JuhlaRuutiset 2003

HERMANNI90TOIMIKUNTA
Vuoden 2002 syksyllä raati päätti
kutsua koolle ylimääräisen killan
kokouksen, jossa valittiin virallinen
toimikunta IK:n 90-vuotisjuhlia
järjestämään. Yleensähän vuosijuhlista vastaa raadin isäntä/emäntä
muun raadin ja sisäasiaintoimikunnan avustuksella. Koska tänä
vuonna juhlat ovat erityiset ja noin
kolme kertaa normaalia suuremmat,
katsottiin järkeväksi erillisen
toimikunnan muodostaminen. Vaikka
toimikunta valittiin jo syksyllä, oli
alusta asti selvää, että uusi isäntä/
emäntä ja mahdollisesti myös muut
uudet raatilaiset osallistuvat juhlien
järjestämiseen.
Killan kokouksessa toimikuntaan
valittiin kymmenkunta IK:laista.
Sitkeästä nimien heittelystä
huolimatta toimikunnalle ei löytynyt
vielä tässä kokouksessa vetäjää,
mutta ensimmäisessä kokouksessamme vastuualueet jakaantuivat
helposti. Toimikunnalle nimettiin
puheenjohtaja, puheenjohtajan oikea
käsi, kokousten sihteeri sekä
vastuuhenkilöitä juhlan eri osaalueille.
Toimikunnan ensimmäinen kokous
pidettiin 24.9. Ensimmäisiä
käsiteltäviä asioita olivat juhlatilat,
juhlijoiden määrä, juhlaviikko sekä
Hermanni90-logokilpailun julistaminen. Juhla onkin muotoutunut
pitkälti sellaiseksi kuin jo ensimmäisessä kokouksessa hahmoteltiin. Vain osallistujamäärä on
muuttunut – sitä kasvatettiin sadalla
henkilöllä suuren innostuksen
vuoksi. Onneksi varatut tilat sallivat
tämän.
Logokilpailusta ilmoitettiin kiltahuoneella ja newseissä. Kilpailuun
osallistui yli kymmenen ehdotusta,
joista toimikunta valitsi Taru Lampimäen ja Eero Sihvosen tyylikkään
logon. Voittaja julistettiin pIKkujouluissa, ja palkintona molemmat
saivat lipun Hermanninsitsiin.
Hermanninsitsin järjestelyt poikkesivat alusta asti jonkin verran
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“normaalista”. Kutsu lähetettiin
professoreiden, kunniajäsenten,
muiden kiltojen ja raksan
ammattiainekerhojen lisäksi myös
IK:n yritysyhteistyökumppaneille
sekä kaikille IK:n entisille puheenjohtajille. Muiden kuin
kutsuvieraiden ilmoittautuminen
tapahtui ensimmäistä kertaa netissä.
Kaiken kaikkiaan netin kautta
ilmoittautui noin 140 henkilöä. Kun
tähän laskee lisäksi toimikunnan,
raadin sekä ammattiainekerhojen
edustajat, juhlijoista on IK:laisia noin
2/3. Myös osa yritysten edustajista
on IK:n nykyisiä tai vastavalmistuneita jäseniä. Yhteensä juhlaan
on ilmoittautunut noin 350 henkilöä.

Camilla Vornanen, pj
Anne Lehtinen, oikea käsi
Johanna Aarnisalo
Tuula Olenius
Markku Sillanpää
Jussi Korpilo
Risto Immonen
Emmi Lehto
Sari Tuomela
Tomi Jokiranta
Ritva Saarinen
Katri Junna
Juuso Hietanen
Juuso Mäkinen
Juuso Rautkylä

Juhlavuoden kunniaksi päätettiin
järjestää 90 tunnin mittainen
juhlaviikko, joka huipentuu
Hermanninsitsiin. 90 tunnin aikana
ehditään aitoa 90 metrin aidat,
kuunnella seminaaria IK:n vanhoista
ajoista sekä opetella vanhoja
tansseja Hermanninsitsiä varten.
Lisäksi Ruutisista painettiin tämä
erityispainos JuhlaRuutiset. Oman
panoksensa juhlavuoteen halusi
antaa killan entinen isäntä Ray
Lindberg, joka kehitti idean
rakentamistempauksesta. Tempaus
on loistava keino yhdistää raksalaisia ja näyttää muille Otaniemeläisille, että Raksa jaksaa!
edelleen.

Erityiskiitos avusta
Jussi Väisänen
Aarne Jutila
Sampsa Ikonen, YIT

Toimikunta on kokoontunut yhteensä
5 kertaa, lisäksi juhlan eri osa-alueita
on suunniteltu pienemmissä ryhmissä. Juhlista on haluttu tehdä
sellaiset, joissa laulu raikaa ja
lämmin tunnelma täyttää mielen.
RaIKuvat aplodit kaIKille Teille, jotka
olette juhlaa rakentaneet!

Juhlamieltä koko killalle!
Camilla ja Anne

JuhlaRuutiset
Saku Härkönen
Laura Hiltunen
Raati 2003
Tsemppiryhmä
Marko Saloranta
Tarmo Savolainen
Elina Samila
Rakentamistempaus
Ray Lindberg, idean isä ja
projektinjohtaja
Joran Hasenson
Mikko Hilli
Risto Immonen
Tomi Jokiranta
Juuso Mäkinen
Tiina Mäkinen
Jouni Ojala
Jukka-Pekka Pitkänen
Juhani Salo
Outi Seitsonen
Eero Sihvonen
Sari Tuomela
Jussi Väisänen

Puheenjohtajan tervehdys
insinöörikilta sääntömuutoksen
yhteydessä. Lyhenne IK kuitenkin
säilytettiin ja hyvä niin.

