. Eukon sisko esimerkiks on sairaalassa ollu monta vuotta
eikä oo vakinaistettu. Vuos pidetään ja sitte
potkitaan helvettiin ja parin viikon päästä
otetaan takas. Ei sille lomapäivätkään kerry. Semmosten puolesta mä mielummin
lakkoilisin”.
”Noilla paperin äijillä on muuten ihan
vitun kova palkka. Lehdessä oli just, kuinka
helvetisti ne homot tienaa. Olisko ollu joku
neljä tonnii kuussa”, Repe sanoi. Repe oli
kolmekymppinen tuore isä, eikä häntä juuri
yhteiskunnalliset asiat kiinnostaneet. Nuori
perhe ja sen elättäminen täytti ajatukset.
Mies päätti sanavalmiuttaan kuitenkin
kommentoida keskustelua sen verran kuin
asioista mitään tiesi.

”Mä oon kyl ihan tyytyväinen ollu
rakennusliiton toimintaan. Eroo, vittu, liitosta!”, Joose huusi seisten, pöytää vasten
nojaten.
Maalari nousi myös. Nenät vastakkain
seisovien Joosen ja maalarin katseessa
välkkyvät salamat saattoi nähdä. Työpoliittisesta kinastelusta kehkeytyi suoranainen
luokkasota.
”Lahtari!”
”Punikki!”
Miehet karkasivat pöydän yli toistensa
kurkkuihin kiinni.

”Niin. No kyllä ne taistelee senkin vuoks,
ettei ulkomaista työvoimaa sais ottaa
tehtaisiin”, Joose puolusteli paperialan
tovereita”.

Ikkunan vieressä istuvat Kosonen ja Repe
ihmettelivät alkanutta painiottelua. Hämmästyneen hymähdyksen jälkeen miehet
keskittyivät kukkotappelun sijaan kadulla
kulkevien naisten arvosteluun. Kososen
silmiin sattui miehen kainalossa kulkeva
mehevä vaaleaverikkö: ”Ohoh! Mikäs kisumisu siinä menee”.

”Niillä ei... oo kohta kellään... kellään
töitä, ku... tehtaat siirrethän ulkomaille”,
Kosonen mumisi suu täynnä lihapiirakkaa
ja ryysti maitoa päälle.

”Vähän on pienet rinnat, mutta noi kinkut... ton pöksyihin, ku pääsis”, Kosonen
jatkoi.
”Varattu, perkele”, Repe sanoi.

”Ei oo kauaa”, Kosonen sanoi, iski silmää
ja hieroi kämmeniään leveä virne naamalla.
”Ei millään malttas odottaa, että pääsee
sänkyyn”, Repe sanoi, ”Huomenna on jätkällä kyrpä niinku nyljetty orava”.
Kosonen kahmaisi hieman vanukasta
lusikkaansa ja ampui mällin keskelle Repen
otsaa. Repe ei ymmärtänyt työkaverin leikkimielellä tehtyä temppua, eikä hallinnut
itseään. Salamannopeasti hän nappasi pöydältä täyden vanukaspurkin ja viskasi sen
kuin pesäpalloilija tarkalla heitolla keskelle
Kososen otsaa.
”Ai perr...keee...les!” Kosonen pyyhki
toﬀeevanukasta valuvan naamansa kämmenselällä ja latasi oikean suoran Repen
poskeen. Tyrmätty Repe löystyi kuin spagetti kiehuvassa vedessä ja luhistui takana
painivaa Joosea vasten.
Kosonen valmistautui jo uuteen hyökkäykseen. Niin vimman vallassa hän oli, että
nyrkki osui Jooseen.
”Vittu!” Joose luuli, että ay-poliittinen
kinastelu kalvoi jotenkin Kososta ja että
tämä olisi tullut maalarin avuksi. Joose jätti
maalarin kurmoottamisen karaten Kososen
kimppuun. Raivosta punaisiksi muuttuneet
pupillit nousivat yläluomien alle. Pelkät
silmämunat esillä Joose takoi Kososta. Kirjaimellisesti silmitöntä raivoa.
Repe tokeni vähitellen tyrmäyksestä.
Kostonhimoisena hän haki Kososta, joka oli
tiukassa painiottelussa Joosen kanssa. Lyöntimahdollisuuksien puutteeseen kyllästyneenä hän hyppäsi kunnon gepardiloikalla
molempien päälle ja kolmen osapuolen
joukkomylly oli valmis.
Hölmistynyt maalari hämmästeli tilannetta. Hän oli jäänyt vaille tappelukaveria
Joosen karattua Kososen kimppuun. Harmistuneena hän töpösteli tappelijoiden
pariin ja tempaisi ensimmäisestä kouraan
tarttuneesta ruumiinosasta ja alkoi mätkiä.
Tämä epäonninen ruumiinosa sattui olemaan Kososen pää.
Parakin yläkerrassa työmaan johtoporras oli horroksessaan viettänyt rauhallista
aamupäivää. Siihen kuului kahvinjuontia,
pasianssin peluuta ja internetin pornosivujen selailua.
Kolmen puhumattoman, puoliunisen
miehen idyllin rikkoi parakin tukipilareita
ravisteleva, alakerrassa valloilleen päässyt
kolmas maailmansota. Tärinä läikytti kahvia
työmaainsinöörin uudelle silkkikravatille,
jota ylpeä mies hipelöi makeasti. ”Perhana”,
insinööri totesi. Hän laski kupin pöydälle,
nousi seisomaan ja kohensi olemustaan
sekä asuaan. Leuka pystyssä, mies asteli
pitkin, rauhallisin askelin alakertaan.
Insinöörin leuka loksahti auki. Hän käveli
tappelijoiden viereen. ”Hiljaa” hän sanoi
vailla minkäänlaista vaikutusta. Insinööri
veti keuhkot täyteen ilmaa ja karjui kitalaet
helisten ”Hiljaa!” Pauke ja mäiske vaikeni.
Pöllämystyneet työmiehet tuijottivat hämmästellen hikipisaroita tihkuvaa, punaisena
puhkuvaa ja huohottavaa työmaainsinööriä, joka oli keskeyttänyt heidän hauskanpidon. ”Töihin. Tauko loppu”, insinööri pihisi.
Sisäinen mielihyvä oli melkoinen, kun työmiehet talsivat esimiestään silmäkulmien
alta luimistellen, mitään haistattelematta
työtehtäviensä pariin.
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Luovaa hulluutta ja spontaaniutta:

