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P ä ä t o im it s ij al t a:

Sanotaan, että työhaastattelu on kuin ensitreffit sillä
erolla, että työhaastattelussa et koita päästä tulevan
pomosi pöksyihin. Ainakaan heti. Mutta tottahan se
on, työhaastattelut ovat kuin aseksuaaliset ensitreffit, joissa molemmat puoliskot koittavat suhteellisen
pikaisen tapaamisen perusteella todeta, sopivatko
molemmat toisilleen ehkä parin kuukauden, vuoden
taikka jopa vuosikymmenen yhteiseloon. Huh, ei ihme
että monet tutkijat pitävät työhaastatteluita jossakin
määrin turhina nyky-yhteiskunnassa.

Kuin Kaksi Marjaa

Jotkut väittävät, että työhaastattelun sijaan esimiehen pitäisi päästää työnhakijan kotiin 10-20 minuutiksi sillä perusteella, että koti kielii ihmisestä paljon
enemmän kuin mitä ihminen itse mahtaisi kertoa jopa
viidensillä treffeillä. Joopa joo.
Päästäisitkö sinä pomosi kämpillesi? Tuskinpa.
Mutta ihmisen todelliset raidat tulevat esille silloin kun
hän luulee ettei häntä valvota. Esimerkiksi vessassa.
Jos unohdamme takarivin perversiohihittelijät,
mikäli hakisin miestä esimerkiksi yrityksen johtoryhmään, tarkistaisin hänen pisuaarikäyttäytymistään. Mikäli kyseessä on esim. viiden tyhjän
pisuaarin rivi, osoittavat tutkimukset, että yleisesti
introvertit ihmiset menevät oikeanpuolimmaiselle
pisuaarille mikäli kyseinen kippo on asetettu nurkkaan. Mikäli joku muu on jo huojentamassa itseään,
menee introvertti vasempaan kulmaan piiloon, mutta
ei ikinä toiseksi sivummaisiin saati keskimmäiseen.
Ekstrovertit ihmiset valitsevat useimmiten keskimmäisen pisuaarin molemmilla puolilla olevat kipot,
muta keskimmäisen mikäli nurkat ovat jo käytössä,
puhtaasta kohteliaisuudesta.
Ihmiset, jotka valitsevat jo varatun pisuaarin vierellä
olevan pöntön, vaikka tilaa olisi muuallakin, on todettu
usein sairastavan jonkinasteista mielialahäiriötä,
mutta tämäkään ei välttämättä kieli minkäänlaisesta
perversiosta. Jos, toisaalta, ihmisellä ei ole valinnanvaraa, valitsevat kaikki ihmiset vapaan olevan pisuaarin - paitsi introvertit, jotka menevät vessakoppiin.

Marco Bjurström
Esiintyjä ja innoittaja

Erikseen ovat onneksi hymyilijät; ihmiset, jotka
avoimesti myöntävät huomaavansa naapurinsa
heidän suorittaessaan varsin yksityistä toimenpidettään. Perverssin huomaa siis onneksi kaukaa.
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Joni Virkki

Mutta ketkä valitsevat keskimmäisen pisuaarin?
Itsevarmat, narsistit, egoistit sekä sosiopaatit. Etenkin, mikäli keskimmäisen pisuaarin naapuri on jo jonkin extrovertin käytössä.
Toisaalta, jos työnhakija sattuukin olemaan nainen,
voitaneen hyväksyä perinteinen kodintarkistus vessakäyttäytymisen perehtymisen sijaan.
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KAPTEENIMAISTA TAJUNNANVIRTAA
Toinen luku, jossa kipparimme sitsaa ahkerasti ja rakentaa autoonsa kattotelineen.
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lisesti yhdessä tekeminen ja
(välillä ankara) puurtaminen.
Osa phukseista onkin jo päässyt kokemaan tapahtumajärkkäilyn riemun lakinlaskijaisten
yhteydessä, toisilla se on vasta
edessä. Phuksit pääsevät näyttämään taitonsa kurssineuvoston luotsaamina RILkamissa
marraskuun 16. päivä. Samassa
kuussa järjestetään myös vaalikokous, jossa tulevan vuoden kilta-aktiivit päätetään.
Ehkä sinäkin asetut ehdolle?

