RUUTISET
Rakennusinsinöörikillan virallinen kiltalehti

Ulkoexcursio suuntautui tänä vuonna Keski-Eurooppaan. Lue sivuilta 6 ja 7, missä
käytiin ja mitä tapahtui.
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Big Brotherissa tapahtui sitä, Vanhasen Matti
teki tätä ja Eduskunnan
viinit eivät sittenkään ole
pilalla! Katsaus nykyiseen uutistarjontaan
on tutun näköinen.
Lehdet ovat nykyään
täynnä vain sensaatiohakuisia uutisia, ja telkkarista
tulee tositeeveetä
toisen perään.
Juorulehdet
täyttävät kirjastojen ja kioskien hyllyt.
Mihin on unohtunut asiasisältö, mihin yksityisyyden
kunnioitus? Median arvo ja
voima ovat nousseet voimakkaasti viime vuosien aikana.
Media ja erityisesti keltainen
lehdistö kaataa hallituksia,
erottaa yritysjohtajia ja leimaa
yksityishenkilöitä. Sattuuko
joku vaikka muistamaan, onko

ketään
toimitusjohtajaa potkittu firmasta viime
aikoina ”suuren julkisuuskohun” takia? Valvooko kukaan
enää, mitä näihin lehtiin nykyään kirjoitetaan? Te, arvoisat
Ruutisten lukijat, arvostatte
sentään laatua. Kuten kokeneemmat tieteenharjoittajat

jo tietävätkin, ja
kuten phuksitkin
tulevat aikanaan
tajuamaan, Ruutiset on laatu-uutisointiin keskittynyt
varsin asiapitoinen
lehti - valkoinen tähti
keltaisen lehdistön
massassa. Pidemmittä
puheitta päästän teidät
tutustumaan syksyn
ensimmäiseen Ruutisiin.
Hauskoja lukuhetkiä ja
hyvää syksyä koko Ruutisten toimituksen puolesta!
Rudolf Ruutinen
PS: Muista lukea uusin Kapteeni Kanki sivulta 11.
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PUHIKSEN PUHINAT

PHUKSIKAPTEENILTA

Ihanat phuksit ja vanhemmat kiltasuunnittelukilpailuun Ossinlammen
keväällä 2009. Rakennusvalvonta kysyi
laiset! Toivottavasti olette aloittaneet
sillasta. Kilpailun tulos julkistettiin
museoviraston kantaa huvimajaan,
uuden lukuvuoden innokkaasti opiskel- 11.6.2007 pidetyssä palkintojenjakoheidän kantansa oli kielteinen.
len. Kaiken pänttäyksen lomassa jotkut tilaisuudessa Ossinlammen rannalla.
ovat saattaneet pohtia, miksi Ossinlam- Kilpailuun osallistui yhteensä 12 kilpai- Muutama viikko sitten rakennusvalmen sillan rakentamista ei ole jatkettu.
lutyötä, joista ensimmäisen palkinnon
vonta ilmoitti, ettei huvimaja eikä silta
Ajattelinkin pyhittää tämänkertaiset
voitti ehdotus ”Ossin Olohuone” -puitule saamaan pysyvää rakennuslupaa,
puhiksen pulinat siitä kertomiseen.
nen palkkisilta. Suunnitelman tekijät
koska alue ei sijaitse kaavan mukaan
Lyhyesti sanottuna vastaus on se, ettei
olivat tekn. yo. Antti Silvennoinen
rakennusalueella ja projektit ovat
sillalla eikä huvimajalla ole rakennuslu- avustajanaan tekn. yo. Jalo Sippola.
tällöin kaavan vastaisia. Rakennuspaa. Rakentavalvonta sanoi
mista ei näin
myös, että ainoa
ollen voida
vaihtoehto saada
Ossinlammen huvimaja rakennettiin vuonna
jatkaa ennen
luvat on hankkia
2003 kiltalaisten voimin 90 tunnissa killan
kuin lupa-asiat
kaavaan poikkea90-vuotisen taipaleen kunniaksi.
ovat kunnossa.
mispäätös, jonka
Projekteista
myöntää Espoon
laajemmin
kaupunkisuunkertominen vaatisi enemmän tilaa Ruunittelukeskus. Seuraavaksi kilta yrittää
tisten sivuilta, joten lyhennän tarinan
Sillan rakentaminen aloitettiin ilman
saada poikkeamispäätöksen, jonka
tähän pieneen palstaan.
rakennuslupaa syksyllä 2008. Näin
käsittelyaika kaupunginsuunnittelukesuskallettiin
kuksen mukaan on noin 8 kuukautta.
Ossinlammen huvimaja rakennettiin
toimia koska Espoon rakennusvalvonvuonna 2003 kiltalaisten voimin 90
nasta sillan rakennusluvalle näytettiin
Huvimaja ja sillan perustukset ovat
tunnissa killan
vihreää valoa, ja valmistelevat rakenOssinlammella odottamassa kohtalo90-vuotisen taipaleen kunniaksi. Huvi- nustoimenpiteet päätettiin aloittaa
aan. Toivoisin, että kaikki kiltalaiset
majalle hankittiin silloin väliaikainen
lupaa odotellessa. Rakennusvalvonpitävät peukut pystyssä ja uskovat
rakennuslupa. Luvan mukaan huvinasta
byrokratian rattaiden vihdoin pyörimaja sai olla paikoillaan 24.3.2008 asti.
huomautettiin, että huvimajalle olisi
vän meidän haluamaamme suuntaan.
Kuten kaikki
haettava pysyvä lupa, sekä pyydettiin
Lupien ollessa kunnossa voidaan taas
voivat itse havaita, on huvimaja
killalta erilaisia
innokkaasti jatkaa sillan rakentamista
edelleen paikoillaan. Tämä on hyvä
lisäselvityksiä esimerkiksi illan tarpeel- ja kunnostaa huvimaja entiseen loisesimerkki siitä, kuinka lyhyt kiltalisuudesta. Käsittääkseni vaaditut selvi- toonsa.
muisti on. Huvimajan rakennusluvan
tykset toimitettiin rakennusvalvontaan.
väliaikaisuus ikään kuin unohtui tai se
Ymmärsin myös, että ensin oli saatava
ei ollut tarpeeksi selvä uusille kiltahuvimajan lupahakemus läpi ennen
Opiskeluintoa kaikkien syksyyn!
aktiiveille.
kuin sillalle
voitaisiin edes ajatella lupaa. KiltaDoris Kalve
Killan sillanrakennusprojekti lähti
muisti oli tällä kertaa vieläkin lyhyIK:n puhis 09
käyntiin suunnittelukilpailulla, kun
empi, sillä sillan rakentamista jatkettiin
kilta kutsui
perustuksiin asti, vaikka unohdettiin,
siltamestariksi valitun Tuomas Lesosen että vieläkään tarvittavaa rakennuslujohdolla TKK:n sillanrakennuksen
paa ei ollut saatu. Huvimajalle haetopiskelijat
tiin vihdoin pysyvää rakennuslupaa