Teekkarispeksi tehdään pilke silmäkulmassa
1500-LUVUN RUOTSIIN
JUONTAVA, AJANKOHTAISIA

JUURENSA

ASIOITA PA-

OTASPEKSIEN KUNINGASTA, TEEKKARISPEKSIÄ, ON TEHTY VUODESTA 1990
LÄHTIEN JOKA VUOSI.
RODIOIVA SPEKSI ELÄÄ VAHVASTI
NIEMESSÄ.

Teekkarispeksin, tuottaminen
on pitkä ja suuritöinen projekti.
Raksalaisten työpanos on luonnollisesti välttämätöntä. Viime
keväänä esitetyssä produktiossa
1985 oli mukana kuusi raksalaista:
Minna Kantola toimi tuottajana,
Joran ʼHasseʼ Hasenson sävelsi
speksin kappaleita, Emmi Härkönen, Tommi Koskinen ja OssiMatti Lahtinen näyttelivät ja Anne
Nieminen oli tanssijana.
Speksin tekijät ovat sosiaale-

Anne (vas.) tietää, että raksa on
paras kilta.

ja, verbaaleja ja avoimia
ihmisiä. Tommin mukaan
raksalaisten speksiaktiivisuus johtuu siitä, että ”raksalle hakee monenlaista
jengiä”. Kiltamme kirjavaan jäsenistöön mahtuu
jos jonkinlaisia hulluja.
Anne tosin epäilee, että
syyt voivat olla muualla
ja paljastaa, että ”raksa
on paras”. Tähän muutkin
speksiläiset yhtyvät.

suuntaava kiertue
on antanut monelle speksin parhaat
muistot. Anne ja
Tommi raottavat
esirippua kertomalla, että edellisellä
kiertueella Oulussa
speksiläiset keksivät
lähteä juoksemaan
alasti ympäri Oulun
yliopiston kampusta.

Speksi antaa paljon

Vaativa
harrastus

Speksi antaa tekijöilleen eniten esitysten
aikana. Omilla kyvyillä
ansaittu suuren yleisön
huomio lumoaa esiintyjät
aina. ”Se, että saa yleisön
nauramaan jollain improtulla jutulla on aina
mielettömän hienoa”, Ossi
kertoo. ”Tunne siitä, että
on vaikuttanut ihmisten
tunteisiin ja antanut heille hyviä kokemuksia on
todella vaikuttava”, Hasse
Eros näyttelee rakkauden jumala Hassea.
jatkaa.
Parhaat speksikokemukset liittyvät kuitenkin usein nachspexin ja kaadon. Näissä talavan ulkopuoliseen toimintaan pahtumissa meno voi olla todella
‒ siihen, mistä tavallisilla kuolevai- villiä, kun speksiläisten luovuus
silla ei ole aavistustakaan. Teekka- pääsee valloilleen. Eivätkä speksirispeksi tarjoaa tekijöilleen paljon läiset todellakaan sylje mukiin.
Keväällä eri puolille Suomea
bileitä, muun muassa speksisitsit,

Palkitsevat lavasuoritukset

Väitetään, että speksissä ovat
kauneimmat naiset ja komeimmat
miehet. Väitettä tukee tosiasia,
että edellisen speksin lavalla nähtiin peräti neljä raksalaista. Tommi
Koskinen näytteli rock-tähti Nikkiä, Emmi Härkönen toimittaja
Sagaa, Ossi-Matti Lahtinen vastarintaliikkeen johtajan apuri Mortia
ja Anne Nieminen oli mukana
tanssiryhmässä. Innostus esiintymiseen on kova ja heidät tullaan

varmasti näkemään jatkossakin
lavalla speksissä.
Juontokeikkoja tekevälle Ossille näytteleminen on iso asia.
”Speksin on opettanut paljon
esiintymisvarmuutta ja kykyä
selvitä yllättävistäkin tilanteista”,
Ossi kertoo. Annelle tanssiminen
on ollut harrastus pienestä pitäen. Anne kertoo, että speksissä
tanssiminen on ”kehittänyt etenkin ilmaisu- ja eläytymiskykyä”.

Speksi vie tekijöiltään runsaasti aikaa. Tämä vaikuttaa
väistämättä opintojen etenemiseen.
”Treenit ja kiertue
vie paljon aikaa
keväällä ja se näkyy kyllä siinä, että
joitain kursseja on
jäänyt käymättä”,
Ossi myöntää.
Näyttelijöillä ja
tanssijoilla säännölliset harjoitukset
määräävät paljon aikataulua.
Tuottajan rooli lienee kaikkein
stressaavin ja suuritöisin, mutta
”ne hommat on sellasii, että niitä
voi tehä aina sillon, ku on aikaa”,
Minna kertoo.

Vaikka speksiharrastus vie
aikaa, se myös palkitsee avokätisesti. Speksiläiset toivovat, että
mahdollisimman moni raksalainen
lähtisi speksiin mukaan ‒ toimenkuvia, kun riittää aina lavastajasta
pr-työntekijäksi asti.
Myös ensi keväänä esitettävää
produktiota sekä jo 1.11. Museolla
esiintyvää Elospeksiä suositellaan.
Allekirjoittanut yhtyy tähän. Viime keväänä ensimmäistä kertaa
teekkarispeksiä katsellessani päätin, etten missaa yhtään speksiä
opiskeluaikanani ‒ ehken sen
jälkeenkään.
Lasse Kahila

Raksa rokkaa... Tommi Nikkin
hahmossa.