Ensimmäiset kuukaudet alkavat
olla takanapäin. Varmat syksyn
merkit, kuten fb:ssä alati lisääntyvä statiikkahajoilu, raksan portailla istuva (vielä toistaiseksi)
puhtaissa
sinihaalareissaan
istuva joukko ja pitkin Otaniemeä kaikuva ”Raksa jaksaa!”
huutelu, kertovat vanhemmille
tieteenharjoittajille tuttua sano- Kiltatoiminta
on
mukavaa
maa. Phuksit ovat täällä taas. vaihtelua opiskelijan
arkeen,
joka
on
(kuten
phuksitkin
Kapteenina minulla on kunnia ovat jo huomanneet) melkoija etuoikeus seurata aitiopai- sen rankkaa. Kursseilla pitää
kalta phuksien touhuja heidän ihan oikeasti käydä, eikä tentottaessa ensimmäisiä askelei- tiin lukeminen vasta viimeisenä
taan kohti teekkariutta ja (mah- iltana ole ehkä se paras idea.
dollisena) Wappuna odottavaa Kannattaa muistaa, että kaikki
tupsulakkia. On ollut hienoa tentit ehtii suorittaa ennen valhuomata, miten äkkiä ihmiset mistumista ja apua opintoiovat löytäneet itselleen uusia hin saa aina, kunhan kysyy.
ystäviä ja kuinka kiltahuone
on täyttynyt uusista kasvoista. Opintojen vastapainona oleva
pitää huolta
Tämän syksyn teemana tun- opiskelijaelämä
siitä,
että
kalenterissa
ei juuri
tuu olevan sade. Oltiin sitten tyhjiä sivuja ole. Loppuvuosuunnistamassa tai splättää- desta järjestettävä viisikiltarismässä, vettä on tullut aina. teily on kohta täällä ja saattaa
Huono sää ei kuitenkaan ole hyvinkin olla, että eräs kapteehillinnyt phuksiemme. Raken- ninnäköinen ihminen löytyy
tajajoukko on edennyt koitok- loppuillasta
sesta toiseen, nauraen, laulaen mutta siitä lisää karaokelavalta,
ensi kerralla!
ja huutaen, juuri se raksalaisille
ominainen pilke silmäkulmassa. Phksikapteeninne Hami
Teekkariuteen kuuluu oleel-

Tietoa Visualisointi Oy

Pöytä on katettu
huippurakentajille!

Minkä paikan valitset?

PROJEKTINJOHTO
UUDIS-JA PERUSKORJAUS
TALOTEKNIIKKA
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kuva Matias Vainio

QUATTROGROUP palvelee asiakkaitaan rakennusinvestointien suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Vuonna 2011 tavoittelemme 120 M€ liikevaihtoa
ja työllistämme keskimäärin 300 ammattilaista.
Kuulumme kymmenen suurimman talonrakennuskonsernin joukkoon Suomessa.

www.quattrogroup.fi

QUATTROGROUP
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Haas

Kun Dipolissa Lakinlaskijaisen aikaan räjähti, ei kyseessä ollut kondoomilla suojattavalta visvasyyläntapaisesta,
vaan Vaasan suurimmasta lahjasta Suomelle sitten Jorma Ollilan. Ruutiset nappasivat solisti Vesa ”Vesku”
Jalosta ja kitaristi Jari ”Shitsi” Seliniä kainaloista kiinni ja istuutti alas ennen keikkaa kyselemään tyhmiä.
Hei jätkät, onko oikeasti
totta että te peruitte toisen
keikan jotta pääsisitte tänne
soittamaan?
”-En mä tiiä, se on ton
keikkajärkkääjän
hommia.
Saattaa olla että on peruttu, en
mä tiiä. *röhönaurua* Meille
vaan annetaan lista käteen ja
me mennään sinne mitä siinä
listassa lukee. Meille pääasia
että osoite on suht. oikein.”
Kuinka iso osa teidän biiseistä
on tositarinoita? Kaikki?
”-Eeeei, kyllähän osa on täyttä
puuta heinää ja välillä melkein
tottakin.”
Laulatte
kuitenkin
”E.V.V.K”:ssa
Ristikan
raitista, onko se joku kotikylä
vai?
”-Joo siis Ristinummella
on semmonen katu tai pätkä
ku Ristinummen raitti. Se
Ristinummi
on
oikeastaan
Vaasan Kallio kautta Hervanta.
Semmoinen...
”vähemmän
hyvämaineinen” mesta jossa
itsekin on muutamaan eri
otteeseen tullut asuttua. Niistä
asumisvuosista
on
sitten
toikin biisi kehkeytynyt, ihan
tositarinana.”
Eli nakkikioskilla tapellaan
vieläkin?
”-No nyt se on vähän
rauhoittunut – tossa
90-luvulla

