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Pääkirjoitus
Killassa on pantu aluilleen tämän vuoden lopulla kaksi pitkäjänteisempää
projektia. Sekä Ossinlammen silta että
killan satavuotishistoriikki ovat haasteita, jotka eivät liene kenellekään kiltalaiselle tässä vaiheessa selkeitä.
Silti on upeaa, että tällaista lähdetään tekemään. Kuten huvimaja tai
kiltis, historiikki ja silta tulevat varmasti
vastaisuudessa liittymään kaikkien raksalaisten opiskeluaikaan.
Killalla on paljon perinteitä. Huvimajan kaltaiset asiat ovat materiaalisia
perinteitä. Niitäkin täytyy olla. Perinteiden luominen vaatii ehkä enemmän luovuutta, mutta materiaalisen perinnön
luominen puolestaan vaatii enemmän
työtä ja energiaa. Sen takia on tärkeää,
että kiltalaiset ovat sankoin joukoin
mukana uusissa haasteissa.
Ensi vuoden raatia valittaessa vaihdettiin jo toistamiseen koko pakka.
Tämä on osoitus, että killassa riittää
uusia innokkaita toimijoita ja se jos joku
on hyvä asia.
Ehkä näiden esilleottamieni perinteiden jatkumon kannalta olisi parempi, että jokunen raatilainen jatkaisi
toisenkin vuoden. Toisaalta tietämystä
edelliseltä vuodelta ‒ ja vielä sitäkin
aikaisemmalta ajalta ‒ saa aina professorikunnalta; etenkin oltermannilta.
Oman raativuoteni aikana emme ehkä
tarpeeksi kyselleet vanhoista perinteistä. Toivottavasti seuraajamme muistavat paremmin käyttää professorien
ja oltermannin apua kiltatoiminnan
kehittämisessä.
Minun pestini tämän lehden keulassa
päättyy tähän numeroon. Ensi vuonna
lehteen saadaan tuoretta verta, kun Sillanpään Mikko lähtee vetämään Ruutisia ja lehdestä saataneen ainakin fuksien

kannalta helpommin lähestyttävä.
Minulle tämä vuosi on ollut ikimuistoinen, opettavainen ja mukava.
Hieman haikeana katsonkin viimeistä
valmista lehteä ennen sen painoon
lähettämistä.
Tämän vuoden toimituskunta on ollut aivan loistava. Minusta olikin todella
mukava havaita, että suurin osa haluaa
jatkaa Ruutisten tekemistä ensi vuonna.
Kiitos teille Anna, Anna, Anne, Janne,
Jussi, Jussi, Katja, Pasi, Topias, Vekku,
Olli ja Turo. Hyvin te vedätte!
Mikolle puolestaan toivotan tsemppiä ja jaksamista ensi vuodelle!
PS. Otimme tähän vuoden viimeiseen
lehteen teemaksi ”mustan joulun”
‒ valon juhlan varjopuolet. Toivottavasti
musta huumori Ruutisten sivuilla ei
hämmennä ketään.
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Puhiksen puhinat
Tätä juttua kirjoittaessani killan pikkujouluun ja pikkujoulujen kanssa käsi
kädessä kulkevaan vaalikokoukseen
on enää alle viikko aikaa. Juuri nyt käyn
mielessäni arvailua kenestä mahtaa tulla
seuraajani ja kuka valitaan mihinkin
virkaan.
On mukavaa huomata, että pitkästä aikaa eri viroista
kilpaillaan tosissaan!
Tämä lämmittää
mieltäni, sillä olemme vuoden 2006 raadin ja toimareiden
kanssa onnistuneet
selvästikin tekemään
(edes) jotakin oikein,
sillä muuten tällaista
hinkua virkoihin ei
olisi.
Meillä on ollut keskenämme hauskaa
hoitaessamme killan
asioita ja uskon sen
tunteen välittyneen
myös muille. Tämä
ﬁilis on juuri sitä mitä
Rakennusinsinöörikilta vaatii jatkaakseen toimintaansa
elävänä ja nuorekkaana vanhuksena.
Uusien aktiivisten raksalaisten saaminen mukaan killan toimintaan on killan
elinehto. Ilman halua ja kykyä uudistua
kiltatoiminta muuttuisi pikkuhiljaa
jäänteeksi vanhoilta hyviltä ajoilta, ja

siitä toiminnasta ei uusi raksasukupolvi
ehkä olisi kiinnostunut. Jokainen vuosi
killan tapahtumakalenterissa onkin
pikkuisen erilainen, sillä jokainen raati
toimareiden avustuksella tekee vuodesta omannäköisensä.
Killan uudistuminen perinteiden kustannuksella ei kuitenkaan ole tarkoitus.
Hyviä ja toimiviksi
havaittuja perinteitä,
joita kiltalaiset arvostavat, ei ole syytä
muuttaa. Uskonkin
uuden raadin muistavan, että killallamme
on pitkä ja arvokas
historia, jonka me
kaikki toivomme säilyvän ja jatkuvan vielä vuosia eteenpäin.
Sitä vaalimalla myös
vanhemmat opiskelijat saadaan pidettyä
kiltatoiminnan parissa kauemmin.
Kävi vaalikokouksessa miten tahansa,
olemme varmasti
saaneet hyvän kokoonpanon toimareiksi ja raatiin myös ensi vuodelle. Toivotan
teille kaikille jaksamista ja hyvää mieltä
kiltatoiminnan parissa.
Jouluisin terveisin,

Katriina Meszka
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Phuksikapteenilta:
Syyskuun alussa mielessä oli paljon odotusta sekä ennakkokäsityksiä
tulevasta. Osaan näistä kulunut syksy
on vastannutkin; toisiin enemmän ja
toisiin vähemmän. Toivon, että kiltatoiminta on kotiutunut lukujärjestyksiinne
ja olette löytäneet oman paikkanne
killassa. Ja ainakin muutaman
mieleisenne tapahtuman.
Myös koulunkäynti
on tuonut mukanaan
yllätyksiä. On matikkaa, statiikkaa
ja kemiaa, paljon
puhdasta teoriaa
ja laskemista.
A u t t amattakin välillä tulee mietittyä,
mitä minä
oikein tulin
tänne opiskelemaan.
Vastaus voi
alkuun tuntua masentavalta. Ensimmäinen
vuosi ja oikeastaan vielä
seuraavakin
ovat pitkälti peruskursseja, jotka
ovat yhteisiä ainakin vuorimiesten ja
konelaisten kanssa.
Omia, suuntauksen
mukaan tulevia kursseja
tippuu lukujärjestykseen pikkuhiljaa, kunnolla vasta kolmantena
opiskeluvuonna. Tämä on tosiasia
kaikille. Koulukin on jo tunnustanut
tämän ongelman ja miettii siihen
ratkaisua. Parannusta ei tosin vielä
teidänkään aikananne ehditä tehdä.
Tarkoitukseni ei ole masentaa, vaan
tuoda valoa matikankurssien luoman

tunnelin päähän. Koittakaa kestää.
Minulla oli lukion jäljiltä (vähän
liiankin) suuria odotuksia omista arvosanoista. Koulussa riitti, että luki
koealueen tai muistiinpanot kerran
läpi ja meni kokeeseen. Hyvä tuli. Täällä
asia on hieman toinen. On vaikeampaa
saada hyviä arvosanoja ja niiden
eteen on nähtävä huomattavasti enemmän vaivaa.
En kehota ketään
tähtäämään minimipistemäärään
todetessani, että
varsinkaan peruskurssien
arvosanoilla
ei tulevaisuudessa ole
juuri väliä.
Tärkeämpää
on, että on
ymmärtänyt asian.
(Olen hyvä
sanomaan,
koska tein
itse statiikan
kokeen kolmesti, vaikka
läpäisin jo toisella yrittämällä) Työnantajat
vilkaisevat kyllä
opintosuoritusotetta, mutta siinä heitä
kiinnostavat lähinnä
oman alan kurssien laatu
ja määrä.
Viettäkää rentouttava joululoma ja
unohtakaa kouluasiat hetkeksi!

Kipparinne Outi
Ps. Lukekaa postejanne! Sinne tulee
paljon tärkeää tietoa koulun ja killan
jutuista.

Oltermannin tervehdys
Aika rientää varsin joutuisasti. Syyskausi
on kallistumassa kohti loppuaan ja kohti
joulua. Talvi tuli, oli ja meni ‒ jonkinlainen etutalvi. Toivottavasti parempaa on
luvassa jouluksi.
Teekkareiden elämässä, ja vähän muidenkin, on alkanut juhlakausi erilaisten
pikkujoulujen merkeissä. Killan pikkujoulu
on tätä luettaessa jo takanapäin ‒ ehkä
useampikin pikkujoulu. Vaikka juhlat
ovat kaikin puolin hauskoja, ne vaativat
veronsa hyväkuntoisenkin teekkarin
opiskelukapasiteetista. Niiden suhteen
on hyvä olla varovainen, sillä kokeneenkin konkarin ne voivat joskus yllättää. On
hyvä säästellä vähän voimavaroja tulevaa
tenttirupeamaa varten. Sen jälkeen ‒ toivottavasti ‒ jokaisella on edes hetki aikaa
levähtää.
Osastollamme on taas noussut ajankohtaiseksi kurssipalautteen merkitys ja
rooli. Onhan hyvinkin ymmärrettävää,
että mahdolliset epäkohdat ja tehottomiksi tulkitut käytännöt muutettaisiin
paremmin tarkoitustaan vastaaviksi.
Koko korkeakoulu edellyttää palautteen
keräämistä ja sen hyödyntämistä kurssien
jatkuvan kehityksen takaamiseksi. Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat miten ja milloin
palautetta tulisi kerätä.
Periaatteessa palaute olisi tietysti
hyvä antaa niin aikaisessa vaiheessa kuin
mahdollista ‒ niin palautteen antajan
kuin vastaanottajankin kannalta asiaa
tarkasteltaessa. Verkkoon asennettu mahdollisuus palautteen antoon ei kuitenkaan
aina toimi siten, kuin olisi toivottavaa.
Pääasiassa vain sellaiset opiskelijat,
jotka ovat perin juurin tuohtuneita opetukseen tai johonkin sen käytäntöön, vaivautuvat selvittämään palautekanavat ja
antamaan keppiä, mikäli onnistuvat löytämään oikeat osoitteet ennen mielentilan
tasaantumista. Niinpä jossain muodossa