Tommille teatteri
on aina ollut harrastus. Speksissä,
jossa improvisaation runsaus tekee
roolisuorituksista
haastavia, hän on
ensimmäistä kertaa päässyt näyttelemään.
LK

Speksiharrastus lumoaa
Ossi on yksi teekkarispeksin komeista
miehistä ja sen kyllä huomaa.

Raksan ensimmäisiä speksiläisiä oli Joran ʼHasseʼ Hasenson.
Opiskelujaan lopetteleva Hasse
innostui speksistä vuonna 2000.
Aktiivinen kiltatoiminta vei oman
aikansa, eikä Hasse pyrkinyt kevään produktioon. Harrastus innoitti niin paljon, että seuraavassa,
vuoden 2002 speksissä Hasse
näytteli rakkauden jumala Erosta,
yhtä speksin päärooleista. Myöhemmissä produktioissa Hasse on
keskittynyt musiikkipuoleen säveltämällä ja sanoittamalla speksissä
Pitkän linja speksiläinen
Minna (kesk.) oli edellisen
produktion tuottaja.

esitettäviä kappaleita. Speksi on
tukenut Hassen musiikkiharrastusta. ”Speksissä voi kokeilla asioita,
joita ei ammattipiireissä uskalla
tehdä”, Hasse kertoo.
Toinen raksan pitkän linjan
speksiläinen on Minna Kantola.
Ännännen vuoden juuri aloittanut
Minna lähti mukaan speksitoimintaan heti fuksivuotena. Vuoden
2002 produktiossa Minna oli Hassen lailla näyttelijänä. Seuraavan
vuoden tuotoksessa Minna oli
mukana tanssijan roolissa. Sitä

seurasi vaihtoopiskelun vuoksi
vietetty välivuosi
speksitoiminnasta, mutta viime
kevään produktiossa Minna oli
taas mukana ‒
tällä kertaa tuottajana.
LK

Elospeksi Museolla 1.11. Hinta 2€

Fuksikapteeninakin toiminut Emmi aloitti speksiuransa jo
ennen fuksivuoden alkua.

KULTTUURI KULTTUURI KULTTUURI KULTTUURI
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Tervehdys!
Rudolf Ruutinen esitti taannoin
pyynnön, että kertoisin lyhyesti kulttuurivastaavana toimimisesta. Mutta
ensin vähän itsestäni: nimeni on Katriina Meszka, olen kolmannen vuoden
opiskelija R-puolelta ja olen tämän
vuoden kulttuurivastaava.
Kulttuurivastaava on killan sisäasiaintoimikunnan jäsen, jonka hommaan kuuluu järjestää
kiltalaisille kultturellia ohjelmaa. Se voi olla teatterissa
käyntiä, musiikkia, taidenäyttelyitä... kaikkea kivaa. Hauskinta hommassa onkin, että voi omien kiinnostustensa
perusteella vaikuttaa killan tapahtumakalenteriin. Ja saa
päättää mihin hauskaan killan kulttuuribudjetin rahavarannot sijoitetaan (jos olet ihmetellyt mihin maksamasi killan
jäsenmaksu katoaa, ehdotan kaikenlaisiin tapahtumiin
osallistumista).
Kulttuurivastaavan toimi on mukavin toimarin homma
killassamme! Suosittelen lämpimästi kaikille asiasta kiinnostuneille seuraavaksi kulttuurivastaavaksi ryhtymistä.
Aurinkoista syksynjatkoa kaikille!
Katriina Meszka
IK:n kulttuurivastaava -05
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Kulttuuririntamalla tapahtuu
Killan kulttuurikomppania järjestää vapaaehtoisia itsensäsivistämisharjoituksia jatkossakin. Inhimillisen hintaisia
pääsylippuja tarjoillaan ainakin jäljempänä mainittuihin
tapahtumiin.
Näistä ja mahdollisesti muistakin mahdollisuuksista
pysyy parhaiten perillä, kun järjestää itsensä [IK-kulttuuri]sähköpostilistalle. Tämä käy kätevimmin vaikkapa lähettämällä mailia kulttuurivastaavalle tai tiedottajalle.

1.12.2005
Balettiin! Ohjelmassa Tshaikovskin
Pähkinänsärkijä ja Hiirikuningas
17.1.2006
Punahukka ‒ Riivattu komedia uskosta
KOM-teatterissa

Raksalaista musisointia:
Killing Band
Rudolf Ruutinen pyysi
mua kirjottamaan jotain
meijän bändistä, koska tää
lehti on kuulemma Ruutisten kulttuurinumero.
Ensinnäkin mä haluan
tehdä selväksi, että meijän
bändi ‒ Killing Band ‒ edustaa aitoa raksalaisuutta. Me
ollaan sitä, mitä raksalaiset
yleensä on (tai sitä, josta
raksalaiset unelmoi): rajuja,
rujoja, roiseja. Me soitetaan
metallia. Me ollaan kovanaamoja.
Aika moni luulee, että
Teräsbetoni edustais jotain
raksalaisuuden sisintä. Teräsbetonin jätkät on vaan
matkineet SRV-yhtiöihin
kuuluvan teollisuusrakentamiseen erikoistuneen ﬁrman
nimen. Teräsbetoni soittaa
nössöä fantasiaheviä.