vielä autot räjähteli öisin ja
muuta sellaista. Siellä oli kyllä
kaikennäköistä häppeninkiä!”
Entä Pohjanmaa yleisesti?
Pohjanmaalla
on
aika
perinteistä
tollainen
vastakkainasettelu jossa kylät
avoimesti vihaavat toisiaan ja
myös tappelevat keskenään.
Onko Vaasalla joku tietty
veljespaikkakunta jonka tyypit
saavat mestoilla heti päähän?
”-Mä en ole oikeastaan ikinä
ollut tässä jutussa mukana
joten ainoa joka mua vituttaa
Vaasassa on ne saatanan
suomenruottalaiset.
(Naurua)
Eikä
suomenruottalaiset
ihmiset
yleisesti
missään
nimessä, vaan se RKP-jutska
mikä siihen liittyy. Mulla on
kauhea läjä suomenruottalaisia
kavereita mutta justiin tää RKP
on semmoinen ihmeellinen,
erotteleva asia kielipolitiikan sun
muun suhteen mikä on totaalisen
perseestä ja semmonen joka
ärsyttää. Mut sitten tää ...
ehkä jos joku pitää antaa niin
asetelmana Vaasa – Seinäjoki,
vaikkakin mä en ole sitä koskaan
itse allekirjoittanut. Vaasa ja
Seinäjoki aina v ä l i l l ä
jotenkin
naljailee

toisilleen.”
Ehkä tän yhden turkulaisen
hurrin kannattaisi tästä jo
livetä.
”-Heeeei, mähän sanoin
ettei
mulla
oo
mitään
suomenruottalaisia vastaan vaan
ihan vaan RKP:tä! Ja enemmän
mä vastustan helsinkiläisiä ku
turkulaisia - ei mulla turkulaisia
vastaan oo kyllä yhtään mitään
vielä, hehe, et nou hätä.”
No
taipuuko
iteltä
vaasalaiselta
Ruotsi?

”Se onkin kuulemma
kovassa huudossa
suomenruottalaisten
kesken vaikka onkin
suoranaista vittuilua.”
”-Ei. Joku radio X3M koitti joskus
haastatella sillai ja loppujen
lopuksi sano että ”me voidaan
kysyä suomeksi ja sä voit vastata
ruotsiksi”, mutta kun mä en osaa
ruottia ollenkaan niin iski syvä
hiljaisuus. Niillä on kato välillä
sellainen ihmeellinen käsitys
että kaikki suomalaiset osaa
ihan oikeasti ruottia ja kaikkien
suomalaisten on pakko osata
ruottia, mutta kun eihän täällä
puhu ruottia ku pieni murto-osa.
Kyllä Vaasassakin onneksi
selviää ilmankin.”
No
taipuihan