keskitetty palaute on selkeästi toimivampaa. Palaute voidaan keskittää joko
kurssin loppuun tai johonkin puolimatkan
krouviin. Jälkimmäinen olisi luonnollisesti
kannustavampi, koska tällöin palautteen
antaja saattaisi itsekin hyötyä oman palautteensa seuraamuksista.
Tulisiko palautteen antaja sitten palkita jollain tavalla? Emme luonnollisestikaan voi lähteä siitä ajatuksesta, että
palautteen antamisella voitaisiin korvata
joku osa ammatillisesta osaamisesta. Jokin harjoituksia tukeva hyvityspiste voisi
tietysti tulla kysymykseen, mutta eikö
kuitenkin olisi suurempi palkkio päästä
itse tehokkaasti vaikuttamaan opetuksen
metodeihin ja miksei opetuksen sisältöönkin? Olisi hienoa, kun opettajat ja oppilaat
yhteen hiileen puhaltamalla pyrkisivät kehittämään osaston toimintaa ja sitä kautta
tekemään opettamisen ja oppimisen
prosesseja entistä laadukkaammiksi. Näin
uskon vankasti päästävän parhaimpaan
lopputulokseen.
Ja näin joulun alla hyvän mielen lisäämiseksi palautteen antamiseen voitaisiin
osaston taholta liittää ystäväni Sakun
lanseeraama ʼpalautepurkkaʼ tai -karkki,
tai vaikkapa omppu.
Parhainta mahdollista Joulujuhlaa
toivottaen

Oltermanni Juha Paavola

Kolmossivun raksalainen

RILin toimiston väki toivottaa:

www.ril.fi

Hauskaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
2007!!!!

Afrikka-sitseillä oli tunnelma katossa... tai ehkä pikemmin lattiassa.
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opinions
Hajuttomuus ei ole aina vapaaehtoista

Killan tapahtumakalenteri on vierestä, kun viinanhajuiset reippaan huikan ennen lutäynnä toimintaa. Sitsejä, sau- ystäväni keräävät tyttöjen entosaliin menemistä. Tämä
nailtoja ja liikuntatempauksia. huomion. ”Lase, sä haiset taas ei kuitenkaan ole toiminut
Niissä kaikissa juodaan paljon. viinalta”, naiset huokailevat odotetulla tavalla, sillä vanhan
En toki ole pekkaa pahempi, tekaistua inhoa äänessään. viinan haju on tyystin erilaivaan otan siinä missä muut- Todellisuudessa he arvostavat nen kuin hiljattain nautitun.
kin. Usein jopa enemmän. Se sitä, että mies antaa elämänta- Ammattikorkeakoulussa kikka
tuottaa minulle suurta
ilmeisesti toimii, mutta
välitöntä hauskuutta, ja
teekkaripiireissä alkousein myös kanssajuhliholituntemus on paljon
joilleni.
En siis onnistu rankkaakaan korkeampi ja hajujen
Olen kuitenkin havahhavaitaan heti. Itjuhlimista seuraavana aamu- ero
tunut henkilökohtaiseen
seeni onkin kohdistetongelmaan, joka iskee
na tuoksahtamaan asianmu- tu kauhistuneita epäiaina seuraavana päivänä,
lyjä siitä, että tapaan
kaiselta
kun kampean itseni väkialoittaa ryyppäämisen
sin aamuluennoille. Muut
jo aamutuimaan. Ja
edellisen illan juhlista paikalle pansa huokua olemuksestaan. sehän vasta olisikin epäsoveselviytyneet haisevat pistävästi Eivät tytöt muuten piirittäisi liasta.
vanhalta viinalta, mutta vaikka juuri viinanhajuisimpia uroita.
Mikä siis eteen? Toivon, että
kuinka henki multa haisteltais,
En ole kehdannut kysyä joku Ruutisten lukija on onniin huugo raikas sois.
neuvoa teekkaritovereiltani nistunut ratkaisemaan itseäni
En siis onnistu rankkaakaan kasvojen menettämisen pelos- vaivaavan ongelman.
juhlimista seuraavana aamuna sa, mutta ystäväni ammattikorVastinetta lehden seuraatuoksahtamaan asianmukaisel- keakoulusta ovat kehottaneet vaan numeroon odottaen,
ta. Saan seurata kateellisena naukkaamaan taskumatista
Tahtomattaan raikas

Kalusto kuntoon!

Koululle tarvitaan nitojia! Enkä
tarkoita niitä päälafkan neljän
sentin kiinnityshakoja ampuvia
teollisuusnitojia.
Kysyntää olisi sellaisille normaaleille kavereille, jotka liittää papereita yhteen eikä vaan
räjäytä puolta kiloa raskasmetallia mun selkkarin läpi! Hitto
vie. Ei ne niin kovin montaa
euroa voi maksaa?
Rahasta puheen ollen, miksi
hemmetissä 50-senttinen on
isompi kuin euro?! Ei mitään
järkeä.

kiintiövalittaja

Nitoja on sellainen ihminen,
joka nitoo. Nituri on masiina,
jolla se temppu tehdään. Nih.

Pilkkua nussiva oikolukija

Ruutisethan on ensisijaisesti
rakennusinsinöörikiltalaisille
suunnattu, ei niin vakavamielinen kiltalehti. Se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että Ruutisten
sivuilla voisi täysin vastuuttomasti julkaista virheellistä
tietoa lehden varsinaisen kohdeyleisön ulkopuolelle jäävistä
henkilöistä (tai eläimistä).
Viittaan tässä nyt erityisesti Ruutisten numerossa
3/2006 julkaistuun artikkeliin
20...19...18...Varaslähtö! Artikkeli on toki mukava kuvaus eri

kiltoja yhdistävästä MAIK-varaslähtö-tapahtumasta, mutta
valitettavasti siinä on myös
muutamia ikäviä asiavirheitä.
Räikeimpänä asiavirheenä
mainittakoon kohta, jossa kerrotaan Varaslähdössä mukana
olleesta koirasta. Artikkelissa
koiran nimen on virheellisesti
väitetty olevan Laku, vaikka
sen kuuluisi olla Cola.
Lisäksi pidän hieman asiattomana lausahdusta, jossa kyseisen koiran väitetään
pyörineen vinhasti eläväisten

Kuvan koira ei liity tapaukseen.

opiskelijoiden ja näiden vähemmän eläväisten mäyräkoirien joukossa. Tapahtumiin
tarkemmin perehtyneet tietävät toki, että tilanne oli täysin
päinvastainen, sillä Cola-koira
viihtyi parhaiten nimenomaan
seurueissa, joissa muita koiria
oli mahdollisimman vähän.
Edellä mainitut Varaslähtöartikkelin epäkohdat eivät toki
ole hälyttävän suuria ongelmia, mutta joskus pienestäkin
huolimattomuudesta ja välinpitämättömyydestä voi seurata isompiakin
selkkauksia.
Mitä voimme päätellä IK:n
asenteesta muita kiltoja kohtaan, kun niiden
edustajista (tai
edustajien lemmikeistä) julkaistaan killan virallisessa lehdessä virheellisiä,
jopa loukkaavia
tietoja näinkin
virallisissa yhteyksissä?
Artikkelissa
esitelty MAIKvaraslähtö on
esimerkki toiminnasta, joka
yrittää yhdistää
niin tulevia rakennusinsinöörejä, maanmittareita kuin arkkitehtejäkin jo
opiskeluaikoina.

Miten niin? Vai onko sittenkään...
-Mustikka
Biojäte kiltahuoneelle!
-Kukka
Jos ei se konjamiinipullo
pian tule niin, tulen ikuisesti banaanikärpäseksi
keittiöösi.
-ROPOn risteilyllä sanottua
Killan saunavuoro on paikka
jossa Likahilaiset ihmiset
voivat käydä peseytymässä.
-Kössi Kenguru
Mun auto on niin nopea,
että lappuliisa ei saa sitä
kiinni vaikka se olisi parkissa.
-Terveen nopee
Siistiä, että MAIK-sitseille ei tarvitse tänä vuonna
pukeutua ollenkaan. Oon
ihan riittävän kauhee näky
muutenkin.
-Jorma

Nituri.

Ruutiset - rakennusinsinöörikillan
riippumaton äänenkannattaja?

Te k s t i v i e s t i t

Myös IK:n tulisi muistaa, että
ammattialoiltaan jossain määrin läheisten kiltojen välinen
yhteistyö on tärkeää paitsi
hauskanpidon ja uusien ystävien takia, myös tulevan työelämän kontaktien kannalta.
Uskon, että Rakennusinsinöörikiltakin pitää tärkeänä
ylläpitää ystävällismielistä, toiset huomioon ottavaa kiltojen
välistä kanssakäymistä myös
jatkossa ‒ valitettavasti se ei
vain ole ollut kovin uskottavaa edellä mainitun artikkelin
perusteella.
Itse ainakin aion henkilökohtaisti jatkaa tiiviisti yhteydenpitoa ja ystävyyssuhteita
rakennusinsinöörikiltalaisten
kanssa. Vahvistaakseni tätä
sidettä välillämme lupaankin
hakea Rakennusinsinöörikillan
jäsenyyttä välittömästi, mikäli
Ruutisten toimituskunta esittää virallisen anteeksipyynnön
kaikille tahoille, joita Varaslähtö-artikkelissa on millään
tavoin loukattu tai jotka on
jätetty huomioimatta.