Me ei tämmöseen sorruta. Me öristään, mitä sylki
suuhun tuo. Meillä ei lyriikoita ole! Lyriikat on neideille! Örinä meille!!
KB

Tässä piti olla Killing Bandin
basistin, Killing Bassin
kuva, mutta lukijoiden
mielenterveyttä ajatellen
toimitus katsoi parhaaksi
sensuroida sen.

niin konserttisaliin varmasti mahtuu.
Konserttikalenteri sekä muuta mahdollisesti hyödyllistä tietoa osoitteessa: http://dominante.tky.ﬁ/.
Kun otaniemeläiset kuorot matkaavat kaikki mantereet läpi, niin
Polyteknikkojen orkesteri sentään
kaluaa jokavuotisella kevätretkellään
Suomen kaupunkeja. Ja mikä parasta,
tähän orkesteriin ei ole koesoittoa.
Tuuttausta tuutin täydeltä aina maanantaisin, melkein aina Smökissä.
Osallistumista rajoittaa korkeintaan
stemmojen puute. Mutta käsittääkseni
esim. kontrabasso-, fagotti- ja trumpettisektioissa ei 
ole pitkiin aikoihin
koettu väentungosta. Tästä Suomen
vanhimmasta akateemisesta opiskelijasinfoniaorkesterista voi kysellä lisää
Saku ”opintoneuvoja, jousikoura”
Härköseltä sekä allekirjoittaneelta, jota 
toisinaan on myös Poikkihuilu-Leivoksi
kutsuttu.
Myös kevyen musiikin saralta löytyy. Sikäli kun kapellimestarien
johda
tus tuntuu jotenkin rajoittavalta, niin
rytmin veressään tunteva voi hakeutua
Polirytmin jammailevaan seuraan.
http://polirytmi.tky.fi/. Eikä oman
bändinsä perustaneitakaan syrjitä.
Käänny PELMUn puoleen, niin treenikämppäkin hoituu. Lisää pelmusta
Petteri ”kapulakoura” Andersinilta ja
http://www.pelmu.ﬁ/.
Aivan oma lukunsa on Retuperän
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jäseniksi asti pääsisikään, niin heidän
seuransa on kuitenkin aina toivottua.
Och sen ﬁnns det också den teknologorkestern Humpsvakar, men min
svensk är so dålig att det är bättre
att någon annan berätter om den här
lustiga gruppen.
Vaan eipä tarvitse teekkarin otaannuttaa täysin musiikillista makuaan.
Jos teekkarikuorot/-yhtyeet eivät
huoli/kiinnosta, voi lahjakkuuttaan
kehittää esim. Akateemisen Laulun
parissa. Auli ”alttotyttö” Orpana auttaa
alkuun. Pientä ja sievää mimmimeininkiäkin löytyy ‒ ONL, Osakuntien
naislaulajat. Heistä kertoo mielellään
lisää itsekin pieni ja sievä, raksalaisessa
tunnelmassa viihtyvä Tuula ”Akvan
nykyinen puhis” Vuorenhela. Ei sovi
unohtaa myöskään Ylioppilaskunnan
soittajia eikä Akateemista puhallinorkesteria eikä... Tästä listasta jää joka
tapauksessa jokin taho mainitsematta,
niin ehkä sittenkin on vain parasta
lopettaa tähän.
AL

 
   
 





 



 

  


 



 
 



   
      

    
      







 
  






Rakentajat
teatterissa
Torstaina 31.3.2005 joukko kiltalaisia
pääsi seuraamaan Hätäinen hääyö -nimistä revyymusikaalia Komediateatteri
Arenaan. IK:n kulttuurivastaava Katriina
oli hankkinut liput, jotka olivat mukavasti
normaalihintaisia lippuja edullisemmatkin. Ere Kokkosen kirjoittama ja ohjaama
revyy perustuu hänen itsensä vuonna
1969 ohjaaman Pohjan tähteet -elokuvaan. Tarinassa elokuvantuotantotiimi
yrittää epätoivoisesti luoda uuttaa elokuvaa, mutta työ on hankalaa, joukon
ihmissuhteet kiemuraisia, eikä lopputuloksenkaan laadusta voi loppujen lopuksi
olla kovin vakuuttunut.
Revyyn esiintyjäkaarti oli nimekäs,
mukana oli suomalaisen musiikki- ja
näyttämöviihteen veteraaneja sekä
nuoria kykyjä. Lavalla nähtiin muun
muassa Pirkko Mannola, Titta Jokinen,

Eero Melasniemi, Juha Veijonen ja Meri
nenonen, unohtamatta Olli Ahvenlahtea,
joka vastasi myös revyyn sävellyksistä ja
sovituksista.
Esitys oli ‒ kuten ohjaajakin käsiohjelmassa kertoo ‒ puhdasta viihdettä, ilman
sen kummempia syvällisiä ajatuksia.
Mutta sellaisena se oli melko onnistunut.
Monet mukaansatempaavat musiikkinumerot tasapainottivat muutoin löysästi
valuen edennyttä juonta. Esityksen huippukohdista mainittakoon katsojien suut
auki loksauttanut spagaatti, jonka vaivattoman näköisesti taituroi ‒ uskokaa tai
älkää ‒ Pirkko Mannola, Miss Suomi 1958,
syntynyt 1938... Tehkääpä perässä!
Näytännön jälkeen jatkettiin iltaa vielä hetki paikallisessa jutustellen ja Trivial
Pursuitia pelaten.
RR
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Verta ja suolenpätkiä
Mitä syntyy, kun yhdistetään
rugby, koripallo, ultimate, maanmittarit, vuorimiehet, puunjalostajat, rakentajat, Alvarin aukio,
syyskuu ja kilpailuhenki? Vaikeahan sitä on kuvailla, mutta jotkut
ovat alkaneet kutsua sitä sellusankopalloksi. Tässä urheilulajissa
tosin harvemmin veri lentää eikä
ruuansulatuskaan tavallisesti kärsi
vaurioita. Mutta valitettavasti kiltisti sovittujen sääntöjen mukaan
pelaava jää usein jalkoihin.
Peliin osallistuu neljä joukkuetta, joista jokaisella varjeltavana
muovisaavi ja pyrkimyksenä saada
peliväline (pallo) muiden joukkueiden saaveihin mahdollisimman
usein. Pelissä on yhtäaikaa vähintään kaksi palloa, joten pelaajien
on oltava hereillä tilanteessa kuin
tilanteessa.
Palloa liikutellaan heittäen
syöttelemällä, pallon kanssa eteneminen on kielletty. Jos pallo
koskee maahan, se on luovutettava vastustajan pelattavaksi.
Menettely on sama silloin, jos
pallo pelataan saavien rajoittaman
pelialueen ulkopuolelle. Jokaisen
saavin ympärille on merkitty ym-