Tunnelbana Pojkarkin lauluna
ruotsiksi ihan hyvin.
”-Niin no, se on semmosen
tasoista ruottia mitä me osataan!
Se onkin kuulemma kovassa
huudossa suomenruottalaisten
kesken vaikka onkin suoranaista
vittuilua.
Hyvä
että
on
huumorintajua, hehheh. Pitäisi
kyllä Ruotsissakin käydä joskus
keikalla. Ei ole vielä tultua
käytyä siinä mielessä mutta
miksei sitä lähtisi?”
Onko
mitään
ulkomaankeikkoja
muuten
tulossa?
”-No ei ainakaan heti kun
on tässä Suomessakin sen
vertaa tahkomista. Ja kun
kaikki meistäkin on nykyään jo
perheellisiä niin ei sitä kovin
pitkiä rupeamia viitti lähteä –
muutama päivä viikossa pois
niin se riittää.”
Olette
aika
paljon
yhteistyötäkin tehneet eri
bändien kanssa, jotkut vähän
tavanomaisempia ja muut taas
vähän oudompia. Ketkä ovat
olleet ne yllättävimmät?
”-Varmaan kovimpia tähän asti
on ollut Lokalmatador Saksasta.
Meillä oli itse asiassa sitä ennen
jo jonkinmoisen asteen yhteyksiä
Saksaan ja saksalaiset on sen
vertaa ihmeellisen kummallisia
tyyppejä että niille
jostain
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syystä kolisee tämän tyyppinen
musa... vaikka ne ei ymmärrä
yhtään
mitään
mitä
me
lauletaan. Oltiin aiemmin käyty
muutaman muun bändin kanssa
pyörimässä
Saksanmaalla
kun noihin Lokalamtadorin
jätkiin
törmättiin.
Niiden
kanssa sitten vedettiin muutama
kierros Saksassa eikä siinä sen
kummempaa. Joidenkin bändien
kanssa vaan tulee paremmin
toimeen että on hyvä meininki
ja sitten on semmoisia bändejä
joiden kanssa ei tule ikinä
toimeen. Tää Lokalmatador on
semmoinen suora veljesbändi
joiden kanssa oli kiva lähteä.
Ne oli sellaisia parin sadan
tyypin baarikeikkoja... aika
mielenkiintoisia mestoja, niistä
olisi kyllä tuhatta tarinaa
kerrottavana, mutta se siitä!”
Miten te valitsette keikkabiisit?
Eikö jo 300 eri biisin kanssa ala
jo ärsyttämään että tarvitsee
aina soittaa ne jotkut tietyt?
”-No ei oikeastaan. Tietenkin
on
tiettyjä
biisejä
joita
”pitää” soittaa, esim. Suomi
On Sun tai Pohjanmaalla.
Tietenkin laitetaan aina vähän
satunnaisempaa settiä mutta sen
rungon pitää olla aika sama, eli
sitä mitä jengi haluaa kuulla.
Ei ole semmoisia vitutusta
aiheuttavia biisejä: ei me soiteta
jos ei ole pakko. Onhan tietty
joitain jääräpääbiisejä joita nyt
tarvitsee soittaa, mutta...”
Yksi omia teidän tekemänne
lempibiisejäni
on
”Pienen
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Pojan Elämää”, jossa laulatte
keltsusta pullojen pöllimisestä
– ette kai kuitenkaan tuosta
Dipolin Keltsusta lähde mitään
nyysimään?
”-Nooh, tuskin. Kellari on
Vaasan murteella keltsu ja
vaikka pieninä poikina käytiin
yksinkertaisesti
pöllimässä
naapureiden kellareista viinaa
jos joku oli sinne sitä unohtanut,

”Se oli kyllä
photoshopattu, mutta
aika hurmaava.
niin ei sitä onneksi enää tarvitse
pahemmin tehdä.”
Mistä te oikein noita biisien
sanoja keksitte, tuleeko ne
vaan hetken mielijohteesta
vai...?
Mtä
esimerkiksi
tarkoittaa
”zulupohjalta”?
”-Sillai ”ihan tosta vaan”. Se
on alun perin Velipuolikuusta, ja
on se varmaan niiltäkin lähtenyt
ihan heittämällä. Se jäi meillä
sitten itämään ja loppujen lopuksi
päätyi jopa yhden levyn kanteen.
Päätettiin sitten laittaa siihen
vielä sellainen ratkiriemukas
nee-... tummaihoinen ”ihan vaan
zulupohjalta” jotta saataisiin
taas
joku
takajaloilleen!
Mutta nykyään toikin on kai jo
vihapuhetta; kohtahan paikalle
pamahtaa kai kaiken maailman
ympäristösuojeluvaltuutetut
sun muut, hahaa! Tää
on mennyt vähän
oudoksi
tää
nipotus että