Anonyymi arkkitehti-yo.

Toimitus esittää syvät pahoittelut MAIK-varaslähdöstä kertovassa artikkelissa olleesta virheestä. Toivomme, ettei asiasta
aiheutunut mediakohu satuta
Colaa eikä sen omistajaa.

Toimitus

Aika, joka käytetään työmaalla laadun pohtimiseen,
laatuaikaa.
-Vanha viisas mies
“Mä oon muuten nykyään
ihan raitis.”
-Timo R.
Soita 050-SEKOITIN ja osallistu 5 eurolla Tehosekoitin
takaisin kampanjan! Kaikki
mukaan, sillä nykyään bileissä lauletaan vaan Arkkia.
-Probably not a father of
a son
Otetaan ja mennään!
-Ottaja

Ruutisten tekstiviestipalstalle voit lähettää oman
kannanottosi
nettiosoitteessa http://ik.tky.ﬁ/ruutiset.

Oikaisu

Ruutisten edellisessä numerossa (3/2006) olleessa Huvimajatalkoot herättivät raksan
talkoohengen -artikkelissa oli
kerrottu toisen huvimajavastaavan olevan D.Lönnströn,
vaikka kaverin sukunimi oikeasti on Lönnström.
Toimitus
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Tuomo Karvonen vastaa Anne Leivon edellisen lehden kolumniin:

Opetusmateriaali verkossa
Hyvä Anne Leivo, kiitos edel- heessa, etten halua ostattaa hoista. Sisällön tuottaminen
lisissä Ruutisissa olleesta ky- opiskelijoilla kalliita oppikir- jää kuitenkin pääosin vastaasymyksestäsi koskien ope- joja, joita olisi tarvittu kurssia van opettajan vastuulle.
Korkeakouluelämä on mitusmateriaalin saatavuutta kohden useampia. Aloitin
materiaalin tekemisen ope- nun 12-vuotisen urani aikaverkossa.
Olen aina yrittänyt muis- tusmonisteina ja tein niiden na vaikeutunut sillä tavalla,
taa sanoa luennolla, että ei perusteella ensimmäisen että on valittava, mitkä työt
ole olemassa huonoja kysy- ”verkkokirjan” 1997. Sen haluaa tehdä hyvin ja mitkä
myksiä: vain huonoja vasta- jälkeen olen tallentanut verk- on hoidettava minimiperiuksia. Kysymyksesi ovat kiin- koon kaikkien kurssieni ope- aatteella. Jos tekee uutta
opetusmateriaalia,
nostavia ja hyviä, mutta
niin jää vähemmän
pahoin pelkään että
aikaa tutkimukseen,
en pysty vastaamaan
Opettajan kannalta on vaivatto- tutkimusrahoituksen
niihin kaikkiin. Muiminta pitää materiaali kaikkien hankkimiseen tai väiden opettajien osalta
en voi kommentoida
saatavilla. Ei tarvitse ylläpitää töskirjan tekijöiden
ohjaamiseen.Tässä tamitään, joten tyydyn
salasanarekisteriä ym.
sapainoilussa käytän
kertomaan omia kokevalitettavasti itsekin
muksiani.
nykyään vähemmän ja
vähemmän aikaa uuden oppiOlen aloittanut virassani tusmateriaalin.
Keskeisimmät ongelmat materiaalin tuottamiseen.
1994, ja tehtävien määrittely
oli alun perin hyvin opetus- opetusmateriaalin sähköisvoittoinen, sillä olen tämän tämisessä ovat aika ja raha. Miksi vesitalouden kurssien
ajan luennoinut vuosittain Maa- ja vesitekniikan tuki materiaali on kaikkien saatajoko viittä tai kuutta kurssia. ry on myöntänyt apurahaa, villa verkossa? Yksinkertainen
Kurssien aihepiiri on sillä ta- jolla web-sivujen tekemiseen selitys tälle on se, että opettavalla rakennettu, että hyvää tarvittavaa teknistä apua on jan kannalta on vaivattominoppikirjaa, joka kattaisi edes ollut tarjolla vesitalouden ta pitää materiaali kaikkien
yhden kurssin aihepiirin, ei kurssien osalta. Pieni apuraha saatavilla. Ei tarvitse ylläpitää
on aikoinaan saatu myös TKK: salasanarekisteriä ym.
ole olemassa.
Minulla ei ole myöskään
Päätin jo aikaisessa vai- n opetuksen kehittämisra-

mitään sitä vastaan, jos joku
muussa yliopistossa käyttää
aineistoa omilla luennoillaan.
Jos verkossa oleva opetusmateriaali olisi sen tyyppistä,
että joku pystyisi hyödyntämään sitä taloudellisesti, niin
tuskin itsekään laittaisin sitä
vapaasti jakoon. Tämä voi
selittää sen, miksi osa kurssimateriaalista on salasanan
takana.
Kritisoit voimakkaasti Optimaa. Itse
ajattelin jossain vaiheessa materiaalini
viemistä Optima-ympäristöön, mutta se
vaatisi niin suuren
työmäärän etten siihen ryhdy. Optima
tuntuu minusta erittäin hyvältä alustalta
opettajan näkökulmasta ainakin silloin,
jos kursseilla on paljon opiskelijoita.
Toivotaan, että
kysymyksesi ja tämä
kirjoitukseni rohkaisisivat myös muita
opettajia kertomaan

kokemuksistaan opetusmateriaalin (vapaasta) jaettavuudesta. Salamyhkäinen
en usko kenenkään meistä
opettajista haluavan olla.
Ystävällisin terveisin,
Tuomo Karvonen
professori
Vesitalous ja vesirakennus
Tuomo.Karvonen@tkk.ﬁ

VIERASKYNÄ
Paljon on vettä virrannut
Vantaanjoessa viime jutustani
Ruutisissa. Ja muissakin joissa
‒ muttei kurkuissa. Elämmehän glögien kulta-aikaa. Annetaan välillä aivojenkin kulkea noita ei-aina-niin-vakavia
uomia. Jaksaa sitten taas olla
vakava. Niin kuin nyt.
Tarkoitukseni on esittää
näillä riveillä muutamia ajatuksia nykyopiskelijoista ja
opiskeluympäristöstä, työelämästä ja niiden suhteesta.
Salarakkaita ne eivät saisi olla,
vaan avoin, tietoja vaihtava ja
rehellisesti vuorovaikuttava
järjestelmä olisi ideaalitilanne - niin henkilöiden kuin
organisaatioidenkin suhteen.
Jossain tämä on tätä päivää,
jossain sitä varmaan kehitetään ja joka tapauksessa
jonkinlainen tavoite sen tulisi
olla. Hyviä kokemuksia on.

Opiskelun ja valmistumi-

sen yleinen päävaatimustaso
tänään lienee kutakuinkin
entisenlainen ‒ luonnollisesti
eroja ja eritahtiin kulkevia
kehityspolkuja eri yksiköissä
on. Rakennusalallakin uuden
tiedon määrä on lisääntynyt,
mikä tarkoittaa enemmän
asioita, jotka tulisi hallita ja
mieluusti mahdollisimman

varhain. Vanhan ohella uudet tukevaan tilaan pitäisi löytyä Hyvän kehittyvän kehija kehittyvät tekniikat tuovat tältäkin puolelta. Muutakin tyksen ohella meillä on yksi
oman hallittavan tietopake- kuin kalkki(s)tabilointi.
iso möhkäle, jota kukaan
tin.
ei ratkaise yksin, ja jonka
Yleinen kehityksen ke- Jos oikein osaan tulkita yhteydessä kaikki tuntuvat
hittyminen on lisäksi tuonut ajan merkkejä, niin ainakin välillä menevän metsään. Se
uusia haasteita niin opiskelus- itseäni lähinnä olevilla raken- on täysin ”demokraattinen”
sa kuin työelämän puolella, tamisen alueilla positiiviseen vapaus opettaa ja opiskelesimerkkinä vaikka tuo koko suuntaan ollaan menossa, la mitä vain ja missä vain.
ajan lisääntyvä ”automaatti- vaikka tuo yhteistyökuvio ei Mutta me olemme aika pieni
nen” tietojenkäsittely ‒ vähi- meille ihan outo olekaan. Nyt maa tuhlaamaan resursseja
tellen kompuutterihommat ollaan kehittelemässä uutta, hetkellisten muotivirtausten
alkavat olemaankin
oikkujen ja arvostusjos ei ihan niin ainakin
ten mukaan.
puoliautomaattista. Eli
Ei ole mielekästä
Silloin on hyvä muistaa, että kouluttautua kuutta...
vaikka vaatimustaso
periaatteessa on sama,
töihin uppoutuminen opis- seitsemää vuotta päätulisi asioita kuitenkin
työttömien
kelun loppuunsaattamisen tyäkseen
hallita tänä päivänä
luukulle asioimaan,
kustannuksella on helppoa kun viereinen luukku
laaja-alaisemmin kuin
ennen.
tarjoaisi työtä ja po‒ ja joskus tuhoisaa.
Kaikki tarvittava
tee välillä ankaraakin
tietomäärä ei tartu
työvoimapulaa. Täpääkoppaan pelkäsmän korjaamiseen
tään opiskelemalla opinah- etsimässä uusia tapoja toteut- tarvitaan valtakunnan tason,
jossa, eikä sitä kaikkea tietoa taa yhteistyötä, järjestämässä kuntatason, koulun tason,
sieltä ehkä löydykään. Tässä (?) uusia tilaisuuksia tiedon oppituolien tason ja lopulta
on tilaus ja paikka oikealle jakamiseen ja vaihtamiseen. henkilökohtaisen tason toiyhteistyölle linjalla koulu
Tämä ei voi johtaa muu- menpiteitä.
‒ opiskelijat ‒ työelämässä hun kuin hyvään ja entistä
Jos valinnat ovat menneet
olevat ‒ työelämän organi- parempaan lopputulokseen. totaalisesti vikaan, mielestäni
saatiot. Ja uskotaan eli ei, me Erilaiset tarpeet ja tiedon tässä voi opiskelija heittää
kaikki vanhat kalkkiksetkin vaihto niistä kohtaavat ‒ mi- päättävään suuntaan kysyon joskus oltu opiskelijoita ten hedelmällisesti, on vain myksen että miksi ihmeessä?
‒ tämän pitäisi tarkoittaa sitä, meistä kaikista itsestämme Kyllä Suomessa pitäisi opisettä asiantuntemusta tähän kiinni.
kella ja aikanaan valmistua
vuorovaikuttavaan ja toisia
vastaamaan niihin haastei-