pyrän muotoinen alue, jonka ulkopuolelta hyökkäävän joukkueen
on viimeisteltävä hyökkäyksensä.
Vuoden 2005 Sellusankopallo-ottelu pelattiin perinteisesti
Alvarin Areenalla, tällä kertaa maanantaina 5.9. Paikalle oli saapunut
runsaasti osanottajia kaikista kisaan osallistuvista neljästä killasta.
Erityisen runsaslukuiset raksan
phuksit edustivat IK:ta reippaina
ja rehellisen pelin hengessä.
Sinnikäs yritys tuotti myös
tulosta, vaikka väsymys olikin jo
iskeä pelaajajoukkoon ottelun
loppuvaiheissa. Rakentajat eivät
suinkaan jääneet viimeisiksi, toisin
kuin mittarikiltalaiset. Tällä kertaa
ensimmäinen sija jaettiin vuoren
ja puun kesken.
Urheiluhenkinen iltapuhde
jatkui Otaniemen rantasaunalla,
jossa osallistujat nauttivat kuumista löylyistä, myyntitiskin antimista
ja toistensa seurasta. Ottelun
vääryydet oli unohdettu ja kaikki
olivat saaneet palkinnoksi aimo
annoksen virkistynyttä mieltä.

RR

Tanner tömisee ja aitaa kaatuu

Opiskelija vai urheilija?
PERINTEISIÄ STEREOTYPIOITA AMMATTIURHEILIJOISTA: KUN URHEILU-URA AIKANAAN LOPPUU, REILUSTI ENNEN TAVALLISTEN PULLIAISTEN ELÄKEIKÄÄ, URHEILIJASTA TULEE TYÖTÖN VIHANNES,
KOSKA HÄN EI OLE YMMÄRTÄNYT
NUOREMPANA

HANKKIA

KUN-

NON KOULUTUSTA JA AMMATTIA.

MUTTA

EIPÄ ASIAT AINA NÄIN

ONNETTOMASTI OLE.

M

oni aiemmin urheilua ahkerastikin
harrastanut nuori jättää terveellisen harrastuksensa, kun aloittaa
yliopisto-opinnot. Sekä
urheilua että opiskelua ei
saada mahtumaan samaan
kalenteriin. Mutta vastaesimerkkejäkin on vaikka

kuinka. Voi olla menestynyt
moukarinheittäjä, vaikka
opiskeleekin valtsikassa,
kuten Olli-Pekka Karjalainen, tai pärjätä hiihtäjänä,
kuten aikoinaan Marjo Matikainen-Kallström, nykyään
Otaniemestä valmistunut
DI (vaikkakin vuorimies...),
joka edustaa yhä, nyt tosin
kansanedustajana.
Ruutiset jututti Janne
Monosta, kolmannen vuoden rakentajateekkaria, joka
pyrkii korkealle ennen kaikkea urheilijana. Jannen laji
on hiihto, mutta harjoitella
täytyy ympäri vuoden, jos
ammattiurheilijaksi hamuaa. Hiihtäjän vuosi ei lopu
lumen sulamiseen, vaan kesällä tahti on vähintään yhtä
kova. Seikkailu-urheilun
lisäksi Jannen kesäharjoitte-

luun kuuluu niin juoksua ja
sauvakävelyä kuin loikka- ja
voimaharjoituksiakin.
Ja tätä miestä ei voi ainakaan tyhmäksi moittia:
Janne hankkii kunnon koulutuksen, jos vaikka sattuukin niin, ettei urheilu
elätäkään. Mutta kuinka
sitten yhdistää aktiivinen
opiskelu aktiiviseen urheiluun? Jannelle kertyy vuodessa harjoitustunteja reilut
700, keskimäärin pari tuntia
päivässä. Kaikinpuoliseen
onnistumiseen tarvitaan
suunnitelmallisuutta ja järjestelykykyä. Mutta Janne
on huomannut asioiden
taipumuksen järjestyä:
‒Kouluhommat pystyy
aina junailemaan joko ennakkoon tai jälkikäteen, hän
toteaa. Harjoitusleirit voivat
osua hankaliin aikoihin,
jolloin kurssien pakollisten
harjoitusten kanssa voi tulla ongelmia. Ja joskus voi
sattua niinkin, että leirin
jälkeen tullaan Otaniemeen
tenttiin suoraan lentokentältä...
Urheilun ja opiskelun
yhdistäminen siis todistettavasti onnistuu, jos vain
tekemisen intoa ja pitkäjännitteisyyttä riittää. Eikä
lahjakkuudestakaan haittaa
liene!
RR