Teknillisen korkeakoulun Insinööriklubi perustettiin 90 vuotta sitten, kun
ylempien vuosikurssien oppilaat katsoivat sen “tarpeelliseksi sekä
olosuhteiden ja ajan vaatimaksi”.
Tarkoitus oli olla yhdyssiteenä Teknillisen korkeakoulun insinööriosaston
ylioppilaiden välillä ja antaa heille
tilaisuus miettiä ja keskustella
teknillisistä kysymyksistä. Klubi
myös valvoi jäsentensä tietopuolista
kehitystä ja etuja. Klubit muuttuivat
killoiksi 1944 ja vuotta myöhemmin
Insinöörikillasta tuli Rakennus-

Kun ajattelee 90 vuotta taaksepäin,
on muutos köyhästä maatalouteen
pohjautuneesta yhteiskunnasta
yhdeksi tekniikan huippuosaajavaltioksi päätähuimaava. Tuskin
raksateekkarit Vanhan Polin
uumenissa osasivat edes kuvitella
millaisessa maailmassa 2000-luvulla
eletään. Vaikka maailma on
muuttunut valtavasti IK:n perustamisen ajoista, on killan olemassaolon tarkoitus kuitenkin
pysynyt kutakuinkin samana.
Edelleen IK toimii opiskelijoiden
yhdyssiteenä ja ajaa heidän etuaan.
Ihmisellä on aina ollut ja tulee aina
olemaan tarve luoda sosiaalisia
kontakteja ja tarve tuntea kuuluvansa
joukkoon. Killan toimintaan
osallistuminen on oivallinen keino
luoda näitä kontakteja, joista on
hyötyä myöhemminkin työelämässä. Kiltatoiminnassa myös hankkii itselleen taitoja, joita luennolla

istumalla ei voi oppia. Jokainen
aikakausi antaa oman leimansa
kiltatoiminnalle. Yhteiskunnalliset
suuntaukset, kuten 1970-luvun
poliittinen aktiivisuus, näkyvät myös
killassa. Opiskelu ja sen jälkeinen
työelämä vaativat ajan hermolla
pysymistä. Onkin mielestäni aivan
tervettä uudistaa asioita, jotka eivät
enää luonnistu vanhan kaavan
mukaan. Killan perustus on kuitenkin
muurattu perinteistä, joita on
vaalittava, sillä ne ovat teekkarikulttuurin suola. On mahtavaa
laulaa samoja lauluja yhdessä eri
teekkaripolvien kanssa ja kantaa
ylpeänä yli satavuotiasta teekkarilakkia ja Raksan sinisiä haalareita. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään 90 tuntia rakentamista –
tempaus Ossinlammella. Toivon
aikaansaannoksen jäävän muistoksi
tuleville polville siitä, että Raksa
jaksoi 90-vuotiaanakin.
Tuula Olenius
Rakennusinsinöörikillan
puheenjohtaja
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Toimituskunta

Rehtorin tervehdys

Suuret kiitokset kaikille teille, jotka osallistuitte lehden
tekoon!
Päätoimittaja:

Rudolf Ruutinen,
alias Saku Härkönen

Taitto:
Ilmoitusvastaava:
Kansi:
Kuvat:

Laura Hiltunen
Ilkka Töyrylä
Katri Junna
Killan arkisto

Toimituskunta:

Juho Hannukainen
Joran Hasenson
Anne Lehtinen
Anne Leivo
Sirpa Lukkala
Emma Niemistö
Tuula Olenius
Kyösti Ratia
Camilla Vornanen

Tervehdykset:

Niilo Kurvinen
Jouko Kankainen
Paavo Uronen
Raksan ammattiainekerhot
TaRaki
Otaniemen killat
TKY
Tegnologföreningen

Muut:

Aarne Jutila
Esko Mäkelä

Rakennusinsinöörikilta (1913-)

Puheenjohtaja:
Opintovastaava/vara-pj:
Kirjuri:
Rahastonhoitaja:
Isäntä:
Ulkovastaava:
Excursiomestari:
Phuksikapteeni:
Phuksitoimikunnan pj:
Oltermanni:

Tuula Olenius
Ilkka Töyrylä
Emmi Lehto
Elina Sala
Markku Sillanpää
Anne Leivo
Ritva Saarinen
Katri Junna
Emmi Härkönen
Jouko Kankainen