kauheeta. Suomen kielessä ennen
vanhaan käytettiin tiettyjä sanoja
ihan yleisesti mutta nykyään taas
niistäkin on tullut jonkinlainen
punainen vaate ihmisille että
’herregud’.”
Kenen kanssa teidän pitäisi
omasta mielestä vielä tehdä
jonkinlaista yhteismatskua tai
duoa?
”-Ollaanhan me jo Apulannan
ja Uniklubin kanssa tehty
kimpparundeja ja Petri Nygårdin
kanssa ihan kimppakeikkaa –
sen kanssa meillä onkin tossa
ensi kesänä tulossa sellainen
raina että varmasti tiputte
perseellenne!
”-Meillä on ollut tällaista pientä
jekkuilua viime aikoina Petrin
kanssa. Meillä oli esimerkiksi
vähän aikaa sitten iltakeikka
täälläpäin ja oltiin jo lähdössä
Helsingistä
pois.
Ehdittiin
Petrin kanssa ottamaan ihan
vaan pari paukkua, mutta mä
sain häneltä sellaisen ihanan
lahjankin jossa oli viinapullo
missä oli Nygårdi joka oli
vetämässä mua p*****seen.
Se oli kyllä photoshopattu,
mutta
aika
hurmaava.
Ensimmäinen kerta meidän
palstalakana oli jäänyt niiden
bussiin vahingossa, mutta ne toi
sen meille seuraavalle festarille.
Huomattiin
sitten
keikan
aikana kun se siinä riippui että
ne olivat ilmastointiteipillä
teipannut
siihen
kiinni
jumalattoman kokoisen p***un
taustalakanaan. Sitä oli kiva

siinä sitten keikan aikana katella
kun meinasi pokka mennä aika
reippaastikin. Päätettiin sitten
kostaa teippaamalla niiden
bussiin julmetunmoinen määrä
p***unkuvia; vielä kun ne siitä
sitten lähti truutattiin niiden
päälle 10L piimää. Sitten mä sain
tämän viinapullon kostoksi.”
Oliko jekkupullo?
”-Ei itse asias ollut, se oli
jotain viinaa jota Petri on kai
alkamassa myymään ihan Petri
Nygård – viinana. Eri etiketillä
tosin. Jekkuilu jatkuu kuitenkin
vielä”
Millaista on illalla luvassa?
”-Me uusitaan settiä per rundi
aika paljon, mutta onhan tää
hienoa olla täällä kun porukka
on kai ihan äänestänyt meidät
paikalle, ettei meitä ihan puskista
tänne revitty. Kai ne meidän biisit
tietää. ”
Onko luvassa samanlaista
keikkaa kuin ennenkin vai
odotatteko
päästä
oikein
opiskelijabileisiin?
”-Kyllähän
tämä
ihan
mielenkiinnosta kun ei näissä
haalaribileissä tule kovin usein
käytyä. Siitä on kyllä helvetin
monta vuotta siitä kun viimeksi
tuli oltua. Ja eihän näistä
teekkareista ikinä tiedä, et
niinku, kaikki uudet kokemukset
on tervetulleita.Paljonko sinne
nyt on porukkaa tulossa?”
On siellä joku pari tuhatta.
”-No helvetti.”
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Näyttelyt

Joka syksy R-talolla järjestetään näyttely.
Näyttelyssä nuoret viehättävät miehet
tulevat esittelemään itseään samalla kun
arvovaltainen tuomaristo tarkastelee heitä
haukansilmin.