Maksutonta teekkariliikuntaa

Finnish forests ‒ open daily. Näin mainosti Metsähallitus palvelujaan painattamassaan t-paidassa. Kaiken muun hyvän
lisäksi metsään ei ole pääsymaksua ja
mahdollisuudet mielen lepuuttamiseen
liikkumalla ulkoilmassa ovat rajattomat.
Lähimpiä tutustumisen arvoisia luontokohteita on Laajalahden luonnonsuojelualue
aivan Otaniemen kupeessa. Ruovikoista
voi bongata lintulajin jos toisenkin, ja silmä
lepää syysruskan kirkkaissa väreissä.
Luonto ei kuitenkaan ole ainoa ilmainen
liikuntapaikka. Teknillinen korkeakoulu
tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle
maksuttomia liikuntamahdollisuuksia,
joista useimmat sijoittuvat Otahallin uumeniin. Monena aamuna viikossa voi päivän
uurastuksen aloittaa sählyvuoroilta, joille

raksalaiset ovat tervetulleita. Viikon varrella
on tarjolla aerobickiä, jumppaa, jalkapalloa, korista, lentistä, sulkapalloa ja vaikka
sun mitä. Ja ihan ilmaiseksi. Lisätietoa on
osoitteessa http://www.tkk.ﬁ/Yksikot/Opintotoimisto/liikunta/.
Vuosittain järjestetään myös palloilusarjoja, joihin teekkarijoukkueet voivat
osallistua. Sähly- ja futsalsarjat pelataan
syksyn aikana ja kori- ja lentopallo keväällä.
Tärkeimmistä liikunta-asioista tiedotellaan
toisinaan [IK-liikunta]-sähköpostilistan
välityksellä, joten kerro sähköpostiosoitteesi killan tiedottajalle, jos et vielä listalle
kuulu!

RR

Monosen Janne pyörän selässä
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Varoitus

T

ällä sivulla esitellään muutamaa hyvin kiinteästi
alkoholin ympärille keskittyvää kilpalajia. Molemmissa testataan sitä, kuinka hyvin kilpailijan
vatsa ja pää kestävät kohtalaisen suurta määrää olutta
melko nopeasti nautittuna. Lukijan harkintaan jää,
onko semmoinen kilvoittelu järkevää.
Kaikessa urheilussa on toki vaaransa. Sikäli kun
olen ymmärtänyt, urheilun tarkoitus on etsiä rajoja,
niin yksilöllisiä kuin inhimillisiäkin. Raja saattaa löytyä
joskus hyvinkin yllättäen, ja sen huomaa siitä, että
sattuu. Kuka tahansa urheilija voi taittaa nilkkansa,
ja siitä selvitään useimmiten melko kotikutoisilla
menetelmillä. Mutta mäkihyppääjä voi pudota niskalleen ja päättää päivänsä montun pohjalle. Tähän
verrattuna alkoholiurheilu on vielä melko vaaratonta,
sillä siinä syntyvistä vammoista selvitään useimmiten
vatsahuuhtelulla, maksansiirrolla tai elinikäisellä kärsimyksellä. Mutta kyllä alkoholimyrkytykseenkin voi
kuolla ‒ myös mäkihyppääjä.
Tavallinen kaduntallaaja tuomitsee nuorehkon,
ﬁksun näköisen, puistossa häiritsevästi örveltävän
mieshenkilön valitettavan usein teekkariksi. Jollain
tavalla teekkarit ja väkijuomat yhdistetään aiheettomastikin toisiinsa. Tulisivat nuo tavalliset joskus
käymään Otaniemessä katsomassa, niin toteaisivat,
ettei teekkari ole alkoholisti. Eikä saakaan olla. Teekkarit ovat tekniikan opiskelijoita, eikä päihteiden
käyttö kuulu opiskeluun vaan vapaa-aikaan. Ei ole
kovin mieltä ylentävää nähdä punasilmäistä opiskelijatoveria ottamassa korjaussarjaa aamuluennolla
eikä edes yhtä rentouttavaa kiltahuoneella ennen
ruotsintenttiä.
Alkoholin ei tarvitse tosin kuulua vapaa-aikaankaan. Joillakin ei vain ole mitään tarvetta eikä halua
koskea iloliemiin, eikä siinä ole mitään kummallista,
eikä sitä tarvitse selitellä kenellekään. Taannoin eräs
fuksi ihmetteli minulle, miksi killalla ei ole oikein
mitään tapahtumia, jossa oltaisiin ihan kuivin suin.
En oikein osannut muuta kuin näyttää osaaottavalta.
Lohtu on kuitenkin se, ettei missään alkoholinkäyttö
ole pakollista. Ja onhan killalla miltei täysin alkoholittomiakin tapahtumia ‒ itse asiassa joka viikko. Killan
saunavuorolla on tullut tavaksi istua ihan selvänä
löylyissä parantamassa maailmaa.
Aina toisinaan joiltakin pääsee unohtumaan se tosiasia, että haalarit päällä teekkari edustaa vähintään
omaa kiltaansa, useimmiten koko teekkariyhteisöä.
Haalari ei ole vaate, joka antaa luvan tehdä ihan mitä
tahansa mille/kenelle tahansa (esim. jäynäämisen
nimissä), päinvastoin. Haalarit päällä törttöilemällä
onnistuu vetämään lokaan melkoisen ihmisjoukon
maineen, ilman haalareita yleensä vain omansa.
Valitettavasti haalarihölmöily suuntaa tavallisen
pulliaisen ilkeät ajatukset useimmiten teekkareihin,
vaikka haalarin sisältä löytyisikin paatunut humanisti. Haalaripukeutuminen kun on ollut aiemmin vain
teekkari-ilmiö. Meidän ei auta muu kuin näyttää humanistiystävillemme esimerkkiä siitä, että teekkari on
herrashenkilö ja osaa käyttäytyä myös haalarit päällä.
Se erottakoon nämä kaksi opiskelijarotua.
Eurooppalaisten juomatapojen puolesta
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Norske Kimble Cup
TÄSSÄ

ON OIVALLINEN URHEILUTAPAHTUMA NIILLE, JOTKA PITÄVÄT

OLUESTA ERITTÄIN PALJON.

NORSKE KIMBLE CUPISSA

JOKAINEN KIL-

PAILIJA JUO VÄISTÄMÄTTÄ MUUTAMAN TUOPILLISEN OLUTTA, MUTTA JOS TUURI KÄY, OHRAPIRTELÖÄ PÄÄSEE KAATAMAAN KURKKUUN-

SA HUOMATTAVAN PALJON ENEMMÄN. JA JOKA KERTA JOKU HUOMAA
OSAAVANSA PUHUA KIELILLÄ, TAI AINAKIN NORJAN KIELELLÄ.