90-vuotis juhlanumero
painopaikka: Suomen Painotuote:
2 000 kpl
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Rakentaminen eri
muodoissaan
on
ihmisen ensimmäisiä
taitoja ja siksi siihen
liittyvä
rekninen
kehitys ja opetus
ovatkin insinööritieteiden alalla vanhimpia. Niinpä teknillisen korkeakoulun
edeltäjien, Helsingin
teknillisen reaalikoulun
ja Polyteknillisen opiston opetusohjelmissa
oli runsaasti rakentamiseen
liittyviä
oppiaineita.
Kun
teknillinen korkeakoulu yliopistotasoisena aloitti
toimintansa vuonna 1908 rakennusosasto oli suurimpana
osastona mukana.
Kiltatoiminta kuuluu kiinteästi korkeakoulun toimintaan
ja on tärkeä yhdysside paitsi opiskelijoiden kesken myös
osaston ja opiskelijoiden välillä. Rakennusinsinöörikilta
onkin näinollen eräs perinteikkäimpiä kiltojamme ja sen
piiristä on kasvanut useita merkittäviä vaikuttajia paitsi
alan teollisuuteen myös yliopistomme ylioppilakuntaan
ja opettajakuntaan.
Rakentaminen on vuosien saatossa kokenut monia
vaiheita ja muutoksia johtuen erityisesti talouden
suhdanteista, mutta myös tekninen kehitys erityisesti
materiaalien ja prosessien puolella sekä tietotekniikan
tulo suunnitteluun ovat mullistaneet alan luonnetta.
Rakentaminen vaikuttaa aina myös ympäristöön ja
ympäristötekniikka onkin kiinteä osa rakennusosaston
opetus- ja tutkimusohjelmaa.
Rakentamisen “hullujenvuosien” jälkeen Suomessa
havahduttiin alan ylikulutusongelmaan, jonka ratkaisuksi
suuren väännön jälkeen vähennettiin sekä
ammattikorkeakoulujen että myös yliopistokoulutuksen
määriä ja nyt ollaan lähestymässä osaajien pulaa,
hätiköityjä koulutuspoliittisia päätöksiä ei tässä
tilanteessa kuitenkaan pidä tehdä.
Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan
osasto toimii peruskorjatuissa ja osin uusissa tiloissa
ja nähdäkseni osastolla on realistiset mahdollisuudet
kouluttaa edelleen taitavia osaajia maamme
rakentamissektorin palvelukseen.
Onnittelen 90-vuotiasta rakennusinsinöörikiltaa ja toivotan
sille jatkuvaa menestystä tärkeässä tehtävässään.

TKK:n rehtori
Paavo Uronen

Rehtorin
vaalit
Istuva rehtori Paavo Uronen jää
eläkkeelle 1.8.2003. Tämän vuoksi
Teknillinen korkeakoulu järjestää
rehtorin vaalin 28.4.2003. Vaalissa
valitaan TKK:lle rehtori seuraavaksi
kahdeksi vuodeksi, jotka jäävät
jäljelle nykyisen rehtorin viisi
vuotisesta virkakaudesta.
Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että
hän on suorittanut tohtorin tutkinnon
tai että hänet on nimitetty jonkin
yliopiston professorin virkaan.
Kahdeksan henkilöä ilmaisi
ilmoittautumisaikana olevansa
käytettävissä rehtoria valittaessa. He
ovat:
- Materiaali- ja kalliotekniikan osas
tonjohtaja, professori Kari Heiskanen
- Tutkimusprofessori, tutkimuspäällikkö Matti Kokkala VTT:sta
- Professori Lassi Linnanen
- Professori Olavi Nevalinna
- Konetekniikan osastonjohtaja, professori Mauri Määttänen
- Vararehtori, professori Matti Pursula
- Professori Jukka Tulkki
- Maanmittausosaston osastonjohtaja, professori Kauko Viitanen

Hermanninsitsi 11.4.
Nykyään juhlimme
IK:n vuosijuhlaa Hermanninsitsinä, jonne
kaikki kiltalaiset aveceineen ovat tervetulleita
jos vain muistavat varata lippunsa ajoissa.
Hermanninsitsi on killan hienoin ja arvokkain
juhla, jonne daamit
saapuvat iltapukuihin
sonnustautuneina ja
herrat frakeissaan.
Arvokkuudestaan
huolimatta juhlista ei hauskanpitoa puutu ja varsinkin jatkoilla juhlinta on
suorastaan railakasta.
Hermanninsitsiä alettiin viettää
vuonna 1945 professori Herman
Hanneliuksen
kunniaksi.
Vuonna 1955 päätettiin, että IK:n
vuosijuhlat
järjestetään
Kapiteelin ilmoitus Rakennusinsinöörikillan
90-vuotis
Hermanninsitsinä,
Herman
juhlajulkaisuun
Hanneliuksensyntymäpäivää
1/4 sivu
11.4. lähimpänä olevana
4-väri
perjantaina.
Alkuvuosina
Fontti: Arial
Hermanninsitsioli ainoastaan
Logoväri 100C, 56M, 0Y, 34K miesten juhla, jonne ei naisia
mukaan otettu.
(Lähde:IK75 -julkaisu)

Tilaa toimia, tuottaa, toteuttaa

Rehtorin valinnan suorittaa 228
henkinen vaalikollegio. Kollegio
koostuu professorikunnan, henkilöstön, opiskelijoiden sekä korkeakoulun hallintoelinten jäseninä
olevien teollisuuden ja elinkeinolämän edustajista. Äänet jakautuvat siten, että professorikunnalla on 49,1%, henkilöstöllä
24,6%, opiskelijoilla 17,5%,
ulkopuolisilla 5,3% ja hallituksella
3,5% äänistä.
Ympäristö- ja rakennustekniikanosastolla on kolme opiskelija
edustajaa, jotka ovat osastoneuvoston varsinaiset jäsenet: Laura
Majoinen, Laura Hiltunen ja Katri
Junna.
Lisää tietoja vaaleista ja ehdokkaista
löytyy TKK:n kotisivuilta, josta
nämäkin tiedot on suurimmaksi
osaksi kerätty, osoitteesta:
www.hut.fi/nyt/tiedotteet/rehtori/
Laura Hiltunen

www.kapiteeli.fi
EI TULE HETI SEINÄ VASTAAN
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Oltermannin tervehdys 90v IK:lle
kiltaa, että kaikkea ei pidä uudistaa
vaan myös perinteitäkin pitää
säilyttää. Tosin muistutukset ovat
liittyneet lähinnä hyvään hallinto- ja
tilinpitokäytäntöön. Sen sijaan kilta
on kiitettävästi huolehtinut perinteisestä RAKENTAJATEEKKARIHENGESTÄ.