siin, joita tämä yhteiskuntamme asettaa ‒ ei missään
tapauksessa lyhytnäköisesti
pelkästään oppilaitosten ja
oppituolien lyhytnäköisiin
pyyteisiin. Tässä olisi yhden
paneelin paikka. Tai vaikka
parinkin.

Lopuksi pari sanaa heijasti-

mien käytön tarpeellisuuden
ja siitä aiheutuvan ilmeisen
hengissä säilymisen riskin lisäksi. Opiskelulle on varattava
sen vaatima aika ‒ sen pitää
olla selvää niin itselle kuin
työelämän puolelle.
Työelämässä olo enemmän
tai vähemmän vakituisesti
etenkin opiskelun myöhemmässä vaiheessa on tavallista.
Silloin on hyvä muistaa, että
töihin uppoutuminen opiskelun loppuunsaattamisen
kustannuksella on helppoa
‒ ja joskus tuhoisaa. Suomessa Dipoli-insinöörien määrä
on jo nyt ihan riittävä.
Ajatuksella, että meillä
kun talo maalataan niin se
tervataan.

Eero ”Rexi” Timonen

6

HYVIS & PAHIS

tapaavat hallintopäällikkö
Soile Koukkarin.
Valaise meille menneisyyttäsi.
Valmistuin kuudessa vuodessa TKK:n
raksalta vuonna -82. Opiskelin
pääaineenani liikennetekniikkaa ja sivuaineina vesihuoltotekniikkaa ja yhdyskuntatekniikkaa.Valmistumisen jälkeen
olin muutaman vuoden kustannustoimittajana toimittaen
mm. rakennusalan käsikirjoja
ja oppikirjoja. Vuodesta 1988
olen toiminut TKK:ssa opintosihteerinä ensin hallinto-osastolla mukana toimittamassa
opetusohjelmaa ja TKK:n lehtiä ja esitemateriaalia. Vuonna
1990 siirryin silloiselle RMosastolle opintosihteeriksi ja
viimeiset 16 vuotta olen ollut
R-ryhmän osastohallinnossa
ensin korkeakoulusihteerinä
ja sittemmin tässä hallintopäällikön virassa hoitaen myös
A- ja M- osastojen hallinnollisia
tehtäviä. Välissä olin vuoden
Helsingin yliopistolla haistelemassa uusia ja vanhoja tuulia.
Mitä sä teet?
Olen hallintopäällikkönä sekä rakennusosastolla että maanmittaus- ja arkkitehtiosastoilla.
Vastaan näiden kolmen osaston

hallinnosta ja toimin esittelijänä
(lue: asioiden valmistelijana ja
toimeenpanijana) henkilöstö-,
talous- ja yleishallinnon asioissa tieteellisessä neuvostossa,
osastoneuvostoissa sekä osastonjohtajien ja vastuualueiden
esimiesten päätöksenteossa..
Osastoryhmässä meillä on hallinnon tiimi, joka hoitaa kansliaja hallintopalvelut opiskelijoille
ja henkilökunnalle. Tällä hetkellä olen mukana myös M- ja
R -osastojen historiateosten
kokoamisessa. On tätä virkaani
luonnehdittu vääpelin ja emännöitsijän viraksikin, monessa
mukana. Olen mukana myös
alumnitoiminnassa pitämässä
yhteyttä täältä valmistuneisiin naispuolisiin henkilöihin,
jotka ovat työelämässä, ja järjestän yhteistyössä teekkarityttöjen ja heidän kanssaan
R-naiset iltaa. (Lukijoille tiedoksi:
alumni=korkeakoulun kasvatti.)
Viihdytkö työssäsi
vai haluaisitko jo
pois täältä?
Viihdyn oikein hyvin. Olen sielultani rakentaja.
Olen motivoitunut; työssä riittää haastetta ja työyhteisö on
reipashenkinen, ihmisläheistä

Kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
JP-Kakko Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Ramboll Finland Oy
WSP LT-Konsultit Oy
Oy Juva Engineering Ltd
Raksystems Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
SITO Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Finnmap Consulting Oy
Narmaplan Oy

työtä riittää. Tulen töihin joka
päivä hyvillä mielin.
Mitä sä teet huomenna?/Mitä susta
tulee isona?
Luulen ja toivon,
että tämä on eläkevirkani. Tässä iässä ei vaihtoehtoja enää
ole niin paljon. Tavoitteena
on päästä terveenä eläkkeelle
nauttimaan kotioloista ja ehkä
matkailustakin.
Onko sinulla villejä
tarinoita opiskeluajoiltasi?
Opiskelijaelämä oli
vähintään yhtä vauhdikasta
kuin se on nykyäänkin. Tosin
silloin se oli poliittisesti hyvin
värikästä ja opiskelijat olivat
ryhmittyneet. Olin paljon mukana alayhdistyksissä, mm.
Montaasissa ja Teekkariteatterissa. Olin myös MAIK-aktiivi.
Killan hallituksessa olin kaksi
vuotta sihteerinä ja varapuheenjohtajana. Sepon kanssa
tutustuimme jo opiskeluaikoina.
Lempiteekkarilaulusi?
Lauloimme paljon,
ja myös poliittiset
aatteet sävyttivät lauluiltoja.
Mieleen jäivät erityisesti Kenen
joukoissa seisot, Oppimisen
ylistys ja Nälkämaanlaulu,
jotka ovatkin lempilaulujani.
Silloin vaikutti myös suomirock voimakkaana. Konsertit
Juicen, Pelle Miljoonan, Eppu

Normaalin ja Hassisen koneen
siivittäminä ovat jääneet mieleen. Nykyään kuuntelen myös
uudempaa musiikkia. Teekkarihymnin eräät sanat olivat vanhentuneet mielestäni jo silloin.
Olisi korkea aika muuttaa ne.
Ootsä sinkku? Jos
oot, käytsä usein
täällä?
En oo. Olen naimisissa.

Vanhana toimittajana, mitä mieltä
olet Ruutisista?
Luen Ruutiset joka
kerta melkein kannesta kanteen, mutta mielestäni siinä
on vähän liiaksi sisäpiirijuttuja,
vaikka se onkin ihan hauska.
Osaston ulkopuoliset tahot
pitäisi saada kiinnostumaan,
esimerkiksi haastattelemalla
henkilökuntaa ja tärkeitä vaikuttajia rakennusalalta.

Mitä teet töiden
jälkeen?
Olemme kahden
kiinteistön loukussa
ja aika kuluu kotia, vierailevia
koiria ja puutarhaa hoitaessa
sekä remontoidessa.

Heräät Raimon ja
Sepon välistä. Mitä
on tapahtunut?
(Nauraa) Herään
joka päivä heidän välistään,
kun olen saanut aamulla kahvikupin tultuani töihin.

Mikä on lempiruokasi ja ‒ravintolasi?
KELTSU TIETENKIN!
Ja Keltsun pitsa. Opiskeluaikoinamme kävimme Bottalla,
Tavastialla ja Vanhalla ylioppilastalolla. Kävimme lähinnä
ohjelmallisissa illanvietoissa
ts. konserteissa ja tietenkin
teattereissa.

Haluatko sanoa
vielä jotain?
Opiskelijoiden pitäisi ajaa enemmän
omia etujaan erityisesti yliopistojen resursoinnin, opetusolosuhteiden ja opetuksen tason
parantamiseksi. Opiskelijat
eivät voi eivätkä saa vaatia
pelkästään opettajilta 110 %
panosta, aina on pantava itse
paremmaksi. Opiskelijat taustaryhmineen ovat aina olleet
voimakas vaikuttajaryhmä
yhteiskunnan päätöksenteossa, ja tämä pitäisi nyt valjastaa
yliopistojen perusresursoinnin
turvaamiseksi.

Siis Otaniemen lounasravintoloista?
Ai niistä? Tuttuja
ovat kaikki, mutta viime aikoina olen käynyt
Sepon kanssa TF:llä ja Alvarissa sekä keskiviikkoisin kollegoiden kanssa TUAS-talolla.
Minulla on usein myös omat
eväät.