K

imble on jokakeväinen
riemu, jonka IK järjestää tavallisesti Kotimaan pitkän excursionsa
(KP) lähtöä edeltävänä päivänä. Siirtyminen Kimblestä
KP:n tunnelmaan käykin
helposti. Tosin pakkaami-

nen kannattaa hoitaa pois
päiväjärjestyksestä jo ennen
Kimbleen lähtöä.
Pelin säännöt ovat pääpiirteissään miltei kaikille tutut Kimble-nimisestä
lautapelistä. Pelinappulat,
joiden virkaa tällä kertaa

toimittaa muoviset oluttuopit, kiertävät pelilautaa
kotipesästä maaliin. Muihin
pelivälineisiin kuuluu miespuolisilla osallistujilla riittävä määrä neljännen luokan
A-olutta ja naispuolisilla
tavallista keppanaa. Kisaan
osallistutaan kaksihenkisin
joukkuein.
Kun pelinappula pääsee
pöydälle, avataan pullo olutta. Jos nappula tulee syödyksi, tyhjennetään avattu
olutpullo tuoppiin ja sitten
mitataan 45 sekunnin aika,

Kimbleä menneiltä vuosikymmeniltä.
Nykyään nappulat kulkevat pöydällä tyhjinä ja ne täytetään vasta juuri ennen juomista.

110 m:n aidat

T

oinen IK:n järjestämä
olutpääntestauskisa
on miesten 110 m:n
aidat. Kamppailu sijoittuu
ajallisesti huhtikuun viimeisen viikon maisemiin,
ja tapahtumapaikkana on
tavallisesti ollut Otaniemen
urheilukenttä. Keväällä 2005
kisa jouduttiin järjestämään
muualla, sillä urheilukentän
korjaustyöt kesän yleisurheilun maailmanmestaruuskisoja varten olivat juuri
alkamassa.
Raksan 110 m:n aidat
eivät perusidealtaan eroa
kovin paljon yleisurheilukilpailujen pika-aidoista. Täs-

säkin pyritään pääsemään
maaliin mahdollisimman
nopeasti. Jokainen aita on
tosin korvattu pullollisella
olutta, eikä matka jatku aidalta eteenpäin ennen kuin
olutpullo on tyhjä.
Jokainen kilpailija tarvitsee itsensä ja urheilullisen
asustuksen lisäksi henkilökohtaisen avustajan sekä
ämpärin. Tavallinen ihminen
voisi kuvitella, ettei sileällä
ja suoralla väylällä voi eksyä,
mutta muutaman oluen
jälkeen asia (ja kilpailija)
ei olekaan enää niin selvä.
Henkilökohtainen avustaja on hyödyllinen tämän

missä ajassa juuri täytetty
tuoppi on oltava juotuna
tyhjäksi. Jos kilpailija ei juo
pullollista määräajassa, tai
voi pahoin tietyn ajan kuluessa oluen juomisen jälkeen,
hän putoaa turnauksesta
ja pari (ellei ole hänkin jo
pudonnut) jatkaa pelejä
yksin.
Tässä Kimblen versiossa
on mahdollista edetä myös
moninkertaisella nappulalla
(aka ”torni” tai ”patteri”),
jonka voi koota jos aloitusruudussa on vielä oma
nappula kun seuraava nappula saa luvan tulla peliin.
Kun tällainen paketti tulee
syödyksi, on olutpulloja
tyhjennettävä yksi jokaista
pinossa liikkuvaa tuoppia
kohti. Juomissuorituksessa
saa tällöin pitää määrämittaisen tauon aina tuoppien
välillä.
Turnauksessa pelataan
alkusarjan ottelut, välierät
sekä ﬁnaali. Ilta saattaa venyä hyvinkin pitkäksi ja
mallasjuomaa kuluu uskomattomia määriä.
Norske Kimble Cup on
näkemisen arvoinen tapahtuma. Vaikka sinne ei pelaamaan menisikään, aina voi
käydä kurkistamassa hurjaa
turnauskuntoa uhkuvia kilpailijoita.
RR

seikan lisäksi ämpärin kantajana.
Ympäristön likaamista
kannattaa välttää, ja se selittääkin ämpärin tarpeen.
Vaikka ylenantava kilpailija
diskataan saman tien, ei
lammikoita ole kiva katsella
yleisellä urheilukentällä.
Jos halukkaita naisia
löytyy, järjestetään heille
samalla kertaa 90 m:n aidat,
joissa kilpailuperiaate on
sama kuin 110 m:n aidoissakin. Aitoja vain on jokunen
vähemmän.
RR
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Suomalainen rakentaja maailmalla

Lemminkäinen on todellinen rakennusalan moniottelija, se toimii kaikilla rakentamisen osa-alueilla: maa- ja vesirakentamisessa, talonrakentamisessa, talotekniikassa
sekä rakennusmateriaaliteollisuudessa.
Lemminkäinen on perustettu 1910,
jolloin yhtiö aloitti vedeneristys- ja betonitöitä tekemällä. 1920-luvulla ryhdyttiin
kattohuovan valmistukseen ja 30-luvulla
päällystystöihin. Porraselementtien valmistus on alkanut 50-luvulla ja maanrakennus
seuraavalla vuosikymmenellä.
Kun suomalaisen rakennusviennin läpimurto tapahtui 1970-luvulla, Lemminkäinen oli eturivissä matkalla Neuvostoliittoon
ja Afrikkaan.
Nykyään Lemminkäinen Oyj toimii lähinnä Itämeren ympärillä. Lemminkäinen
on mm. Pohjoismaiden toiseksi suurin asfalttiurakoitsija. Lisäksi konserni toimii projektivientimarkkinoilla ympäri maailmaa.
Konserni tytäryhtiöineen työllistää yli 7000
ihmistä, suurimman osan kotimaassa.
Lemminkäinen-konserni on yhä vieläkin
perheyritys ‒ Penttien suku omistaa enemmistön yhtiön osakkeista.
Varsinainen tuotantotoiminta tapahtuu
konsernin viidessä ryhmässä, jotka on esitelty jäljempänä. Näiden ryhmien alla toimii
puolestaan erillisiä yksiköitä ja tytäryhtiöitä,
joten Lemminkäinen-konserniin kuuluvien
osien lista muodostuu hyvin pitkäksi.