Rakennusinsinöörikilta os. Insinöörikilta os. Insinööriklubi ja
tuttavallisesti kavereiden kesken IK
täytti
15.3.2003
yhdeksän
kymmentä vuotta — tästä onnittelut
killalle ja kiltalaisille.
Yhdeksän kymmentä vuotta on pitkä
ikä — päästäänhän työelämästä
eläkkeelle hieman yli 60-vuotiaana.
Iästä huolimatta kilta on nuorekas.
Nuorekkuus johtuu jatkuvasta
uudistumisesta. Oltermannina joskus joutuu jopa muistuttamaan

Arkistojen aarteita...
Vuoden 1982 Ruutisissa
esitettiin mallaskulttuurin
henkilökohtaista
määrää
kuvaava differentiaaliyhtälö:
dT/dt=AxK/äo,
missä
dT/dt=teekkariolemuksen muutos ajan suhteen
A=kulutettu alkoholimäärä
K=henkilökohtaisen pätemisen
tarve
äo=vakio
“Järjestämällä tekijöitä ja
integroimalla teekkariolemus
nollasta tositeekkariin ja aika
alkoholinkäytön aloitushetkestä
lopetushetkeen,
saadaan
yksinkertainen tositeekkaria
kuvaava yhtälö:
TT=AxKx(lopetushetkialoitushetki)/äo.”
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Rakentajateekkarihenki ei ole
yksinomaan juhlimista vaan ennen
kaikkea yhteenkuuluvaisuutta ja
positiivista asennetta rakennusalan
tulevaisuuteen sekä ammatillista
osaamista — koen tämän rakentajahengen luomisen killan tärkeimmäksi tehtäväksi. Toki tähän tarvitaan myös vanhojen rakentajien
panosta.
Rakentajana oleminen ei aina ole
ollut helppoa. Julkisuus on käsitellyt
meitä välillä kovakouraisesti, milloin
talot ovat homehtuneet, milloin katot
sortuneet tai tiet ja kadut olleet
huonosti hoidetut. On helppoa nähdä
epäkohtia — totuus on vallan toinen
kun rakentamista tarkastellaan
pitkällä tähtäimellä tai kansainvälisesti. Se mitä suomalaiset rakentajat saivat aikaan asuttamalla

suomalaiset kaupunkeihin ja rakentamalla pinta-alaltaan isoon maahan
toimivat infraverkostot on kansainvälisestikin ainutlaatuista.
Tänä päivänä suomalainen rakennusosaaminen on monilla osa-alueilla
huippua: it-sovellusten käyttö on
yleistä, ympäristöosaamisessa
olemme edelläkävijöitä ja uusimpien
tuotannonohjausjärjestelmien on
todettu olevan ainutkertaisia eikä
meidän suunnitteluosaaminenkaan
ole huonoa.
Rakentajana olen elänyt yli 40 IK:n
syntymäpäivää — itse olen osallistunut lähes 15 syntymäpäiväjuhliin,
kaikki ne ovat olleet ainutkertaisia
tunnelmaltaan. Kaikissa niissä olen
voinut kokea rakentajahengen
mukaista yhteenkuuluvuutta ja
tulevaisuuden uskoa. Sen syntyyn on
vaikuttanut koko kilta. Joten vielä
kerran: ONNEA 90-vuotiaalle IK:lle.

Jouko Kankainen

Mikä ihmeen Oltermanni?

Oltermannius on perua vuonna
1884 Polyteknikkonen yhdistyksen inspehtorin toimesta. Inspehtorin valitsi opettajakollegi. Inspehtori toimi opettajakunnan ja ylioppilasyhdistyksen jäsenten välillä.
IK:n ensimmäinen oltermanni
vuonna 1945 jolloin tehtävään
valittiin Henrik Probus Ossian
Solitander. Hänestä tuli myöhemmin myös killan kunniajäsen.
Nykyään IK:n opiskelijat valitsevat
oltermanninsa kolmivuotiskaudeksi äänestämällä professorikunnasta mielestään sopivimman.
Oltermanni toimii nykyäänkin
yhdyslinkkinä profesorien ja
opiskelijoiden välillä.

Oltermanninvaihtositsi vuonna 1983. Väistyvä oltermanni professori
Pelkonen ottaa mittaa uudesta oltermannista professori Kanervasta

Kilta vanha, fuksit nuoria...
Tarinaa IK:n ja meidän pienoisten 1.vuodelta
Kun taapersimme maanantaina 2.9.2002 tulevan
osastomme eteen, tiesimme tuskin mihin olimme
päätämme
pistämässä.
Olimme
aloittamassa
korkeakouluopintojamme Otaniemen raksalla. Pariin
tyyppiin oli jo tullut törmättyä MAIK-varaslähdön merkeissä,
mutta nyt pällistelimme suurta tuntematonta joukkoa:
vuoden 2002 fukseja sekä meistä huolehtimaan luotuja
isoja, raadin jäseniä ja vanhempia opiskelijoita – tiivistetysti
saimme ensimmäisen kontaktimme Rakennusinsinöörikiltaan.
Killan toiminnasta kerrottiin kai jo kättelyssä mutta no...
Miettikääpä vanhemmat omaa ensimmäistä päiväänne:
jäikö siinä hässäkässä tällaisesta esittelystä muka jotain
mieleen! IK oli kuitenkin taustoilla tutustuessamme
opiskelijan arkeen ja juhlaan. Koimme mm.ensimmäistä
kertaa pienen “ammattiylpeyden” läikähdyksen
rinnassamme kun saimme haalarimme ennen muita
fukseja.