Ilmassa oli jännitystä 31.8. R1:ssä. Uusi
vuosikurssi oli jälleen kerran löytänyt
perille Otaniemeen. Raksalla aloittikin
tänä vuonna hieman yli 100 uutta opiskelijaa, jotka alkavat pikkuhiljaa löytää
paikkansa Otaniemessä ja ennen kaikkea raksalla. Kirjoittaessani tätä takana
onkin jo monta mahtavaa tapahtumaa,
muun muassa suunnistuksia, phuksisitsit, Tempaus- sekä Lemminkäisen
liikuntapäivä. Haalaritkin saatiin,
ja hyvältä näyttää! Tulipahan yksi
Jäynäke-voittokin raksan joukkueelle
MIR-päivänä.
Vaikka tapahtumissa onkin käynyt
paljon phukseja ja meininki on ollut
enemmän kuin loistavaa, on minulle
tullut hieman sellainen tunne, että
muutamia on hävinnyt matkan varrella.
Liekö sitten opiskelu vienyt mennessään… Kannustankin nyt teitä, arwon
phuksit, ottamaan jokaisen täysillä
mukaan phuksivuoden rientoihin ja
opintoihin, sekä tutustumaan myös
muihin kuin oman ryhmänne phukseihin. Myös ISOilla on iso vastuu siinä,
ettei kukaan jää ulkopuoliseksi.
Yleisesti ottaen olen kuitenkin
erittäin innoissani siitä, miten vuosi on
lähtenyt käyntiin, ja siitä, miten iloinen
ja tekevä meininki raksalla on alkuvuonna ollut. Yrittäkäähän sen juhlinnan ohella saada niitä opintopisteitäkin
kasaan, koska oppimassa me täällä
olemme. ;)
Hyvin te vedätte!
Kipparinne,
Iiro

KOLMOSSIVUN
RAKSALAINEN
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Kolmen tähden luentoja
Statiikka
Käsikirjoitus: Hibbeler
Pääosissa: Newton I, Newton II, Newton
III…etc
Tyylilaji: Tragedia
Näytännöt: maanantaisin klo 12.15, M-Sali

Matematiikan peruskurssi P1
Käsikirjoitus: Adams
Pääosat: Simpson, Taylor, Matriisi..
Tyylilaji: Avaruusooppera
Näytännöt: ti-to klo 8.15, A-Sali

Kaavoitus- ja rakentamisoikeus
Käsikirjoitus: www.finlex.fi
Pääosat: Äm R. Ällä
Tyylilaji: Oikeusdraama
Näytännöt: ti, ke klo 12.15, D-Sali

Astun täpötäyteen saliin. Katsojakunta on melkoisen pinkkiä ja miesvoittoista, joten aiheen täytyy
olla täynnä toimintaa ja/tai erikoistehosteita. Valot
himmenevät salista ja luentolehtiöiden rapistelu
hiljenee. Alkutekstit ilmestyvät valkokankaalle.