Näyttelyn ensimmäisenä päivänä urosten tehtävänä
on esittää ujoja ja viattomia bambeja. Bambit istuvat
riveissä pyöreät silmät suurina ja mieli avoinna kaikelle
uudelle. Ensimmäisenä päivänä bambit ovat suloisia ja
useimmiten tuomaristo ja muu yleisö haluaisivat ainoastaan silittää niitä. Arviointi on kuitenkin jo alkanut
täydellä teholla.
Toisessa osassa bambit jo nostavat hieman päätään
ja tutustuvat hiljalleen kanssakilpailijoihinsa. Tuomareiden kanssa ne eivät yleensä vielä kommunikoi.
Tuomaristo kuitenkin pitää bambeja silmällä ja seuraa
niiden kypsymistä ja lihasten vahvistumista. Toinen
osa kestää noin kuukauden.
Kolmannessa osassa bambit alkavat olla jo nälkäisiä,
ja tuomaristo pitää siitä. Tässä vaiheessa näyttelyä
tuomaristo ja osallistujat ovat jo lähentyneet toisiaan,
sillä tuomaristo on ottanut kunnioitetut tunnuksensa
alas kutreiltaan. Myös kilpailijat alkavat olla jo valmiita, niin sielun kuin kehonsakin osalta. Empiirisen
kokemuksen mukaan kilpailijat ovat parhaimmillaan
juuri tässä vaiheessa: takana on jo suuri määrä kokemuksia, mutta viattomuus ja naiivius eivät ole vielä
täysin haihtuneet. On sanomattakin selvää, että myös
mieskunnon on oltava parhaimmillaan juuri tuolloin.
Koko kilpailun ajan tuomaristo yrittää tehdä taustatyötä selvittääkseen, ketkä ovat upeimpia tässä valioyksilöiden joukossa. Kaukaiset kotipaikkakunnat,
rauhanturvaajavuodet tai kansallisen tason urheilumitalit eivät jää salaisuuksiksi. Myös ulkoiset ominaisuudet, kuten suklaasilmien tai pellavapäiden aitous,
ovat tiukassa syynissä. Kilpailu on nimittäin tasaista
ja tuomarit erittäin virkaintoisia.
Näyttelyn neljäs osa on enää hiomista. Osallistujat
alkavat olla jo äärimmäisyyteen asti jännittyneitä,
mutta ovat toisaalta myös varmoja että tulevat saavuttamaan lopullisen huippuhetkensä pian. Tuomaristo
on jo todennäköisesti löytänyt etsimänsä yksilöt ja
päässyt koeajamaan heitä. Tuomaristo on kuitenkin
edelleen hyvin kiinnostunut kaikkien näiden kiihkeiden kilpailijoiden toimista.
Viidennessä osassa osallistujat saavat lakin päähänsä ja
alkavat kasvattaa viiksiä ja kaljamahaa. Tuomariston
onneksi tätä taantuneisuuden aikaa kestää vain muutama kuukausi, ja seuraavana syksynä uudet, tuoreet
kilpailijat saapuvat taas arvioitaviksi.
Jo hieman vanhempi raksalainen
Rivituomari, tekn. yo

Tiesitkö: Toisinaan miehet innostuvat jo
ensimmäisessä osassa ja riisuutuvat esitelläkseen kiiltäviä ja jännittyneitä vartaloitaan tuomaristolle.
Riisuutuminen
tapahtuu
valitettavasti vain tuomariston omissa päiväunissa.
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...Koska yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat tekosyytä.

Jos etsit huikeita näkymiä,
tarvitset vahvat perustukset

NCC on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksiä. Tarjoamme vuosittain harjoittelu-,
kesätyö- ja opinnäytetyömahdollisuuden yli 400:lle
opiskelijalle! Käytännön kokemus tekee mestarin
ja NCC:llä on mahdollisuus saada tuntumaa monenlaisiin töihin. Kiinteistöjen kehittämisestä myyntiin
ja markkinointiin, suunnittelusta rakentamiseen,
uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, asfaltoinnista tienhoitoon…
NCC:llä saatu kokemus on alalla arvostettua ja
monet löytävät meiltä mieluisan työpaikan myös valmistumisensa jälkeen.

Ota selvää NCC:n tarjoamista opiskelijatapahtumista
ja mahdollisuuksista ammattitaitosi kehittämiseksi
www.ncc.ﬁ /opiskelijat ja Facebook/NCC-yhtiöt.
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Innovaatiopajan Arkea
Kuvat & Teksti: Tomas Fagerström & Olli Sihvola

IK:n tutkimus- ja kehitysyksikkö on kehittänyt ympäristöystävällistä kulkuneuvoa, joka kulkee pelkällä vedellä. Maailmalla divetymonoksidipäästöistä ollaan huolissaan, mutta IK:n laboratorion tekemien tutkimusten mukaan sen hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin haitat.
Suunnittelu on tietysti tärkeä
osa mitä tahansa projektia. Tämä
projekti
toteutettiin
suunnittele ja rakenna -mallilla, jossa
tärkeänä ohjenuorana on “mieti
ennenkuin
rakennat”
-ajattelu.
Ideaksi
suunnittelun
ensimmäisellä
kierroksella
muodostui
höyryalus,
jonka
pakoputkesta
tulee pelkkää vettä. Tämän vesikulkuneuvon
täyskokoinen
versio voisi matkata maailman meriä
ekologisesti ja turvallisesti. Polttoainevarasto
olisi
loputon.

Tölkki

Aluksen suunnitelmat)

hemmin sopivan korkuiseen tulipataan lisättiin vielä muutama reikä,
ilmeisesti
ilmanottoaukoiksi?