IK voittoon... Fuksit vetämässä yhtä köyttä TKK:n
avajaisissa.
Meidän fuksivuotemme aikana on varmasti kaikille tullut
selväksi että kiltamme on varsin eloisa ja aktiivinen. Monet
mieleenjääneistä tapahtumista olivat vähintään osaksi IK:n
tekosia. Killan vanhemmilla jäsenillä on varmasti ollut pilke
silmäkulmassa mm. meidän HBN-örvellystä suunnitellessa
ja seuratessa... Maltan tuskin odottaa vuoden 2003 fuksien
hilpeän mutta vähäjärkisen toilailun sivustakatselua! On
aika hassu ajatella että raksalle tulostamme on vaan vajaa
vuosi ja nyt meitä jo koulutellaan isosiksi tuleville fukseille.
Mutta mikäpä siinä, taas kerran uusia tyyppejä IK:n huomaan
91.kerran sen historiassa...
Kaikkien raksan 2002-vuoden fuksien puolesta lämpimät
onnittelut jo rakkaaksi käyneelle 90-vuotiaalle killallemme!
Näkyillään juhlahumussa... ;)

Niina, Anna ja
haalaribiletykseen.

Emma

ottamassa

tuntumaa

Emma
Niemistö

Raadin ihmiset alkoivat vähitellen tulla ainakin naamoiltaan

Kurssineuvoston pj

tutuksi osastolla pyöriessä, ja aloimme muodostaa
jonkinlaista käsitystä killan toiminnasta ja toimielimistä:
raati, toimarit... Laskettakoon myös meistä fukseista
muodostettu kurssineuvosto tähän arvovaltaiseen
joukkoon! Itse suhtauduin kiltatoimintaan heti alusta lähtien
uteliaalla kunnioituksella, mitenkäs muutenkaan. Saimme
kuulla kaikenlaisista meitäkin velvoittavista perinteistä –
juhlavista tai vähemmän – ja uskon, että IK:n juhlavuosikin
tuli puheeksi. Ajan myötä ainakin kurssineuvostolaiset
oppivat yhteistyöhön killan parissa, mm.järjestäessämme
perinteisesti fuksien hoidettavana olevia RILkamia.
Johtui se sitten killasta tai ei, jo ekan opiskeluviikon
(kiireisen ja sosiaalisen sellaisen) jälkeen oli sellainen
olo, että kuului mukavaan joukkoon. En osaa kuvailla minua
ja kuulemani mukaan kavereitanikin vallannutta tunnetta
sen kummemmin, mutta tiesin tulevani viihtymään. Suuri
kiitos tästä kuuluu vanhemmille tieteenharjoittajille (etenkin
isosillemme), jotka kohtelivat meitä heti vertaisinaan pikku
raksalaisina – olimmehan taas yksi lisäys IK:n jengiin.
Puhun varmaan muidenkin puolesta, kun sanon että nyt jo
itsestäänselvä “raksan henki” tarttui jo alkuhetkistä lähtien,
myös niihin meistä jotka eivät suunnitelleet sen suurempaa
aktiivisuutta killassa. Osasyy nopeaan sopeutumiseemme
TKK:lle olikin rento ilmapiiri, joka osastomme teekkareiden
kesken vallitsee.

P.S. Tässä samalla median kautta tietoisku: pienokaisista 2002 tehty fuksimatrikkeli ilmestyy huhtikuussa...

Otos erään ihanaisen fuksiryhmän pikkujouluglögittelyillasta...
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Hyvä IK 90!
Lämpimät onnittelu vuosipäivänä!
Terveiset vuosien takaa, ajalta, jolloin
IK:lla oli ikää puolet nykyisestä, eli
45 vuotta.

laiminlyömättä ja vesirakennustekniikan hienouksiin Delfitissä
yhteistä illanviettoa sikäläisten
opiskelijain kanssa unohtamatta.
Hämmästys oli vaihteleva aina, kun
lukkari vierailujemme päätteeksi
viritti voimallisen oodin isännille:
“Haistakaa te huilu koko torvisoittokunta...”

Muutamia muistikuvia tuolta ajalta:
Poli oli toiminnan kantapaikka. Raati
kokoontui hiljan uudistetussa kolmannen kerroksen Raatihuoneessa
tai Pokkamontussa. Kokoukset
pidettiin yläsalissa ja pikkujoulut ja
Hermanninsitsit juhlasalissa.
Uudistetun Raatihuoneen railakas
sisäänajo tapahtui IK:n raadinvaihtositsin muodossa. Seuraavana
päivänä huone jälleen suljettiin
remonttia varten: Uusi lukkari Antti
Törmänen (sittemmin Semera Oy:n
toimitusjohtaja) johti laulua voimallisesti, löi puisella poliisipatukalla
tahtia ja päätteeksi 1 2 3 Hei:n
hienoksi lakattuun mäntypöytään niin
monta kertaa sillä voimalla, että
remontti oli välttämätön. Seuraavassa vuosikokouksessa tarkka
tilintarkastaja Jarkko Saisto
(sittemmin Tielaitoksen ylijohtaja)
herättikin kysymyksen, pitääkö
raatihuoneen kunnostus todellakin
maksaa killan varoista.
Hermanninsitsissä innostui vesirakennuksen professori H.P.O. Solitander illan mittaan virittäytyneenä,
yhdessä E.J. Lehdon kanssa esittämien laulujen lomassa, kertomaan
killan isännälle, Pentti Säynevirralle
(sittemmin Teräsbetoni Oy:n
toimitusjohtaja), että hän on
nuoruudessaan esittänyt Pallen
sirkuksessa
nuorallatanssia.
Mahtoikohan hän huomattakaan,
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että suostui Pentin pyyntöön kokeilla
taitoaan seuraavassa sitsissä. Ja niin
viritettiin seuraavassa Pikkujoulussa
vaijeri poikki Polin näyttämön, ja
toden totta, lähes kuusikymppinen
HPO lunasti lupauksensa ja tasapainoili vaijerilla.
Ekskursioillakin käytiin: Tutustuttiin
Hampurin satamiin, yöelämäänkin,
Reinin uusiin siltoihin, otettiin
teräsrakentamisen mallia Eiffeltornista, öistä sipulikeittoa halleilla