Taas yksi täysi näytös tiedossa, Oodin mukaan
katsojia pitäisi olla 269. Mutta Oodi oli väärässä.
Paikalla istuu pari hassua fuksia ja muutama
saamaton vanhempi tieteenharjoittaja. Liekö sitten
ajankohta (1.10.) vaikuttanut mitenkään. Vierustoveri ainakin lemuaa vanhalle viinalle ja pilkkii vaarallisen näköisesti. Tosin niin taidan tehdä itsekin.
Tarina kertoo urheasta Turunen nimisestä
miehestä, joka taistelee väsymättä matriisien ja
polynomien puolesta nykynuorison rappeutunutta
opiskelumoraalia ja kasvavaa imbesilliyttä vastaan.
Melko nopeatempoinen esitystapa vaatii seuraajaltaan jatkuvaa keskittymistä. Turunen on toiminnan miehiä.
Tapahtumat sijoittuvat vektoriavaruuteen, ja kalvolle piirtyykin jatkuvalla syötöllä eri
suuntiin sinkoilevia viivoja. Calculus nimiseen
pohjateokseen kannattaa tutustua etukäteen, jotta
draamallisesta jatkumosta saa kaiken irti.
Tämä mestariteos on kyllä ehdottomasti
kokemisen arvoinen, vaikkakin ajankohtainen
enää lähinnä fukseille. Turunen on jumala.

Oikeus ja ennakkoluulo kohtaavat tässä esityksessä. Epäluuloiset teekkarinalut katselevat kummissaan salin edessä heiluvaa humanistia.
Kerronta poukkoilee sekavasti kaavoista
oikeuksiin ja lapsenlapsen leluautosta kesämökkeihin. Vieressä osataan onneksi kertoa, että juonesta
pääsee jyvälle vasta ehkä noin kahdeksannella
luennolla, kun on oppinut tulkkaamaan luennoitsijan ajatuksenvirtaa ja taiteellista näkemystä.
Juonenkäänteet ovat kuitenkin oikeusdraamalle
tyypillisesti varsin ennalta arvattavia.
Kaikelle saadaan kuitenkin onnellinen
loppu, kun on ensin taisteltu tyranninomaisia
viranomaisia vastaan. Opetus on se, että MRL:ää
tulee lukea kuten raamattua, jotteivät ilkeät
virkamiehet pääse viilaamaan linssiin, sitten kun
rakennutamme itsellemme, koirallemme, kahdelle
lapselle, salarakkaalle ja Volvolle omakotitaloa
jonnekin Sipooseen kymmenen vuoden päästä.
The End.

Yllättävän seesteisen alun jälkeen alkavat dramaattiset tapahtumat seurata toisiaan, kun sillat
sortuvat, jenkit kuolevat ja islantilaiset tiputtavat
nosturiautonsa veteen. Ja tämä kaikki murheellisuus vain siksi, että statiikka ei ollut hallussa!
Väliajalla koen pakottavaa tarvetta piipahtaa
TKY:n sihteeristössä, ja takaisin M-saliin päästyäni voin vain tuntea pettymyksen kavalan iskun.
Luento on jo jatkunut, ja olen missannut kliimaksin! En ehkä koskaan saa tietää, mitä momentin ja
resultantin monimutkaiselle ja kiihkeälle suhteelle
kävi … tai no, ensi vuonna uudestaan taas.
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OLTERMANNIN
TERVEHDYS

Teknillisen korkeakoulun
viimeinen lukukausi on
saavuttamassa puolivälinsä.
Yliopistolain viivästyminen
on aiheuttanut sen, ettei uusi
Aalto-yliopisto ole päässytkään
vielä käynnistymään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti
vanhan TKK:n rinnalla, niin
kuin elokuun alusta alkaen piti
tapahtua. Odottelemme kaikki
malttamattomina tuon askeleen ottamista, mikä tapahtuu
tulevassa vuoden vaihteessa kohti uutta tulevaisuutta.
Jospa palataan hetkeksi
varsinaisen sorvin äärelle opiskelu on aina ollut ja on
edelleenkin varsin haastavaa. Se on työtä, ja usein se
jaksottuu sisältämään varsin
työntäyteisiäkin vaiheita. Se

tulee olemaan sitä samaa myös
uudessa yliopistossa. Uusi yliopisto ei tule tarjoamaan oikopolkuja. Oman innostuksen
nostattamiseksi ja takaamiseksi
jokaisen olisi hyvä esittää itselleen silloin tällöin kysymys,
miksi ja kenelle minä täällä
opiskelen. Ja tähän kysymykseenhän ainoa oikea vastaus
on se, että joka ainoa tekee tätä
työtä vain itselleen. Jokainen
on tilivelvollinen itselleen – ei
kenellekään muulle.
Kun tämän muistamme,
meidän on varmasti helpompaa löytää punainen lanka ja
se paljon puhuttu motivaatio
opiskelullemme. Kaikki se tarjolla oleva tieto ja osaaminen,
jonka kanssa puurramme päivittäin, ja joka tuntuu joskus
vaikealta ja raskaalta, palvelee
jossain vaiheessa omaa kehittymistämme ja luo valmiuksia
kohdata niitä haasteita, joita
työelämä tuo tullessaan – eli

tekee työelämämme jatkossa
helpommaksi.
Opiskelijan kasvaneet haasteet on havaittu myös korkeakoulun puolella. Asiantilan
helpottamiseksi on perustettu
useitakin työryhmiä ja projekteja opintojen sujuvuuden
parantamiseksi. Näiden tarkoituksena on kehittää malleja,
joilla jokainen opiskelija pystyy
helpommin suuntaamaan
omaa opintopolkuaan, tarkistamaan sen suuntaa opintojen
edetessä ja arvioimaan tarjotun
opetuksen soveltuvuutta omiin
tarkoitusperiin. Se antaa jokaiselle lisää valtaa ja vastuuta
– ehkäpä juuri näin pyritään
korostamaan akateemisen
vapauden roolia myös täällä
tekniikan opinahjossa.