Päätimme lähteä tutkijakollegani
kanssa hänen autollaan rautakauppaan. Kun auton perushuolto ja
tyhjentyneen renkaan täyttö oli
suoritettu, päästiin vihdoin matkaan. Kaupasta tarttui mukaan letkua ja pari liitintä. Näillä toivottavasti saadaan koealus valmiiksi.
Ajatuksena on rakentaa retkikeitintä
muistuttava
vedenkeitin,
jonka tiiviisti suljetun kannen läpi
on viety kumiletku. Letku viedään
aluksen alle ja näin veden kiehumisesta syntyvä vesihöyry purkautuu
veteen ja työntää alusta eteenpäin.
Laboratoriossa kohdattiin vaikeuksia;
höyrypannuksi
valittua maalipurkkia ei millään meinattu saada auki ja projekti meinasi
todella kaatua tähän yllättävään
ja vaikeasti ennakoitavaan riskiin.
Maalipurkki valittiin kokeeseen sen
ehdottoman tiiveyden vuoksi. Puolen tunnin riuhtomisen päätteeksi
koko purkin yläosa oli saatu niin
hajalle, että tiiveysvaatimusta ei saavutettukkaan. Hopeinen teippi otettiin käyttöön ja kuumaliimalla tilkittiin näkyvimmät reijät.

Viimeistelyvaiheessa, jo aivan valmista koealusta katsellessa mieltä
alkoi painaa eräs luonnonilmiö:
ettei vaan viileä syysilma ehtisi jäähdyttää höryä ja tiputtaa pelkkää
nestettä letkusta järveen. Tämä jää
nähtäväksi. Tällä aikataululla meillä
ei ollut aikaa ryhtyä mallintamaan
käytännön suoritusta tarkemmin.

Neitsytpurjehdus
Koepäiväksi sattui syksyn synkin
päivä. Aurinko ei noussut ollenkaan
koko päivänä ja vettä satoi vaihtelevalla intensiteetillä läpi päivän. Tuuli oli puuskittaista ja huiput n.17m/s. Ilman lämpö oli n. +4 ja
on sanomattakin selvää että tutkijoiden vit-.. vitamiinien tarve
on suuri pimeinä vuodenaikoina.
Koepäivä

Hyväksi koettu ilmastointiteippi
teki virkaa niin kantavana rakenteena kuin terävien kulmien suojaamisessa ja oikeastaan kaikessa
muussakin. Paria viiltohaavaa myö-

Alus valmiina vesille

Pitkän odottelun jälkeen saatiin
höyryä vihdoin aikaan, mutta käyttämämme vihreä letku ei ilmeisesti kestänyt kuumaa höyryä ja siirtyi muodonmuutoksen plastiselle puolelle.
Sulaa muovia ja alumiinia

Tunnin kohdalla tutkijaryhmä
alkoi
olla
huolissaan
kokeen
onnistumisesta. Yleensä retkikeittimet saavat veden kiehumaan villisti,
mutta
emme
saavuttaneet
tarvittavaa painetta vesihöyrylle,

Höyrypannu

Seuraavaksi valmistettiin tulipata
eli tyhjä olut-tölkki. Tyhjää tölkkiä ei heti löydetty, joten katsottiin
parhaaksi juoda täysi tölkki tyhjäksi.

sen puinen runkokin sai hieman
väriä pintaan. Vaikka höyrypannun alla oli melkoinen inferno,
ei
vesi
edelleenkään
kiehunut.

Höyrypannua lämmitettiin n. 40
min. mutta veden saaminen kiehuvaksi osoittautui erittäin vaikeaksi.
Puuskissa
liekki
villiintyi, mutta muuten sininen kuuma
liekki näytti kuumentavan pannua
melko hyvin. Turvallisuutta lisäämässä ollut ilmastointiteippi alkoi
sulaa ja muuttui melko vaaralliseksi, höyryäväksi muovimömmöksi.
Tutkijoiden suureksi hämmästykseksi myös alumiininen tulipata
alkoi sulaa yläreunastaan. Aluk-

”Pitäkää tunkkinne.”

RUUTISET 3/2011

YLÖS/ALAS

9

Näin väittää Aku Viskari

RUOTSI

Kaksi kurssia periodissa todellakin antaa mahdollisuuden sisäistää oppimaansa.