Kiltailloissa, laulujen ja oluen
lomassa, saatiin valistustakin. Mm.
nuori DI Touko Allonen (sittemmin
Veston toimitusjohtaja) kertoi meille,
millaista on käytännön työ nuorena
insinöörinä.
Näin elettiin IK:ssa 45 vuotta sitten.
Tänään, kun kilta on varttunut
kaksinverroin, on monia asioita, jotka
ovat toisin: IK on paljon suurempi (ja
kauniimpi, kiitos tytöt!). Paljon uusia,
jo perinteiksi muuttuneita asioita on
toimintaan tullut, toisaalta joukko
vanhoja säilytettäviä, kunnioitettavia
asioita ja arvoja on tunnistettavissa.
Opintojen, varsinkin alkuun usein
teoreettisten ja värittömienkin,
vastapainoksi tuo toiminta killassa ja
yhdistyksissä niin nyt, kuin ennenkin,
mielenkiintoisen
avauksen
yhteiskuntaan ja tulevaan ammattiin.
Se luo puitteet rattoisalle, nuorekkaan railakkaalle yhdessäololle,
tutustuttaa meidät toisiimme, luo
yhteishenkeä ja motivoi meitä
arvostamaan yhteistä haastavaa ja
monimuotoista tulevaa työkenttäämme rakentamisen eri sektoreilla.
Ja se muistakaa: Rakentaminen ei
lopu koskaan.
IK:n kunniajäsen
Niilo Kurvinen

IK:n kunniajäsenet
Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti
ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen
pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee raati, mutta myös
kymmenen (10) killan jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.

Esko Mäkelä toimii tällä hetkellä YIT:n varatoimitusjohtajana ja
konsernin johtoryhmän varapuheenjohtajana.
Hän aloitti opintonsa
TKK:lla vuonna 1962 ja
toimi aktiivisesti sekä
killassa että Ylioppilaskunnassa:
Killan rahastonhoitaja
1964
Killan puheenjohtaha 1965
Ylioppilaskunnan edustajiston jäsen 1964-1967
Tempaus “Otaniemeen
muutto” 1966
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsen 1967
Kiltaneuvoston puheenjohtaja 1967
Esko kutsuttiin killan kunniajäseneksi 85. Hermanninsitsissä
4.4.1998. Kiltalaiset ovat siis voineet tutustua Mäkelään killan
tapahtumissa mm. Hermanninsitsissä ja ½Hermannissa.

Aarne Jutilaan ovat varmasi kaikki raksalaiset törmänneet
osastomme käytävillä ja lukuisissa killan tapahtumissa.
Hän toimii tällä hetkellä Sillanrakennuksen professorina
osastollamme. Professorin virkaa hän on hoitanut 1.9.1984
alkaen. Hänelle myönnettiin kunniatohtorin arvo Budapestin
teknillisestä korkeakoulusta ja hän on toiminut vuodesta 1999
silta- ja rakennustekniikan kansainvälisen yhdistyksen
varapresidenttinä.
Kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1993. Tätä ennen Jutila
toimi kiltamme oltermanninavuosina 1989-1995

Niilo Kurvinen kutsuttiin IK:n
kunniajäseneksi killan 70 vuotisjuhlassa 15.4.1983. Tätä
ennen oli ollut pitkä tauko, jolloin ei
kunniajäseniä kutsuttu lainkaan.
Kiltatoiminnan aktivoitumisen myötä
tähän tuli muutos. Niilo Kurvinen, jota
opiskelijat kutsuvat tuttavallisemmin
Nikeksi aloitti opinnot TKK:lla
vuonna1953. Hän toimi aktiivisesti
killassa ja muussa opiskelija- ja
teekkarielämässä.
Killan kirjuri1955
Killan lukkari 1956
TY:n isäntä 1956
TY:n hallituksessa 1956
TY:n ohjelmatoimikunnan pj. 1956
PK:n I basso 1953-1963
Tekniikan Suomi maailmakartalle
tempauspäällikkö 1962
Hän on saanut TY:n kunniamerkin,
valittu Pyöreän Tornin Kiltaan sekä
saanut TKY:n ansiomerkin
Työelämässä hän on ennen
eläkkeelle jäämistään toiminutYIT:N
varatoimitusjohtajana vuodesta 1976
ja hallituksen jäsenenä vuosina
1966-1987.
Nykyään hän toimii aktiivisesti RILin
senioreissa ja monet opiskelijat ovat
tavanneet hänet Hermanninsitsissä
sekä ½Hermannissa.
Tiedot kunniajäsenistä on kerätty heiltä itseltään
ja killan historiikista. Mahdollisista virheistä ja
muotoseikoista vastaa Laura Hiltunen
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Raksalaisia maailmalla