näin voi sanoa – lupa ottaa
välillä vähän vapauksia ja
irtautua päivittäisestä rutiinista. Tämähän tapahtuu
usein osallistumalla erilaisiin
vapaa-ajan rientoihin, joita
kampuksemme alueella on
tarjolla vaikka jokaiselle päivälle. Tämä tarjonta kaikkine
houkutuksineen vie helposti
mennessään, ja siihen on syytä
suhtautua varoen. Totta kai on
tarkoituksenmukaista - suorastaan välttämätöntä - palkita
itsensä kovan työrupeaman

jälkeen rentoutumalla ja pitää
huolta keskinäisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä, hyvistä
kaverisuhteista ja ystävistä. Ne
ovat opiskelijaelämän ja oman
jaksamisen tukipilareita. Kun
tähän liitetään riittävä määrä
ulkoilua ja liikuntaa, niin opiskelijan koko elämä muodostuu
yhdeksi suureksi juhlaksi.
Menestyksekästä syksyä kaikille toivottaen,
Oltermanni

Ja lopuksi, opiskelijan
elämä eroaa siinä mielessä
tavanomaisesta työelämästä,
että sen aikana on – jos nyt

Löydä Lemminkäinen ympäriltäsi.
Olemme monin tavoin mukana yhteisen ympäristömme rakentamisessa sekä Suomessa että ulkomailla. Suomen toiseksi
suurimpana rakennusalan yrityksenä työllistämme lähes 10 000 ammattilaista. Tule mukaan rakentamisen eturintamaan.
www.lemminkainen.fi
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iiro lindfors

Piinallisen odotuksen jälkeen tiistaina
15.9.2009 uljas 34 raksalaisen joukko
suuntasi kohti kiltamme tämän vuoden
ulkoexcursion päämäärää eli Itävallan
pääkaupunkia Wieniä. Matka sujui
suuremmitta kommelluksitta ja rattoisasti NCC:n tarjoamilla pelikorteilla
tietysti siantappoa pelaillen.
Välilasku ja -tankkaus tapahtuivat
Hampurissa, minkä jälkeen saavutimme Wienin paikallisliikenteen
turvin hostellimme aivan Alppien
ensimmäisten ylänköjen tuntumassa.
Hostellissa ei kuitenkaan viimeisen yön
pienimuotoisia sitsejä lukuun ottamatta
wikipedia

Jätevoimalaitos Plant Spittelau.

keväisen Kotimaan Pitkän hurmosta.
aikaa liikaa tuhlattu, joten lähes poikPerjantain excursiota Schiedelillä
keuksetta illat suuntautuivatkin kohti
sävytti aikaisen herätyksen ja edeltävän Päivään nahkahousujen ja muiden
bayerilaisten kansallispukujen tungokkaupungin ydinkeskustaa ja sen lähes
illan Erasmus-baarin tarjoaman ”all
sessa mahtui muun muassa huvipuisloputonta kulttuuritarjontaa.
you can drink” -teeman aiheuttama
toajelua, jalkapalloa, puolen metrin
Keskiviikkona ohjelmassa oli reissun ”normaali” excu-olotila. Siitäkin huobratwursteja ja kokonaisia grillikanoja.
pääexcursio YIT:n Itävallan pääkontlimatta Schiedelin savuhormistoihin
Anni Suomalainen
Tärkein fraasi festivaalitorille. YIT esitteli meille
alueen teltoissa useimmaittavan itävaltalaisen
mille taisi kuitenkin olla
aamupalan saattele”Ein Mass, bitte!”
mana toimintojaan
Sunnuntain ansaittua
Keski-Euroopassa sekä
vapaapäivää moni lähti
organisoi vierailun
viettämään noin 60 km
suurella makeistehpäässä olleeseen Slotaalla -Mannerilla.
vakian pääkaupunkiin
YIT:n vastuulla olevat
Bratislavaan valloittaen
makeisten valmistussamalla 3. eurooppakoneet tuottivat kellon
laisen suurkaupungin
ympäri niin paljon
saman viikon aikana.
keksejä ja suklaata, että
Mainittavan arvoista
keskiviikkona tuskin
kaupungista on ainakin
kukaan muisti ajatella
henkeäsalpaava näkymä
Sacher-kakkuja tai
Hradin-linnasta Tonaomenapiirakoita. Olut
van yli Bratislavaan,
sen sijaan tuntui mais- Oktoberfestin tunnelmaa.
kuvankaunis vanha
tuvan useimmille heti
Mannerin vieressä olleen Ottakringer- tutustuminen työmaalla ja yritysesittely kaupunki ja entistä edullisempi oluttuopin hinta.
panimon tuotteita siemaillen.
pääkonttorilla sujuivat mallikkaasti
Passiivitalot jäivät taatusti kaikkien
Torstaina pääsimme puolestaan
Schiedelin ystävällisen markkinointimieliin niin hyvässä kuin pahassatutustumaan Wienin teknilliseen
johtajattaren johdolla. Lopuksi Schiekin maanantain excursiosta Isoverin
korkeakouluun, jossa näimme muun
del tarjosi meille vielä perinteikkään
vieraina. Päivän aluksi saimme kuulla
muassa sikäläiset koehallit, maameitävaltalaisen 3 ruokalajin lounaan
Isoverin yritysesittelyn, nähdä lasivillan
kaniikan laboratoriot, opiskelijaravinlähiravintolassa Sturmin eli paikallisen
valmistusta
tolan ja
Isoverin
kiltahuoStockeraun
neen (oli
“Päivään nahkahousujen ja muiden bayerilaisten kansallispukujen
tehtaalla
muuten
sekä syödä
varsin paltungoksessa mahtui muun muassa huvipuistoajelua, jalkapalloa, puoIsoverin
jon isompi
len metrin bratwursteja ja kokonaisia grillikanoja.”
tarjoamia
kuin
Wieneromamme).
schnitzeleitä mahan täydeltä. Päivä
Eräs yhdyskuntatekniikan professori
viinierikoisuuden kera.
oli lisäksi järjestänyt meille iltapäiväksi
Viikonloppu tällä reissulla jää histo- jatkui bussilla kohti kolmea Wienin eri
passiivitalo-kohdetta, joista mainittavierailun jätevoimalaitos Plant Spitteriaan. Lauantaina bussilla Müncheniin
koon hiljattain valmistunut Energylaulle, joka herätti hilpeyttä jo värikja Oktoberfestien alkupamaukseen
käällä ja massiivisella ulkonäöllään.
tehty päiväretki muistutti ajoittain jopa base. Passiivi-toimistorakennuksen
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Päivi Lipponen