Suunnittelemme

SUOMI

parempaa

Pahimmassa tapauksessa 10 kurssia kahdessa periodissa on sekä
tehotonta että tyhmää.

huomista

RUOTSI

Olo on kuin pikkupojalla karkkikaupassa. Miksi? Kai ne on ne
ruotsalaiset geenit.

SUOMI

Muistelisin Veltto Virttasen väittäneen, että sanan ’ruotsalainen’ tarkoitus oli muinoin rantaraiskaaja, ja tietyllä tavalla sitä
toivoo, että vesitiet olisivat olleet auki koko Suomeen, eikä vain
länsi-rannikon kaupunkeihin.

RUOTSI

Uskokaa tai älkää, ruotsalaisetkin ovat rasisteja.

Aaro Kohonen Oy on rakennetekniikkaan
erikoistunut suunnittelu- ja konsultointiyritys.
Toimimme kansainvälisesti, ja tarjoamme
siten erinomaisen näköalapaikan kotimaiseen ja kansainväliseen rakennusalan
suunnitteluun. Tervetuloa joukkoon!

SUOMI

Uskokaa tai älkää, se ei tee meistä yhtään parempia.

www.fmcgroup.fi /
Aaro Kohonen Oy

RUOTSI

On jalkapalloyhteiskunta, ja monella muullakin tapaa sivistyneempi maa kuin Suomi.

SUOMI

Kuka keksi painaa oluttölkkiin ”6-1 Maailmanmestari Limited
Edition”. Kiitos Leijonat.

RUOTSI

Men vet ni vad är bättre än sex? No totta vitussa tiedätte.

SUOMI

Mainostamaan
Ruutisiin?
MAINIO IDEA!
Tilaa mediakorttimme osoitteesta
joni.virkki@aalto.fi

Kuollaan kaikki häpeään tai äänestetään Timo Soini presidentiksi. Sex-ett.

Vaihtoon vuodeksi tai puoleksi?
Elämässäni on monia pieniä asioita, jotka sisällytettyä suurimmalta osin tutkintoon.
ovat harmittaneet jälkeenpäin. Yksi niistä
5) Voit opiskella asioita, joita ei täällä opeon se, etten koskaan lähtenyt vaihtoteta.
opiskelijaksi. Lukiossa siksi, että järjestelmä 6) Kielitaitosi parantuu.
muuttui juuri sinä vuonna kurssimuotoi7) Ymmärrät paremmin erilaisia ihmisiä
seksi enkä olisi päässyt enää yhtä helpolla. erilaisista kulttuureista. Sinun tapasi toiTKK:lla siksi, että olin jumittunut (liian)
mia ja ajatella ei siis olekaan ainoa oikea!
nuorena perhe-elämään. Vaikka olenkin
8) Opettajat pääsevät täällä helpommalla,
toiminut monissa kansainvälisissä vastuu- kun opiskelijoita on vähemmän häiritsetehtävissä valmistuttuani, on vaihtokokemässä opettamista ;)
muksen puuttuminen kaivertanut. Älä siis
tee niin kuin minä, vaan niin kuin minä
sanon…
Aiheessa pääset alkuun Into-sivuilta
(https://into.aalto.fi/display/fimastereng/
Vaihtoon+hakeminen), joihin tutustuttuasi
Miksi kannattaa lähteä vaihto-opiskelijaksi? voit käydä juttelemassa pääaineen proffasi
ja/tai koulumme kv. asioiden suunnittelija
Riikka Jääskeläisen kanssa. Löydät hänet
1) Se on kivaa ja saat uusia ystäviä.
raksalta huoneesta, R259.
2) Otaonnela näyttää erilaiselta palattuasi.
3) Vaihtoon lähtö on joskus jopa taloudellisesti kannattavaa, jos osaa haalia hyvin
erilaisia apurahoja.
4) Vaihtokohteen opinnot saa yleensä

Riku Vahala,
Oltermanni
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Valopilkut keskellä
raksateekkarin syksyä!
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Pahoittelemme häiriötä.
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Gryndaaminen.

Naulaaminen.

Muuraaminen.

Paaluttaminen.

Porapaaluttaminen.

Joni Virkki

Rappaaminen.

Laatoittaminen.