Katja Tuomola
Anna Keskinen
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Kuukauden kuva

0€

Anna hyvän kiertää

Kuvassa: Kiltalaisten tyytymättömyys karkkiautomaattiin saa uusia ulottuvuuksia. Kuvaaja: Niina
Kärkäs

Voita jopa 100 euroa!
Nappaa kuva kamerallasi tai puhelimellasi ja lähetä se sähköpostitse Ruutisten toimitukseen.
Liitteeksi voit kirjoittaa vapaaehtoisen kuvatekstin. Julkaistuista kuvista maksamme enintään
100 euron palkkion.

Haemme uusia työntekijöitä
rakennusalan suunnittelu- ja
projektinjohtotehtäviin.
Lisätiedot:
miia.lehmuskoski@wspgroup.ﬁ

i

Ehkä ihmisten asenteet ovat muuttuneet, sillä media
innostuu nykyään hyväntekeväisyydestä ja sitä myöten
myös ihmiset.
Tarkoitan esimerkiksi Kyle MacDonaldin punaista paperiliitintä, jonka hän vaihtoi huomattavasti tylsemmän
väriseen taloon valtavan mediajulkisuuden jälkeen. Jotenkin on vaikea kuvitella, että 20 vuotta sitten kukaan olisi
saanut vaihdettua paperiliitintä edes purkilliseen hapanta
maitoa, muuten kuin inttämällä ärsytyksiin asti.
Toisaalta, jos media nykyään on kiinnostunut tusinasta
taloon suljetusta huomionkipeästä idiootista, miksei sitten
paperiliittimistä.
Itseasiassa kuusi vuotta sitten julkaistu hyvin menestynyt amerikkalainen Anna hyvän kiertää -elokuva käsitteli jo aihetta. Elokuvassa söpö koululainen pistää hyvän
kiertämään ja aiheuttaa teoillaan ihmisten sydämissä
hyvyyden tsunamin, joka leviää ympäri maailmaa. Elokuva
on selkeästi suunnattu ryhmälle toiveikkaita ja romanttisia
ihmisiä, jotka toivovat maailman muuttuvan ajan myötä ja
inhimillisten ihmeiden olevan mahdollisia.
Itsekin olen hieman romanttinen ihminen, johon elokuva on tehnyt koskemattoman vaikutuksen. En kuitenkaan
usko, että pelkästään perhosen siiven räpäytys Japanissa
saa pyörremyrskyn aikaan Karibian merellä. Mutta jotain
toivoa minulla on sen suhteen, että ihminen on pohjimmiltaan hyvää tarkoittava olento, joskin usein laiska ja
saamaton.
Tutkaillakseni toivoani tein testin ja konkretisoin elokuvan juonen marraskuun viimeisellä viikolla. Pistin nimittäin
hyvän kiertämään riippukansioihin laku- ja suklaapatukoiden muodossa yhdessä lapun kanssa, jossa kehotetaan
pistämään hyvä edelleen kiertämään.
Teekkarin tavoin käyn päivittäin tutkimassa omaa
riippariani, voidakseni tieteellisesti seurata riippariini tulvivaa hyvän määrää. Karkin määrän pitäisi kaiken järjen
mukaan alussa kasvaa eksponentiaalisesti, jos ihmiset
pistävät herkut kiertämään useamman kuin yhden ihmisen
riippariin.
Kun kaikki raksalaiset on käyty lävitse, alkaa tahti hidastua ja hyvä siirtymään muihin kiltoihin. Siinä vaiheessa
tiedän herkkusuuna siirtää tarkkailuni Vuorimieskillan
riippariini.
Erityisen tärkeää hyvän kierteen käynnistämisessä on,
ettei kukaan tiedä minun aloittaneen hyvän virtaa. Muuten
ainoastaan oma riipparini täyttyisi ja hyvän tekemisen
tarkoitus hyvän korvaamiseksi. Siksi vain kaksi ihmistä
tiesi suunnitelmistani etukäteen, toinen tuli kutsumatta
paikalle todistamaan hyvän kiertoon laittoa ja toiselle
uskouduin vahingossa aikaisemmin. Hyvän ilmapiirin
vallitessa odotan mielenkiinnolla miten hyvä on lähtenyt
kiertämään eteenpäin.
Vaikka eettinen verkostomarkkinointini ei riippariasi
tavoittaisikaan, mitä jos kuitenkin muistaisit ystävääsi
tänään jotenkin? Lähetä hänelle kortti, soita tai sano luennolla, että olet tärkeä. Se voi olla monelle joululahjaakin
parempi lahja. Oikein hyvää joulua ja vieläkin hyvempää
uutta vuotta!

Topias Siren
Kirjoittaja on killan ensi vuoden opintovastaava.
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Joulu ei ehkä aina ole niin val

Joulun sääennuste
Joulu on valon aikaa. Tuhansien talojen kuistit ja
pihat peittyvät hempeään valomaailmaan,
jonka kirkkautta lisää entisestään asvaltille aattona
satava vesi.
Lämpötila laskee öisin
lähelle nollaa ja
saattaa päivisinkin olla
vain muutamia plusasteita. Jatkuvan tihutuksen rikkovat
kohtuullisen rankat
sadekuurot auttavat kireän joulutunnelman
luontia.

Perinteisiä jouluhömpötyksiä tehdessä
kuraa kulkeutuu tuulikaappeihin leviten sieltä
edelleen pikku hiljaa
muualle taloon. Autot
ovat kurassa ja loska
roiskuu, kun aattona Suomen autoileva kansa suuntaa
yhtäaikaa kohti
markettia tekemään viime
hetken paniikkilahjaostokset.
Saattaa joulun aikaan luntakin
nähdä, jos katsoo televisiosta mäkihyppyä
Keski-Euroopasta.

Janne Hietala

Musta

Jouluostoksilla

Joulun alla postilaatikkoon
tulvii mainoksia, joissa esiteltävät tuotteet kannattaa kyseenalaistaa. Hyvän mielen lahjaideaoita siihen ”kauneimpaan
juhlaan”! ”Meiltä joululahjat
koko perheelle!”
Elektroniikkakaupan esitteen etusivulla komeilee joulupukki erilaisten kodinkoneiden
joukossa sekä erikoistarjouksena alkometri, jonka hinta on
vain 99€ ja mitta-alue 0,00‒4,0
promillea. Vink, vink, isi. Muista
aletuotteista mainittakoon
Helsingin Sanomat, jonka saa
nyt tilata joululahjaksi puoleen hintaan. Valmiiseen kuponkiin täytetään ainoastaan
saajan nimi ja postitusosoite
ja voilà: lahja postitusta vaille
valmis. Jopa valmiiksi kirjoitetun (lahja)kortin voi sujauttaa
kuusen alle.
Mikäli pakolliset joululahjat
haluaa keksiä ihan itse, tavaratalojen valikoimaa voi ihastella
jo kotona kahlaamalla läpi
koko joukon eri myymälöiden
esitteitä.
Ostaako liukuestetossut
aikuiselle 3€/pari, vaiko monenkirjava meikkisetti (jonka
valmistaja tuntematon) naiselle, vain 15, 95€? Tai mikä olisikaan persoonallisempi lahja
lähimmäiselle kuin tehokas
apu hiustenlähtöön? Mainoksen mukaan oikea toivelahja!
Varakkaamman pukin kontti
voi sitä vastoin kätkeä sisälleen
esimerkiksi matkatoimiston
lahjakortin (hinta 500€), taipuvan vuodesohvan (399€),
tai Nicole Kidmanin suosiman
timanttikoristeisen rannekellon. Wannabe-hienon lahjan,
kannettavan tietokoneen, saa

kuitenkin hintaan 599e, jos
koneen ominaisuuksista on
varaa tinkiä.
Jos lahjojen keksiminen
lähipiirin aikuisille aiheuttaa
päänvaivaa, niin ei pidä unohtaa, että joulu on ennen kaikkea
lasten juhla. Onneksi lapsille on
äärimmäisen helppo ostaa lahjoja, koska lapset ovat rehellisiä
ja tietävät mitä haluavat.
Valikoima on loputon, mut-

ta lelulehdistä voi ottaa vähän
tai vähän enemmän vinkkiä. Jo
pienestä pitäen lapset pitävät
itsestään selvänä, että pukki
tietää tuoda säkillisen juuri
niitä legoja, robotteja ja play
station -pelejä, joita on eniten
toivonut. Joulun jälkeen sitten
ihmetellään tarhassa, kuinka
kaverin paketista löytyi juuri
samanlainen tv:stä tuttu prätkähiiri.
Ennen varsinaista lahjarumbaa stressinsietokykyä
testataan joulutervehdysten
lähettelyllä ympäri Suomenmaan. Moni ostaa kiireessä
kymmenisen kortin nipun tai

useammankin eräästä t:llä
alkavasta edullisesta askartelutarvikekaupasta ja raapustaa
nimensä valmiin tervehdyksen
perään. Posti tuo sitten joulun
lähestyessä laatikkoon pinon
samanlaisia kortteja, joita itsekin tuli läheteltyä.
Kun kusti on jakanut kortit
perille, ja paketit on saatu
piiloon kaappeihin, on aika
suunnistaa ruokaostoksille ja
haalia kasaan jouluaterian ainekset.
Onneksi nykyään
sian saa ostaa paistovalmiina ja kalkkuna on niin ikään
kynitty.
Mutta helpommallakin voi
päästä! Eräs perhemarketiksi itseään
kutsuva tavaratalo
mainostaa joulun
aikaan aina niin käteviä einesruokia:
pakastekalaa, nakkeja, lihapyöryköitä, kanelipuusteja
ja coca-colaa. Tällaisia aineksia
käyttäville gourmet ‒kokeille
löytyy myös lisää ruokavinkkejä netistä. Voiko ruoanlaitto
tästä enää helpottua? Voi se.
Ei pidä unohtaa mikroruokaa.
Mutta uusavuttomat perheelliset ovat silti vaikeuksissa,
kun riisipuuroa ei saa oikein
mistään valmiina ja perunatkin
pitäisi keittää itse.
Joulu ilman kauppoja on
kuin maksalaatikko ilman rusinoita. Rusinat yksinkertaisesti kuuluvat asiaan ja piste. Siinä lautasen reunalla ne
vaan on niin kivoja

Katja Tuomola

9

loisa asia kuin väitetään.