korkea lämpötila ja hellepäivä vakuutti- kätkee sisälleen. Yöelämääkin olisi ollut kaamme. Tarjolla oli ruokaa, juomaa
vat, että ainakaan lisälämmitystä taloon tarjolla enemmän ja pitempään kuin
ja saunomista yli oman excu-porukei tarvita.
kamme tarpeen, ja sitä jaettiin illan
mihin aamuyöllä elämään tottunut
Viikko Wienissä oli lyhyt aika,
mittaan myös muille kiltalaisille.
ryhmämme ennätti kokea.
sillä nähtävää olisi riittänyt
vaikka koko ensimmäiseksi
periodiksi. Nyt Schönbrunnin
“Viikko Wienissä oli lyhyt aika, sillä nähtävää olisi riittänyt vaikka
palatsi eläintarhoineen, viinitarhat, Tonavan rantabaarit,
koko ensimmäiseksi periodiksi.”
millimetrintarkat puistojen
kukkaistutukset, viihtyisät
kahvilat, upeat ravintolat ja
Ulkoexcursio 2009 on ollut itse kulöiset Döner-kebabit sekä Stephansdom
Tiistaina 6.10. järjestettiin Gorsussa
lekin epäilemättä raskas, mutta sitäkin
ja muut toinen toistaan vaikuttavamreissun lopullisesti historiaan saattanut
mat kirkot antoivat ainoastaan ensivaiulkoexcursion kaato, jonne lähes kaikki antoisampi. Näistä unohtumattomista
hetkistä saamme kiittää vain mahtavaakutelmat siitä mitä kaikkea kaupunki
tulivatkin muistelemaan kaiholla mat-

kin mahtavampaa excursio-porukkaa,
sekä tietysti kaikkia tukijoitamme,
jotka tekivät reissumme taloudellisesti mahdolliseksi. Ties vaikka joku
tupsulakki eksyisi ensikin vuonna
Oktoberfestin telttojen huomiin.
Kiitos teille kaikille!
Verneri Lehtovirta
IK:n excursiomestari -09

Anni Suomalainen

Näkymät Bratislavasta, Hradin linnasta Tonavan yli.

Yhteystyökumppanit:
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Hermanni

Kiltamme perinteistä huippuhienoa
puolivuosijuhlaa juhlittiin perjantaina
9.10. Smökissä. Tällä kertaa juhla
aloitettiin paljastamalla ensi vuoden
vuosijuhlavastaava, jollaista ei muutamaan vuoteen olekaan ollut isännän ja
emännän hoitaessa vastaavia tehtäviä.
Tähän kunnianarvoiseen toimarivirkaan valittiin avoimen haun jälkeen
hyvä ja luotettava henkilö, jolla on pitkä
kokemus vuosijuhlien järjestämisestä.
Kyseinen onnekas henkilö on tämän
vuoden opintovastaava Auli Orpana.
Nyt siis saa jo alkaa odotella seuraavia
vuosijuhlia! 
Jottei kuitenkaan unohdettaisi
olennaisinta, eli tämänkertaisia juhlia,
niin tässäpä niistä hieman lisää. Illan
ohjelmassa oli sponsorin edustajan
NCC:n Vesa Ahlroosin puhe, jossa hän
vertaili juhlaa huumorilla oman opiskeluaikansa vastaaviin. Toinen NCC:n
edustaja Dennis Lönnström valaisi
juhlijoille ½-Hermannin perinteitä.
Juhlahan on alun alkaen järjestetty

ensimmäisen kerran 1993 Hermannilaulukirjan uuden painoksen lanseeraustilaisuudeksi. Ilmeisesti silloin
järjestettiin hyvät juhlat, koska niiden

“Juhlahan on alun alkaen järjestetty ensimmäisen kerran 1993 Hermanni-laulukirjan uuden painoksen lanseeraustilaisuudeksi.”
Olli Mäkinen