Eero Korhonen
Raksalainen
Sanomatalossa
En voi väittää, ettei itsellänikin olisi
joskus käynyt mielessä, että miksei
sitä voisi tulevaisuudessa työskennellä aivan eri alalla kuin mitä on
opiskellut. Vuonna 2001 valmistunut,
pääaineenaan teräsrakennetekniikkaa opiskellut Eero Korhonen
on tästä hyvä esimerkki – mies
työskentelee Helsingin Sanomilla
tuotekehityspäällikkönä.
Tuusulassa kouluvuotensa asunut
Eero teki diplomityönsä tulipalojen
matemaattisesta mallintamisesta
otsikolla Natural Fire Modelling of
Large Spaces, mutta keskittyy nyt
työssään Helsingin Sanomien
mediatuotteiden ja liiketoiminnan
kehitykseen. Mediamaailman
murroskauden haasteet eivät ehkä
ole ensimmäinen asia, joka
keskimääräiselle raksalaiselle tulee
mieleen työtä etsiessään, mutta
Eero olikin jo opiskeluaikanaan
kiinnostunut tiedotuksesta. TKY:n
tiedotusvastaavana vuonna 1999
toimineena
hän
päätyi
webbihakulomakkeen pohjalta
Sanoma WSOY:n media trainee
ohjelmaan syksyllä 2000. Työn ohella
oppimiseen perustuvan ohjelman
yksi puolen vuoden komennuksista
oli Helsingin Sanomat, jonne hän
ohjelman jälkeen jäi töihin.
Vaikka voisi kuvitella, ettei mediaalalla ole mitään tekemistä diplomi10

insinöörin koulutuksen kanssa, itse
työnteko tuotekehityspäällikkönä ei
hirveän paljon normaalista
projektityöskentelystä eroa, Eero
kertoo. Analyyttinen lähestymistapa,
asiakokonaisuuksien hallinta ja
aikataulutuksen ymmärtäminen ovat
asioita, joita opiskelussa on tullut
esiin ja joita työssä ehdottomasti
tarvitsee. “Asiat tuppaavat
painamaan ja niiden liikuttelu vie
aikaa”, sanoo Eero ja jatkaa, että
Raksalta valmistuneet varmasti
ymmärtävät asioitten prosessiluonteen. Kuulemma työkaveritkin
ovat sitä mieltä, että on vain hyväksi,
että joukosta löytyy insinöörin
tavallakin ajattelevia.
Opiskeluajoista päällimmäisenä
Eerolle on jäänyt mieleen kiltahuonehengaus. Killan hyvä henki ja välitön
ilmapiiri kiltahuoneella olivat
kavereitten lisäksi parhaita asioita
opiskeluaikoina. Vaikkei Eero raadin
hommissa koskaan ollutkaan,

kiltahuoneella tuli asuttua ahkeraan
ja samalla tuli solmittua ystävyyssuhteita, jotka ovat hyvissä voimissa
edelleen. Yhteydenpito on kuulemma jopa päivittäistä. Tapahtumiin ei
tullut osallistuttua aivan niin paljon
kuin monilla muilla – KP jäi
kokematta kokonaan! – mutta
esimerkiksi vuonna 1998 Berliinin
kautta Amsterdamiin suunnanneelta
ulkoexqulla Eero oli mukana.
Todisteena löytyy killan kotisivuilta
parikymmentä hänen ottamaansa
valokuvaa reissulta.
Vaikka lakki tuli hankittua lähes
pakotettuna vasta TKY-vuoden
aikana eikä haalareitakaan tullut
pahemmin pidettyä, ei Eero itseään
mitenkään antiteekkariksi tuntenut
vaan nimenomaan raksalaiseksi.
Pariin asiaan Eero haluaisi kiinnittää
opetuksessa enemmän huomiota:
luennoitsijoiden pedagogisiin taitoihin
tai pikemminkin niitten puutteeseen
sekä asiakaslähtöisen ajattelutavan
tuomiseen suunnitteluun. Erittäin
tyytyväinen hän on alan yrityksiin,
jotka jaksoivat pahimman lamankin
aikana ottaa opiskelijat huomioon
ekskursioitten ja sponsoroinnin
merkeissä.
Media-alallakaan ei diplomi-insinööriä katsota karsastaen, tästä Eero Korhonen on hyvä esimerkki. Vaikkei tulevaisuuden työpaikka nykyiselle opiskelijalle siunautuisikaan
rakennusalalta tai yhdyskuntasektorilta – joko omasta tahdosta tai
siitä riippumatta – voi DI-koulutusta
silti hyödyntää erinomaisesti. Eikä
tällöinkään taustaansa tarvitse
mitenkään piilotella. Ehkäpä
törmäätkin tulevana Vappuna Eeroon
ja hänen edelleen uutuudenpuhtaaseen lakkiinsa!
Juho Hannukainen

Eero Korhonen lyhyesti
opintojen aloitus:
sivuaine:
pääaine:
valmistumisvuosi:
raativirat:
TKY-virat:
Nykyinen asema:

1993
palo- ja turvallisuustekniikka
teräsrakennetekniikka
2001
tiedotusvastaava 1999
edustajiston puheenjohtaja 2000
Helsingin sanomien tuotekehityspäällikkö