Joulu
‒ Mirkku, älä nyt viitti. Toi kuusihan
näyttää ihan hyvältä. Laitetaan toi
kulunu puoli seinää vasten. Lapset
koristelee sen kauniiks.
‒ Eikö sulla Jussi todellakaan ole päivää
ennen aattoa parempaa tekemistä, kun
juoda ”pari bissee” olutbaarissa ja tuoda kuusi jalkapelillä kotiin. Hemmetti,
kuvitteletsä meidän tekevän jouluruokaostoksetkin ilman autoa.
‒ Onhan meillä toinenkin auto, vaimo
hyvä.
‒ Ja sinä pidät huolta siitä, että ne molemmat ovat pihassa huomiseen mennessä. Mitä naapuritkin ajattelee, kun
sinä raahaat kuusta perässäsi lumettomilla jalkakäytävillä. Joo, kyllähän tuon
kuusen helpommin saa näyttämään
hyvältä kuin sinut naapurien silmissä. Ja
nyt se kranssi oveen, niinku olis jo!
***
Mä en tajuu, miten äiti jaksaa. On jouluaatto, kello on vasta seittemän aamulla
ja se on jo kuistilla ja vetää kahvia ja
tupakkaa. Ainiin, sen piti laittaa se
kinkku uuniin.
Jussi päätti sitten avata jouluoluensa jo
aamupalalla.
‒ Hei kelaa vähän. Eiks toi oo jo sairasta?
‒ Nythän on vapaapäivä. Eikä
tarvii mennä töihin. Kerranki.
Pari päivää muuta ajateltavaa.
‒ Mut sähän oot työnarkomaani. Entäs se auto, jonka
lupasit äitille hakea?

‒ Diplomi-insinööri!
‒ No ihan sama.
‒ Säki voisit tehä jotain hyödyllistä
joulun eteen, eikä tarttis vaan kattoo
televisioo.
‒ Mähän tein jo. Kaiken, mitä äiti pyyskin. Vastahan mä tähän tulin.
‒ No tuleeko sieltä jotain vähän joulusempaa tunnelmaa, toi pauhu ei nyt
oikein sovi tähän kinkun odotteluun...
Sähän voisit auttaa mua tän kynttelikön
kanssa?
‒ Just.
‒ No jos sä paketoisit pari mun pakettii.
Ne on tuolla auton takakontissa.
‒ Paketoi vittu ite omat pakettis.
‒ No ainakin sä voisit laittaa tonttuja
ikkunoihin tai askarrella lumihiutaleita.
Tai miten ois olkitähdet?
‒ Saisinks mä nyt kattoo rauhassa
telkkaria?
‒ No et saa. Nyt on joulu. Pitää sunki
luoda vähän joulutunnelmaa.
‒ No ei vittu sitten katota.
‒ Ja noi kirosanat voi jättää pariks päivää pois. Ei tuo muuten pukki lahjoja!
Ja sehän on täysin kiinni siitä, onko Jussi
kyennyt ja äiti ehtinyt hankkia niitä. Isä
nyt useimmiten lähettää turhan arvokkaat lahjansa sentään ajoissa. Onneks
se muistaa Rasmustakin, vaikkei ookaan

oma lapsensa. Rahaa sillä on, muttei
aikaa.
***
Hmm, piparit, varsinki tää taikina on
hyvää, vaikka onkin suoraan kaupan
pakastealtaasta. Joulutorttujen leipomisestakin mä tykkään, se on sen verran
yksinkertaista. Jussi tais ottaa saunaan
mukaan kolme olutta. Ajatteleekohan
se tarjoavansa Rasmuksellekin? Jukkakin vasta 13 vee. Äiti vois jo puuttua
tohon.
‒ Oli hyvä joulusauna. Vai mitä pojat?
Jahas, täällä onki jo glögit pöydässä.
Mites, ottaakos joku muukin vähän
terästystä?
***
Vai niin. Jussi päätti ryhtyä joulupukiksi
ja jakaa lahjat ennen kuin turhautuu
tähän menoon aivan täysin. Vähän
harmillista, että se tapahtuu noin kolme
tuntia aikaisemmin kuin pitäis. Äiti ois
vielä halunnu syödä. Ei varmaan keksi
muuta tapaa pitää meitä erossa TV:n
katselusta. Ton mäyriksen jälkeen mielikuvitus onkin aika tapettu. Ois vaan
tyytynyt edes ruokailun ajaksi siihen
kotikaljaan. Ahaa, tais saada työkavereiltaan vielä yhden pullon lämmikettä.
Älä nyt helvetti korkkaa sitä.
Voi luoja, mitä tästäkin tulee.
No, jokainen on saanu ainakin yhden paketin. Yritä nyt
tihrustaa niitä nimiä. Äijällä
on pallo ihan sekasin. Mä en
kestä.

Tää televisionkatselukin menee puoliks hukkaan, kun
pitää hitto vahtia isäpuoltaan.
Joulukuusta koristellessaan
se meinas pari kertaa kaataa
kuusen ja kerran tiputtaa
Rasmuksen tikkailta. Vähän
turhan innokas. Vois jättää
ton kynttelikköjen korjauksenkin parempiin käsiin.

‒ Anna tänne, mä luen, kelle
se on. Hyvää joulua Rasmukselle. Rasmus, tossa. Jussi,
varo vähän!
‒ Jussi nyt käyt istumaan. Kyllä me voidaan jatkaa lahjojen
jakoa toisin. Anna tonttulakki
Jukalle, niin Jukka jatkaa.
Sillä on vähän nuoremmat
silmätkin.
‒ Ällä nyth Mirrku...khyll mä
thän hoidann. Tosshta vielhä
yksh piiikku pakethi kuushenh juureshst...
‒ Vittu pitiks sun kaataa joulukuusikin! Saamarin känniääliö! Sori äiti, mut mä en
enää kestä tätä.

‒ Eiks se ois viisasta insinöörinkin sammuttaa sähkölaite,
ennen kun rupee sitä korjaamaan?

Täällä Vantaalla joulu on
lumeton. Synkkää. Kylmä.
Ottaiskohan mummo mut
vastaan.

***
‒ Sanna, jäisitsä kotiin Jussin
kanssa, laitatte vähän paikkoja kuntoon, jouluvalot ja kyntteliköt, niin mä meen poikien
kanssa ostaa ruoat.
‒ Joo, äiti.

Anne Leivo
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Raati 2007

Killan vaalikokouksessa 1.12. valittiin
toimijat vuodelle 2007. Raati 2007 esittäytyi ensimmäistä kertaa pIKkujouluissa. Raati 2007 vasemmalta oikealle:

Outi Lötjönen ‒ fuksikapteeni (mahdolliseen) vappuun asti.
Anna Keskinen ‒ fuksikapteeni (mahdollisesta) vapusta lähtien.
Mikko Sillanpää ‒ tiedottaja ja Ruutis-

ten päätoimittaja.
Lauri Laukkanen ‒ ulkovastaava.
Niina Kärkäs ‒ excursiomestari.
Lauri Lausjärvi ‒ isäntä.
Jouni Kolppanen ‒ emäntä.

Jasmiina Järvinen ‒ rahastonhoitaja.
Katri Leino ‒ kirjuri.
Maarit Leppänen ‒ puheenjohtaja.
Kuvasta puuttuu:
Topias Siren ‒ opintovastaava.

enää kuin muutama sitkeä jäljellä ja heidän joukkonsa hupeni hupenemistaan.
Siksi he huokaisivat helpotuksesta, kun
Ruutisten jatkotoimittaja delegaatioineen kömysi puskasta paikalle tarkastelemaan kiltalaisten kätten jälkiä.
Töihin ryhdyttiin välittömästi ja
Vuorimieskillasta lähtöisin oleva Tuomas Rantanen selitti toimittajalle, että
tee-se-itse talkoohenkeen jokaiselle
pullolle piti keksiä uniikki avaustapa.
Tämä aiheutti haasteita jopa vanhemman tieteenharjoittajan mielikuvi-

tukselle, sillä alkuillasta kaikki ensimmäisenä mieleen tulevat vaihtoehdot kertakäyttölautanen, vyönsolki ja RIL-poro oli
jo ehditty käyttää. Ainoa paikalla oleva
fuksi Eero Iltanen oli myös omaksunut
hyvin teekkarihengen ja avannut pullonsa muun muassa grillipihdeillä.
Tuomas Rantanen tilitti, että kahdella taitetulla talouspaperiarkilla ei vielä
pullo avaudu vaan tarvitaan vähintään
kolme arkkia.
Mielikuvitukset käydessä vähiin
saapui paikalle Niina Kärkäs rugbyharjoituksista ja avasi pullon ensin
‒ läsnäolijoiden hämmästykseksi?
‒ kätevästi sytkärillä ja sen jälkeen
nappulakengällään.
Tästä innostuneena, Maarit Leppäsen vastuksesta huolimatta, killan pojat
yrittivät avata pulloa juuri istutetulla
omenapuulla, mutta talkootoimikunta
oli selkeästi unohtanut kastella puun,
sillä pullo juuttui kiinni ja se päätettiin
jättää janoiselle puulle.
Kun vihdoin kaikki mielikuvitus
oli käytetty, avasi Jouni Kolppanen
viimeisen kaljapullon, ainoalla käyttämättömällä esineellä, päästä löytyneellä teekkarilakilla ja huudahti sen
juotuaan: ?Mitä oliko tässä kaikki?
Hälyttäkää joku raatilainen tuomaan
lisää kaljaa!?