Very normal people

Olli Mäkinen

Kiltamme kunniajäsen Aarne Jutila seuraamassa ohjelmaa

Olli Mäkinen

järjestämistä on järjestetty siitä asti joka
vuosi. Samalla selvisi, että henkilö, jolla
on eniten ½-Hermannikertoja takana,
oli paikalla näissäkin juhlissa. Kysees-

sähän on kiltamme kunniajäsen Aarne
Jutila, jolta ei montaa kertaa puuttunut.
Puheiden lisäksi Illan aikana juhlijoita
viihdytti tämän vuoden raativideo,
puulaisten kapakkakvartetti ja sitsien
virallisen osuuden jo päätyttyä bändi
Very normal people.
Huonomuistisemmillekin tiedoksi:
illan menussa oli alkuun mustikkagraavattua siikaa, vuonankaalisalaattia ja
saaristolaisleipää, pääruokana karitsaa ja kasviksia, jotka ainakin omalla
lautasellani näyttivät kovasti perunoilta
vuohenjuuston kera, sekä jälkiruokana
omenakeittoa vaniljan ja kauran kera.
Illan aikana nousseesta äänenvoimakkuudesta päätellen ainakin jälkiruoan
muistamisessa saattaa osalla olla vai-

keuksia, jolleivät sattuneet
ottamaan pöytäohjelmaa
mukaan kotiin. Muut illan
aikana jääneet tavarat ovat
jo toivottavasti löytäneet
takaisin omistajilleen.
Jatkot pidettiin
OK20:ssa, missä pääsi sekä
saunomaan että kuuntelemaan killan DJ:n Hamin
soittamaa hyvää musiikkia. Tai, kuten
sitsiosuuden aikana jo kärkkäimmät
pääsivät muistuttamaan, joidenkin
mielestä huonoa. Itse kyllä kallistuisin
vahvasti ensimmäisen vaihtoehdon
puolelle.
Kaiken kaikkiaan juhlat olivat jälleen
kerran oikein onnistuneet, ja niiden
jälkeen tiesi olleensa juhlimassa. Suuri
kiitos koko juhlakansalle ja järjestäjille
tapahtuman hyvästä onnistumisesta.
Toivottavasti tulevatkin tapahtumat
yhtä hauskoja.
Marja Wuori
Isäntä -09
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Mahtavasti! Ihanasti! Räjähti!

Kun tempauskäsky käy,
niin tottahan sinne on
mentävä! Menossa mukana myös Aalto Yliopiston
muut osakkaat, kylterit ja
taikkilaiset (huhun mukaan niitäkin oli nähty).
Päivän tarkoituksena oli
yhdistää TKK:n, Kauppiksen ja TAIK:n opiskelijoita
ja kaataa muureja Aalto
Yliopiston tieltä. Ja tietysti
pitää hauskaa hyvällä
meiningillä!
Alvarin aukiolta suuntasi kymmeniä bussillisia teekkareita eri puolille
Helsinkiä ja Espoota muodostamaan
ihmisjonoa Otaniemestä Kauppakorkeakoulun ohi Arabiaan TAIK:lle.
Ihmisjono saatiin kuin saatiinkin
kasaan ja värjöttely koleassa syysilmassa sai uutta ytyä, kun erilaiset
viestit alkoivat kulkea ketjua pitkin. Ohi
meni ainakin kaikkea fuksikapteenista
kaljatölkkiin ja pizzasta itselleen Matti
Vanhaselle osoitettuun lautaan.
Viestittelyn jälkeen suunta oli kohti
Rautatientoria. Torilla oli melkoinen
markkinafiilis ja kummastuneet ohikulkijat kyselivät tauotta, että mistä hommassa on kyse. Muutama jopa otaksui
teekkarien perustaneen vuoteen toisen
Wapun, jotta saisivat juhlia enemmän.
Tavan tallaajille lisää ihmettelemisen
aihetta aiheuttivat erilaiset jäynäkkeet,
joita toteutettiin keskustan alueella.
Ohikulkija sai esimerkiksi mahdol-

lisuuden tuntea itsensä tähdeksi tai
törmätä innovatiivisiin taideteoksiin.
”Tänä yönä tanssitaan, eikä mennä
nukkumaan, aamuun asti juhlitaan,
rakkaus loppuun tuhlataan…”

Kun Tänä yönä-kappale vihdoin kajahti
ilmoille, ei pomppimisen, tanssimisen,
huutamisen, riehumisen ja laulamisen
määrällä Dipolin isossa salissa ollut
enää mitään rajaa. Huhujen mukaan
myös bändi itse oli ollut keikan jälkeen

yhtä täpinöissä kuin yleisökin, jonka
pyyteetön innokkuus oli yllättänyt
kaksikon täysin.
Festari-teemalla toteutetuissa
bileissä oli kaksi lavaa, eli joku bändi
soitti koko ajan ja juotavaa sai jonottaa
juuri niin tuskaisen kauan kuin oikeillakin festareilla. Dipolista löytyi myös
leirintäalue, mikä tarjosi näkösuojaa
ja fiilistä telttoineen. Vain bajamajat
puuttuivat.
Ja vaikka teekkarilakki onkin
tuskaisen kuuma juhlapäähine, niin
lakinlaskun jälkeen hiipi pieni haikeus,
kun hattua ei enää saanut päähän laittaa. Juuri kun sitä oli tottunut ylpeänä
kantamaan.
Muutamien hieman vähemmän
kävijöitä keränneiden Lakinlaskijaisten jälkeen aivan täpötäyteen Dipoliin hukkuivat jälleen kerran kaverit,
suuntavaisto ja ajantaju. Yhtäkkiä kello
olikin jo puoli kaksi ja Scandinavian
Music Group soitti viimeisen kappaleensa. Aika mennä kotiin? Ei.
Anu Juvonen