Päällystys- ja kiviainesryhmä
Päällystys- ja kiviainesryhmässä valmistetaan erilaisia asfalttipäällysteitä, kiviaineksia
sekä valmisbetonia. Ryhmässä harjoitetaan
myös päällystys-, louhinta- ja murskausurakointia. Lisäksi ryhmällä on ympäristö- ja
geoteknisiä tuotteita ja palveluita.

Rakennusmateriaaliryhmä
Rakennusmateriaaliryhmässä valmistetaan ja tuodaan maahan rakennustuotteita

sekä harjoitetaan niihin liittyvää urakointia.
Keskeisimmät tuoteryhmät ovat bitumiset
kateaineet, betoni- ja luonnonkivituotteet
sekä urheilupäällysteet.

harjoittaa uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden kilpailu-urakointia sekä vapaarahoitteisten asuntojen sekä liike- ja teollisuusrakennusten perustajaurakointia.

Lemcon Oy

Tekmanni Oy

Lemcon Oy on kansainvälinen projektirakentaja, jonka toiminnasta kaksi kolmasosaa
on Suomen ulkopuolella. Kotimaassa yhtiö
on keskittynyt vaativii infrakohteisiin ja
projektinjohtourakointiin. Kansainvälisesti
se toimii Euroopan lisäksi sekä Amerikassa
että Aasiassa projekti- ja televerkkorakentajana.

Tekmanni Oy toteuttaa talotekniikkaan,
kiinteistöhuoltoon, teollisuuteen ja televerkkoihin liittyviä palveluja ja ratkaisuja.
Tyypillisiä rakennus- ja ylläpitokohteita ovat
liike-, teollisuus- ja julkiset rakennukset sekä
asuinkerrostalot. Televerkkotoimintojen
kohteina ovat mm. tukiasemat ja kaupunkiverkot.

Oy Alfred A. Palmberg Ab
Palmberg-konsernin liiketoiminta-alue
on kotimaan talonrakentaminen. Palmberg

Suuria hankkeita
metsästämässä
‒ Diplomi-insinöörin työ rakennusyrityksessä on kiinnostavaa, yksikään päivä
ei ole samanlainen,
sanoo Harri Kailasalo,
Lemcon Oy:n maa- ja
vesirakentamisen rakennuspäällikkö.
Ja ihmekös tuo, että kiirettä riittää: Harri
vahtii projektipäälliköitä niin Olkiluodon
ydinvoimalatyömaalla, Fortumin öljynjalostamolaajennuksessa, Kerava‒Lahti-oikoradalla kuin moottitietyömaalla Helsingin ja Turun välilläkin. Rakennuspäällikön
on myös seurattava alan tapahtumia ja
tiedotusvälineitä, jotta tuleviin suuriin
hankkeisiin voidaan valmistautua hyvissä
ajoin.
Harri valmistui Otaniemestä vuonna
1995 opiskeltuaan tietekniikkaa ja kalliorakentamista. Hän myöntää, että rakentamistalouteen liittyviä asioita olisi voinut
opiskella enemmänkin. Urakointialalla
talous on tärkeää, mutta kaiken tarpeellisen on oppinut kyllä käytännön tilanteissa
jälkeenpäinkin. Sitävastoin perusfysiikan
opintoja Harrin ei ole ollut ikävä.
Lemminkäinen-konsernissa ura alkoi
tarjouslaskennasta ja eteni aikanaan
rakennuspäälliköksi asti. Matkan varrelle
mahtui kokemuksia työmaainsinöörin
tehtävistä niin Pirkanmaalta kuin Tallinnastakin.
Vaikka työpäivät venyvät usein pitkiksi
ja työasiat kummittelevat mielessä joskus
vapaa-aikanakin, projektin saaminen
päätökseen korvaa vaivan. Laadukas lopputulos ja tyytyväinen asiakas ovat Harrin
mieluisimmat palkinnot.

Töihin Lemminkäiselle?

Lemminkäinen-konsernin eri ryhmät tarjoavat teekkareille erilaisia työllistymismahdollisuuksia. Nuoremman teekkarin mielessä pyörivät tietysti kesätyöpaikat,
joita on tarjolla etenkin Oy Alfred A. Palmberg Ab:n ja sen tytäryhtiöiden rakennustyömailla. Pääkaupunkiseudun työmaille pääsy voi olla joskus hankalaa, mutta jos
mahdollisuuksia on, kannattaa töihin lähteä maakuntiin. Varmin tapa raksaduunin
saamiseen on perinteinen vastaavan mestarin puheille meno.
Lemconin projekteissa saattaa hyvinkin olla sijaa kesäteekkarille, jos infrarakentaminen tai projektinjohtotoiminta kiinnostaa. Ja mikäpä estää kysymästä Tekmanniltakaan kiinteistöalan kesätöitä.
Ennen pitkää ajankohtaiseksi tulee lopputyöpaikka. Lemminkäinen tarjoaakin
mielellään töitä ja aiheita diplomityötä suunnittelevalle. Tällaisissa tapauksissa kannattaa kääntyä itseä kiinnostavan alan johtohenkilöiden puoleen. Usein työsuhde
jatkuu diplomityön valmistumisen jälkeenkin, eikä välttämättä lopu pitkään aikaan
‒ Lemminkäisellä arvostetaan pitkiä työsuhteita ja rakennusalan diplomi-insinöörin
tutkintoa.
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