Käytetyt avaajat:

Jatkoilla huvimajalla
Ruutisten edellisessä numerossa 3/2006 oli artikkeli huvimajasta sekä huvimajatalkoista.
Silloin ei ollut tilaa julkaista Topias Sirenin artikkelia talkoiden
jatkoista, joten julkaisemme sen
tässä lehdessä
Kun aurinko oli jo painunut maitten taa ja puolikuu heijastui kauniisti
Ossinlammesta, omenapuut seisoivat
arvokkaasti majan vieressä, mutta talkooväeltä oli jäänyt tuhoamatta 2 koria
talkoojuomia. Talkoolaisiakaan ei ollut

TS

Avaimenperä
Avaimet
Betoniporsas
Eläkeläiset-rintanappi
Erinäiset kolikot
Funktiolaskin
Grillipihdit
Jakkara
Kaljakori
Kaukosäädin
Kertakäyttölautanen
Kruunukorkki
Kännykkä
Kännykkäkotelo
Laserosoitin
Linnunpönttö
Matikankirja
Minipenkki
Minipöytä
Nappulakenkä
Polkupyörä
Pullo kaikissa muodoissa
RIL-poro
Sytkäri
Teekkarilakki
Tiili
Vyönsolki
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Tiedelinjan toisessa päässä
KIPERÄT
Stereotypioita

Myy ry:n puheenjohtaja Laura Koskinen
opiskelee seitsemättä vuotta yliopistolla.
Aikaperspektiiviä siis
riittää opiskelijaelämään. Ruutiset tenttasi Lauraa teekkarin
ja ympäristötieteilijän
stereotypioiden tiimoilta:
Millaisia mielikuvia
yliopistolaisilla on
teekkareista?
Hmm... Ehkä lähinnä
semmonen ”antaa
kaikkien kukkien kukkia”-asenne.
Onko teekkaritytöt
yliopistolaisten mielestä ”epäsosiaalisia
ja kajahtaneita, joilla
ei ole muita keinoja tehdä vaikutusta
miehiin kuin mennä
TKK:lle opiskelemaan
miesten alaa?
Ei. Meillä on täällä aika
vähän poikia, mut ei
me niitä pidetä yhtään kajahtaneina...
Tai ehkä ne on vähän
kajahtaneita, mut niin
me kaikki ollaan!

25.10. Otaniemessä sitsaamassa
käyneet myyläiset
yliopiston ympäristötieteilijät - ovat
herättäneet kiltalaisissa ihmetystä.
Mikä ihmeen Myy?
Ruutiset otti ja meni Viikkiin selvittämään asiaa.
Viikin yliopistoalue on muuttunut huikeasti viimeisen viiden
vuoden aikana. Uutta on tehty
jatkuvasti ja tehdään vieläkin.
Helsingin toiseksi viimeisen
peltoalueen tilalle ollaan rakentamassa tiedepuistoa.
Joku on joskus sanonut, että
Otaniemi on Suomen ainoa
kampusalue. Lahdentien vartta voitaneen pitää lähes yhtä
kampusmaisena alueena kuin
Otaniemeäkin.
Siinä missä Otaniemen kampuksen tieteitä yhdistää tekniikka, voisi Viikin tiedepuiston yhteisenä nimittäjänä pitää luontoa. Tähän mennessä Viikkiin on
jo rantautunut biotieteellinen,
maatalous- ja metsätieteellinen,
eläinlääketieteellinen sekä farmasian tiedekunta.

mintasuunnitelmia ministeriöissä.
Tämän tuloksena myös Myy
edustaa niin osaa biotieteiden
kuin osaa maa- ja metsätieteiden tiedekuntien opiskelijoista.
Yhteistä kaikille myyläisille on
kuitenkin ympäristö.

Myyn alkutaival
Myy perustettiin vuonna 1961
edustamaan mikrobiologian
ja limnologian opiskelijoita.
Myöhemmin myyläisiin ovat

Nimi Myy juontaa juurensa
kreikkalaisten aakkosten mikroa
symboloivaan myy-kirjaimeen.
‒ Muumien pikku Myyllä ei
sinänsä ole ollut vaikutusta nimen muodostumiseen, joskin
pikku Myystä on kehkeytynyt
ainejärjestön maskotti”, kertoo
Ruutisten haastattelema Myyn
puheenjohtaja Laura Koskinen.

Vaikutusta...
Yliopiston TKK:ta kiivaammassa
valtataistelussa ainejärjestöjen

viiniä täytyy tuoda yksi pullo
arvioitavaksi sekä lisäksi toinen
pullo suuren yleisön juotavaksi.
Ekskursiot ovat yliopistolla
arkipäivää siinä missä TKK:llakin.
Myyn päätapahtumiin kuuluu
vuorovuosin kotimaahan ja
vuorovuosin ulkomaille suuntautuva excu. Tämän vuotinen
excu suuntautui lokakuussa
Latviaan.
Myös ainejärjestön ikääntymistä juhlitaan. Tosin siinä, missä
me raksalaiset juhlistamme niin
täysien kuin puolikkaiden vuo-

Ainejärjestö ja kilta
Yliopistossa tiedekuntaa voisi
pitää meidän osastoa vastaavana organisaationa. Samoin
kiltaa vastaisi lähinnä yliopiston
ainejärjestö. Myy on ympäristötieteilijöiden ainejärjestö.
Tosin ainejärjestöjen rajat
eivät mene yhtä yksiin tiedekuntarajojen kanssa kuin meillä
osastojen ja kiltojen rajat. Tämä
johtuu siitä, että yliopistolla
tiedekuntia, laitoksia ja niiden
alaisia pääaineita on siirrelty,
eroteltu ja perusteltu kuin toi-

Maanantai-iltapäivän meininki Myyn ja Symbioosin yhteisellä kerhohuoneella on vilkasta.
liittyneet kalataloustieteen, ympäristönsuojelutieteen, ympäristöekonomian, riistaeläintieteen
ja maaperä- ja ympäristötieteen
lukijat.

Mitä puuta halaat
mieluiten?
Sitä tuttua puuta, jonka
juurella aina vappuisin
on sillis Ulliksella. (haikeana) Viime vuonna
se kaatui tuulessa, että
nyt varmaan täytyy
ettiä uus puu.

pääsääntöinen tehtävä on ollut
ajaa oman alan opiskelijoiden
etuja Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa HYY:ssa sekä
vaikuttaa yliopiston hallinnossa.
Näin ainejärjestöjen toiminta
on ehkä jossain määrin jännittyneempää ja vakavampaa kuin
se kiltatoiminta, johon olemme
Otaniemessä tottuneet.
‒ Vielä 90-luvulla oli semmosta aktivistitoimintaa, metsähakkuiden estoja ja semmosta, mut
nykyään aika vähän, Koskinen
valottaa. Nykyään toiminta kuitenkin pyörii lähinnä vapaa-ajan
vieton ympärillä.
‒ Viimeinen koko Myyn voimin
suoritettu yhteiskunnallinen
kannanotto oli ydinvoiman vastainen mielenosoitus 2002 ja ilmastomarsseillekin osallistutaan
vähän pienemmällä porukalla,
Koskinen muistelee.

...ja vapaa-ajan viettoa

Myyn puheenjohtaja Laura Koskisen muistot vuoden 2002
ydinvoiman vastaisesta mielenosoituksesta herättivät sisäisen
aktivistin kesken haastattelun.

Vapaa-ajan toiminta ainejärjestöissä ja killoissa on pitkälti
samanlaista. Myyn yksi päätapahtumista on vuosittainen viinikilpailu. Osallistujat kilpailevat
eri sarjoissa siitä, kuka tekee parasta kotiviiniä. Tuloksen päättää
arvovaltainen tuomaristo, jolle

sien täyttymistä, myyläisillä on
vuosijuhla viiden vuoden välein.
3.11. tuli 45 vuotta täyteen.
Kaikki ainejärjestöt eivät
suinkaan vietä syntymäpäiviään
näin harvoin. Suurin osa ainejärjestöistä nimittäin juhlistaa
ikääntymistään ”ihan normaalisti” vuosittain.
‒ Myy on ehkä vähän erilainen
ainejärjestö. Sitsejäkään meillä
ei juuri järjestetä, Koskinen pohtii. Tämä on myös syynä siihen,
että Myy-sitseillä yliopistolaisystäviltämme meni hetken aikaa
totutellessa sitsien käytäntöön.
Suurin erotekijä myyläisten
ja raksalaisten arkipäiväisessä
opiskelijatoiminnassa lienee
se, että siinä missä me teekkarit
vaivaamme päätä kehittelemällä
erilaisia bileitä ja kulutamme
aikaa juhlimalla, myyläiset kokoontuvat ehkä hieman hyödyllisempien harrastusten pariin.
‒ Myyllä on oma Martta-kerho, kalakerho ja jumppakerho,
Koskinen kertoo. Myyläisillä
ei Koskisen mukaan ole edes
vahvaa haalarikulttuuria, joten
ehkä siellä Martta-kerhossa
ommellaan jotain muutakin
kuin haalarimerkkejä seuraavia
Dipoli-bileitä silmälläpitäen.