Paunaisella matolla sai tuntea itsensä tähdeksi

Iltaa kohti kansa alkoi vaeltaa takaisin kohti Otaniemeä ja mahdollisesti
myös Lakinlaskijaisia Dipolissa. Bileet
aloittaneen stand up-puheenvuoron
jälkeen suoranaiseen kulttimaineeseen ainakin nykyisten tupsufuksien
keskuudessa noussut Klaus Thunder &
Ukkosmaine räjäytti illan keikkaputken
käyntiin.
Ainakin eturivissä meno oli suorastaan hurmiollista ja yleisö lauloi
kaikki biisit mukana, vaikkeivät sanat
olisikaan olleet missään määrin tutut.

Rakennusinsinöörikillan
Kannatusjäsenet 2009
FCG Planeco Oy				Finnmap infra oy
Tekla oyj				

finnmap consulting oy

insinööritoimisto pontek oy		kalliorakennus -yhtiöt oy
insinööritoimisto Mikko vahanen oy		

sweco cmu oy

rapal oy				insinööritoimisto konstru oy
kalliosuunnittelu oy rockplan ltd.		

Narmaplan oy

insinööritoimisto pohjatekniikka oy		tocoman oy
raksystems anticimex oy			ramboll finland oy
aaro kohonen oy				pöyry cm oy
oy juva engineering ltd. 			parma oy
metso minerals oy			pöyry infra oy
puzair oy				puztec oy
insinööritoimisto magnus malmberg oy	
e.m pekkinen oy

Ihmisketjua lauttasaaren getossa

sito oy	
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Vaihto Thaimaassa – opiskelija vai turisti?

jo miten lystäävät, joten pukusäädökset
olemme vasta vaihto-ohjelman kolmas
eivät ole loppupeleissä niin tiukat. Eipäryhmä, joten koko systeemi on vielä
hän tarvitse aamulla miettiä mitä pistää
kehitysvaiheessa. Kuitenkin suomalaikouluun päälle .
sen koulutuksemme taso on ainakin
Thaimaassa on opiskelun lisäksi
tässä kehitysasteessa arvioitu räikeästi
myös hurjasti tehtävää ja nähtävää.
alakanttiin.
Suurin osa ryhmämme
vaihtareista on myös
suomalaisia (33 kpl) vain
kolmen Belgialaisen ollessa
joukossamme, joten koulun
Teksti ja kuvat: Jarkko Lahti
sisällä varsinaista uusista
maista tulleisiin ihmisiin
Itse päädyin kyseiseen vaihtoehtoon
tutustumista tulee tehtyä
pitkällisen pohtimisen jälkeen. Perivarsin vähän. Tosin meidän
aatteenani oli kuitenkin ”jos lähdetään, lisäksemme koulussa on
niin lähdetään sitten kunnolla!”, joten
oletettavasti paljon muitaperinteiset vaihtomaat Euroopassa
kin vaihtareita, sillä koulu
jäivät heti kättelyssä ulkopuolelle.
on entistä TKK:ta (R.I.P.
Kulttuurinnälkäisenä tallaajana (ja osit- ) opiskelijamäärältään
taisena jenkkiläisen kulttuurin vihaasuunnilleen kolme kertaa
jana) suuntasin katseeni Ameriiikan
suurempi. Myös koulualue
mantereen yli kohti Aasiaa ja erityisesti on suunnilleen kaksi kertaa
Kaakkois-Aasian maita, joissa jo opinkoko Otaniemeä suurempi
totuella pystyy valkoinen mies elämään jo pelkästään täällä Bangko- Allekirjoittanut koulussa särmänä koulupuku päällä
herroiksi.
kin kampuksella, joten lääniä
Mahtavana esimerkkinä on opiskeVaihtoehtoina löysin kaksi, Malesian riittää.
lupaikkakuntani Bangkok, jossa jo
Kuala Lumpurin (Academy AccesThaimaan koulut kuuluvat myös
itsessään on paljon uskomattomia
sin kautta) ja Thaimaan Bangkokin
koulupukujen luvattuihin maihin.
nähtävyyksiä, tonneittain kulttuuria ja
(Asia Exchangen kautta). BudjettiMiehillä koulupuku on tummat
upea yöelämä. Yökyöpeleille tiedoksi,
syistä (Malesian lukukausimaksu oli
suorat housut, siistit tummat kengät,
että tässä maassa on tapana baarissa
ostaa viskipullo ja miksereitä joiden
kanssa sitten juhlitaan pitkään yöhön.
Halvimmillaan viskipullon saa baarista
”Kuitenkin suomalaisen koulutuksemme taso on

Thaimaa – tuo kaikille tuttu
Kaakkois-Aasian keskuksessa ikuisen lämmön
luona sijaitseva matkustajan paratiisi - mutta mitä
tarjottavaa sillä on rakentajateekkarille?