Rudolf Ruutinen
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Myy-sitsit yhdistivät opiskelijoita yli kampusrajojen
Myy-sitsit lienevät ensimmäinen Rakennusinsinöörikillan
yhteydenotto yliopiston ympäristötieteilijöihin myyläisiin
‒ ainakin nykyisten kiltatoimijoiden aikana.
Myy-sitsit olivat myös näytös kahden kiltamme opiskelijan sisukkuudesta. Nämä sitsit
eivät nimittäin olleet perinteiset killan järjestämät juhlat,
vaan killan ensi vuoden puheenjohtajan Maarit Leppäsen
sekä lukkarin Noora Salosen
organisoima tapahtuma.
Idea hommaan kypsyi Maaritin sekä myyläisen Eveliina
”Eve” Kuvajan ystävyydestä.
Myyllä ei juuri sitsata ja Evestä
sitsit kuulostivat mukavilta
tapahtumilta. Heräsi kysymys,
miksi tytöt eivät järjestäisi sitsejä raksan ja Myyn kesken.

Maarit ja Noora eivät ha-

lunneet kuormittaa raatia tai
sattia ylimääräisellä tapahtumalla ja päättivätkin hoidella
hommat omin nokkineen.
Myös taloudellinen vastuu
kannettiin itse.
‒ Alkuun vähän stressas, ku
oli omat rahat pelissä, Maarit
myöntää.
Loppupeleissä tytöt jäivät
kuitenkin jopa hieman plussan
puolelle.
Sitseille otti osaa reilu 40

kansalaista. Näinkin suuret
sitsit kahden ihmisen järjestettävänä on raskas urakka,
mutta valmiina ostettu ruoka,
työpisteillä rekrytoidut fuksit
sekä N:nnen vuoden opiskelija
Laura Rahikainen olivat suuri
apu järjestelyissä.
‒ Loppusiivous oli kuitenki
aika työläs, ku tiskattiin ja
palauteltiin kaikkia tavaroita
koko seuraava päivä, Maarit
muistelee.
Homma sujui mallikkaasti
loppuun asti ilman sen suurempia kommelluksia, vaikka
sitsikäyttäytymistä piti aluksi
harjoitella.
‒ Myyläiset kyl tykkäs, sen
huomas, sitsejä lukkaroinut
Noora iloitsee.
Tämän myöntävät myös
myyläiset. Erityisesti laulaminen oli jäänyt Ruutisten haastatteleman Even mieleen.
‒ Oli kiva, että laulettiin myös
muitakin kuin perinteisiä juomalauluja, Eve kertoo.

Myy-sitsien tulevaisuudesta

tytöillä on myös näkemyksiä.
‒ Olis kiva, jos kilta lähtis jatkossa tekemään osaa järjestelyistä, Noora sanoo.
Maaritin mukaan se joku voisi
olla vaikka vain edustamista
‒ pääasia, että kilta jotenkin
näkyisi. Tämä ei varmasti ensi

Myy-sitsit poikkesivat perinteisistä sitseistä, kun sitsien kulun harjoitteluun meni hieman
aikaa. Loppua kohden tämä ei enää näkynyt.
vuonna olekaan ongelma, kun
IK on Maaritin johdettavana.

Lopuksi oli pakko vielä
kysyä, mitä niille ”vähän plussan puolelle” jääneille euroille
tapahtui.

‒ Me ostettiin niillä Myylle vuosijuhlalahja, tytöt paljastavat.
Myy kantoi tosiaan oman
kortensa kekoon yhteistyön
tekemisessä ja kutsui IK:n 45vuotisjuhliinsa. IK:n edustus
jätettiin itseoikeutetusti Maa-

�������� �� ��� �� ���

ritille ja Nooralle. Lahjaksi
yliopistoystävillemme tytöt
veivät vasaran sekä talon seinään kiinnitettävän numerokyltin 45.

RR
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Jannen gastronomiset seikkailut, osa 4

Sanomalehtikokki Janne
Hietala päättää herkullisen vuoden todelliseen
kulinaariseen tyrmäykseen. Joku voisi luulla,
että kokkimme on väsähtänyt, mutta kokeilkaapa
reseptiä – ei hassumpaa!
Kaikki hyvä loppuu aikanaan.
Lisäksi päättyy Jannen gastronomiset seikkailut -ruokapalsta.
Yleisön pyynnöistä piittaamatta pääsemme kuitenkin
vielä kerran nauttimaan mitä
maittavammasta ateriasta ja
ruoanlaittogengren kruununjalokivestä, sillä tällä kertaa
gourmet-taiteilija ja lettutieteen vihtori Janne Hietala
kertoo, kuinka hän valmistaa
oman bravuurinsa: lihapiirakan
kolmella nakilla.

1. Poista lihapiirakka
pakkauksesta
2. Halkaise lihapiirakka
veitsellä niin, että liha

jää toiseen puolikkaaseen
3. Poista kaksi nakkia
pakkauksesta ja aseta ne
lihapiirakan puolikkaiden väliin niin, että lihapiirakan leikkuupinnat
tulevat nakkeja kohti
4. Laita lautaselle ja lämmitä mikroaaltouunissa
noin 35 sekuntia uunin
tehosta riippuen
5. Laita väliin ketsuppia
ja nauti
Vaikka lihapiirakan lämmittäminen mikroaaltouunissa
saattaa kuulostaa maallikon
korvaan suorastaan lastenleikiltä, saattaa toimenpiteen
väärällä suorittamisella pilata
todellisen makunautinnon.
Oikeaoppinen lihapiirakka
kolmella nakilla sisältää lihapiirakan ja kaksi nakkia. Se lämmitetään seuraavalla tavalla:

Lihis kolmella nakilla.
On tärkeää, että edellä mainitut toimenpiteet tehdään
tässä nimenomaisessa järjestyksessä. Mikäli esimerkiksi
laiminlyö kohtaa yksi, saattaa
se johtaa lievään muovin sivumakuun ruoassa. Tästä syystä on välttämätöntä seurata
ylläkuvattua suoritustapaa,

vaikka mieli tekisikin hiukan
soveltaa.
Sanomalehtikokki Janne
Hietala kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivottaa
mitä parhaita ruoanlaittokelejä
kaikille lukijoille!

Ainekset:
1 Normaalikokoinen lihapiirakka
2 Normaalikokoista nakkia

Janne Hietala

Aaro Kohonen Oy on rakennetekniikkaan erikoistunut suunnittelutoimisto. Toimimme kansainvälisesti, ja tarjoamme siten erinomaisen näköalapaikan kotimaiseen ja kansainväliseen rakennusalan suunnitteluun.

AKO EXPERT –
Civil Engineering Trainee Program
on ohjelma, jonka tavoitteena on antaa siihen sitoutuneille valmiudet toimia korkeatasoisena asiantuntijana 5 vuoden kuluttua valmistumisesta.
Erikoistuminen räätälöidään yhteisten toivomusten mukaan, ja erikoistumisalueeksi voi valita jonkin toimintamme osa-alueista:
�� Rakennesuunnittelu
- Teräsrakenteet
- Betonirakenteet
- Rakenteiden mekaniikka
�� Betoniteknologia
Lisätietoja ohjelmasta Rakennusinsinöörikillan ilmoitustauluilla.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin keskustellaan tulevaisuudestasi: toimitusjohtaja Leif Sebbas, leif.sebbas@ako.fi.

www.aarokohonen.com
Kolmella nakilla maustetun lihiksen voi syödä vaikka Ruutisia lukiessa.

15
Sudoku

IK:n foorumin TOP15

IK:n keskustelufoorumi täytti tänään hieman yli kaksi vuotta ja
kaksi kuukautta. Pyöreiden vuosien kunniaksi Ruutiset julkaisee
viestittäjien TOP15:n. Tilanne 10.12.2006 illalla

Askartelupalsta: tee-se-itsemiehen/naisen lehtijuttu
Mikäli lehden artikkelit eivät miellyttäneet, voit tehdä itse paremman
jutun.
Annamme käyttöösi muutaman
tässä lehdessä
käytetyn sanan.
Leikkaa ja liimaa
haluamaasi järjestykseen!
Välimerkkejä
jokaisella askartelijalla on käytössä
rajaton määrä.
Vinkki: Lehtijuttua
virkistää mukavasti kuva, joten leikkaa joku lehdessä
käytetty kuva tuomaan väriä omaan
juttuusi!
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aurinko
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ja
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kun
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kuuluu
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mitä
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majan
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on
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ovat

omenapuut

paketit

piiloon

Ossinlammesta

perille

päätapahtumiin

painunut

piittaamatta

siinä

puolikuu

pyynnöistä

suuntautuva

seisoivat

pääsemme

ulkomaille

taa

vielä

vuorovuosin

vieressä

yleisön

yliopistolla

Kuukauden huonoin
teekkarivitsi
‒ Kuinka monta teekkaria tarvitaan vaihtamaan lamppu?
‒ Koko vuosikurssi. Yksi pitää
lampusta kiinni ja loput ryyppää
niin kauan, että huone alkaa
pyöriä.
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Hehän ovat kuin kaksi marjaa...

Lauri Lausjärvi
Enzo Ferrari
Ferrari-autotehtaan perus- Rakennusinsinöörikillan isäntä ʻ07
taja

Sudokun ratkaisu

MITEN?

Vastausta tähän kysymykseen oli viime kesänä etsimässä
useita teekkareita. Toivomme että tulevana kesänä
TEITÄ ON ENTISTÄ ENEMMÄN.

Lisätietoja: hannu.leppavuori@lemcon.ﬁ ja timo.vikstrom@lemcon.ﬁ
www.lemcon.ﬁ