kuuteen euroon (0,7 l), mutta kyllä
allekirjoittanutkin on ollut osallisena 60
euron pulloissa, joten rahaa saa halutessaan myös menemään. Isolle jengille
ei siis mitenkään paha, kun on tottunut
maksamaan seitsemän euroa drinkistä.
Bangkokin lisäksi Thaimaalla on paljon tarjottavaa lukemattomine upeine
rantakohteineen, ylellisine golf
resortteineen ja nähtävyyksineen. Erityisesti tässä on
mainostettava Krabin läheltä
löytyvää Ao Raileytä (eli Railey Beachia), jossa vietin tähän
saakka upeimman viikonloppuni kalliokiipeilyn adrenaliinintäytteiseen maailmaan
tutustuen.
Jos siis uusi kulttuuri ja
erilainen elämäntyyli kiehtovat Sinua ja haluat matkustella opiskelun varjolla, niin
Thaimaa on Sinulle juuri oikea
vaihtoehto! Neljän päivän kouluviikko antaa mahdollisuudet vaikka
mihin, ja luonnollisesti myös 3,5 viikon
syystauko mahdollistaa omalta osaltaan
matkustelun. Allekirjoittanut kiittää
ja kuittaa toivottaen kaikille kotimaahan mukavat syksyt, ja siirtyy samalla
pakkaamaan huomista Balin lentoa
varten .

ainakin tässä kehitysasteessa arvioitu räikeästi
alakanttiin.”

huima ja TKK ei enää myöntänyt
sinne stipendejä) valitsin Bangkokin
Kasetsart Univesityn, joka on yksi
Thaimaan kolmesta arvostetuimmasta
yliopistosta. Bangkokin uusi kansainvälinen lentokenttä on myös nykyään
Kaakkois-Aasian lentoliikenteen
keskus, joten huoleton ja halpa pääsy
lähivaltioihin oli myös yksi positiivinen
tekijä Bangkokissa. Esimerkkinä mainittakoon että lennot Vietnamiin saisi
muutaman kymmenen euron hintaan
edestakaisin...
Mitä varsinaiseen opiskeluun
täällä tulee, ei sitä oikein opiskeluksi
voi laskea. ”Opiskelen” täällä kansainvälistä taloutta nelisen kurssia
ja yhden kurssin verran paikallista
kieltä. Jokainen kurssi on laajuudeltaan 5 op suuruinen, mutta verrattuna
Raksan kursseihin kursseista pitäisi
saada korkeintaan kaksi pistettä Tosin

lyhyt- tahi pitkähihainen kauluspaita
ja kravatti. Naisilla pukuun kuuluu
musta hame (kireä tai löysä malli) sekä
kauluspaita koulun napeilla ja pinsseillä
varustettuna.
Tosin ensimmäisen päivän jälkeen
kraka jäi kotiin ja kauluspaidan ylin
nappi aukesi, kengät ovat myös suhteellisen vapaavalintaisia, mutta siistejä
kenkiä suositaan. Gonahdusko? Ei,
vaan paikallinen tapa. Fuksit käyttävät
täyttä sotisopaa toisten vuoden opiskelijoiden saadessa jo rentoutua. Viimeisen vuoden opiskelijat taas pukeutuvat

Valtiomuoto
Pinta-ala (km2)
Asukasluku
Pääkaupunki (asukasluku)
Viralliset kielet
BKT (USD / asukas)
HDI (Human Development Index)

Kuva yhdestä koulualueella sijaitsevasta kouluruokalasta (kymmeniä kojuja ja yksi iso ruokailumesta missä pöytiä)

Thaimaa
Perustuslaillinen monarkia
514 000 (49.)
64 641 000 (19.)
Bangkok (11 971 000)
Thai
8 380 (85.)
0.781 (78.)

Suomi
Tasavalta
338 400 (63.)
5 339 870 (110.)
Helsinki (n. 600 000)
Suomi ja Ruotsi
36 844 (19.)
0.952 (11.)
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Loppuvuoden tapahtumakalenteri

Mitä? Missä? Milloin?
2.11.-7.11. TKY:n vuosijuhlaviikko
3.11. Baaribileet
4.11. Phuksien juhlasitsit
9.11. Raati- a toim ri-i f
11.11. Phuksiexcursio 2009
12.11. YMPPÄ-päivät
13.11. Vianova excu
18.11. Myy- ja Vasara-sitsit




19.11. RILkamat
24.11. Opintoilta
Nykyaikaista suunnittelua

26.11. MAIK-sitsit
27.11. Va likokous

– innovatiivisesti
– luotettavasti

27.11. pIKkujoulut
29.11.-1.12. 5-kiltaristeily
4.12. Leffayö
8.12. Piparielementti
11.12. RIL-glögit

• Julkiset rakennukset
• Liike- ja toimistorakennukset
• Teollisuusrakennukset
• Asuinrakennukset
• Pysäköintitalot
• Teräsrakenteet
• Urheilurakennukset
• Erikoiskohteet
• Korjausrakentamiskohteet

INSINÖÖRITOIMISTO
M AGNUS MALMBERG OY

Lauttasaarenmäki 4 00200 Helsinki
Puh. (09) 618 460 Telefax (09) 618 46399
email etunimi.sukunimi@magnusmalmberg.fi
www.magnusmalmberg.fi