IK vuonna 2023
Rakennus- ja ympäristötekniikan
osasto Otaniemessä Rakentajanaukio 4:ssä vuonna 2023. Rakennuksen ala-aulassa parveilee runsaasti ihmisiä, sillä erittäin suosittuun
korjausrakentamisen
maisteriohjelmaan kuuluvan kurssin ensimmäinen luento on juuri päättynyt.
Kurssin luennoitsija on kertonut
opiskelijoille, kuinka hän noin kaksikymmentä vuotta sitten valmistui tältä
samalta osastolta diplomi-insinööriksi, ja kuinka hän jo silloin aisti, että
korjaus- ja muutosrakentaminen tulee
olemaan tulevina vuosina erittäin
tärkeä rakentamisen osa-alue.
Korjausrakentaminen on ollut tiedotusvälineissäkin
tapetilla
jo
useamman vuoden ajan ja luennoitsija kertoo, että syynä tähän ovat
viimeisen vuosikymmenen aikana
huomattavassa osassa Suomen 2050-vuotiaasta rakennuskannasta
havaitut merkittävät peruskorjaus- ja
muutostarpeet. On selvää, että edellä
mainittuja kansantaloudellisestikin
huomattavia korjausurakoita suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvitaan
raudanlujia ammattilaisia. Näiden
ammattilaisten koulutuksessa TKK:n
R-osastolla on ollut pitkät perinteet.
Vuosina 2005 - 2010 tapahtuneet
muutokset eurooppalaisessa akateemisessa koulutuskentässä olivat
erittäin merkittäviä – eivät pelkästään
Rakennusinsinöörikillalle, vaan myös
TKK:n R-osastolle ja koko Teknilliselle
korkeakoululle. Vuonna 1998 Sorbonnen julistuksena alkaneen ja sittemmin vuonna 1999 varsinaiseksi
Bolognan prosessiksi nimetyn
eurooppalaisen korkeakoulutuksen
harmonisoinnin sekä eri maissa
toteutettujen
tutkintorakenneuudistusten myötä TKK:lle syntyi useita
uusia maisteriohjelmia. Näiden
uudistusten myötä myös TKK:n
rakennus- ja ympäristötekniikan
osastolla jouduttiin rakentamaan
osaston koko koulutuspaletti uudelleen. Vanhasta, vielä 2000-luvun
alussa voimassa olleesta käytännöstä
poiketen opiskelijat joutuvat nykyisin
2020-luvulla suorittamaan aluksi
kolme vuotta kestävän tekniikan
kandidaatin tutkinnon, minkä jälkeen
he voivat valita jonkun lukuisista
erilaisista kaksi vuotta kestävistä
maisteriohjelmista.
IK onnistui säilyttämään tutkintorakenneuudistuksen jälkeenkin dynaamisen asemansa perinteikkäänä
TKK:n kiltana. Killan 1913 alkaneen

pitkän historian aikana se oli kokenut
useita myllerryksiä niin yhteiskunnallisella kuin yliopistonkin tasolla, mutta
jos satunnainen ohikulkija kurkistaisi
IK:n kiltahuoneelle nyt vuonna 2023,
niin hän tapaisi siellä niin tavallisia
kiltalaisia, killan toimihenkilöitä kuin
varmasti myös IK:n raadin jäseniä –
aivan kuten noin 20 vuotta aikaisemmin vuonna 2003.

nössä kaikessa kaupungin rakennustoiminnassa ja kaupunkisuunnittelupuolella niin tie- ja liikennesuunnittelun kuin vesihuollonkin osaajista
on kova kysyntä. Noin 10 vuotta
kestäneen Helsingin alueen hitaamman kasvun jälkeen muuttoliike
pääkaupunkiseudulle on jälleen 2020luvun alusta lähtien ollut merkittävässä
kasvussa.

Päivän puheenaihe kiltahuoneella on
killan 110-vuotisjuhlan sponsoritukien
hankita. IK:n raati on päätynyt nostalgiseen ratkaisuun, sillä 110. Hermannin sitsiä on tarkoitus viettää Kalastajatorpalla noin 300 sadan vieraan
voimin. Cocktailtilaisuuden pitopaikaksi on valittu 10-vuotisjuhlia viettävän Otaniemen metroaseman
asemahalli. Aseman suunnitelleet
arkkitehdit ovat luoneet kriisitilanteessa väestönsuojana toimivasta
asemahallista erittäin teekkarihenkisen koristelemalla mm. hallin
seinät ikiteekkarin jalanjäljillä ja
kunnioittaen siten Otaniemen pitkää
teekkarihistoriaa.
Tilasta pystytään
vuosijuhlapäivänä
helposti erottamaan
alue IK:n juhlallisuuksia varten.

Rakennusinsinöörikillan opiskelijat
ovat vuonna 2023 hyvin luottavaisia
tulevaisuutensa suhteen. Ilmapiiri
opiskelijoiden keskuudessa on hyvin
samankaltainen kuin noin 20 vuotta
aikaisemmin: yleisesti erittäin
positiivinen ja näin tasakymmeniä
täyttävän IK:n vuosijuhlien lähestyessä
suorastaan hilpeän railakas.

Kerkko Vanhanen
Kirjoittaja on 6. vuosikurssin
IK:lainen ja TKY:n hallituksen jäsen

Tunnelma
IK:n
kiltahuoneella on
korkealla, sillä 110.
Hermannin sitsin
päätukijaksi
on
lupautunut killan yksi
pääyhteistyökumppaneista, nimittäin
Helsingin kaupunki.
Vuonna 2015 tapahtuneen kuntaliitoksen myötä Espoon
ja Vantaan kaupungit
olivat lakanneet olemasta ja uudesta
suuresta Helsingin
kaupungista oli tullut
merkittävä rakennuttaja pääkaupunkiseudulla. Kunta omistaa
runsaasti
kiinteistöjä ja siksi
sen hallinnossa on
kiinteistöpuolella
kasvava tarve ammattitaitoisista
kiinteistöjohtajista.
Ympäristökysymykset ovat tärkeässä
roolissa
käytän-
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vuonna 2003

Rakentaminen ei lopu koskaan –
ainakaan 90 tuntiin
“Talkoohenki on kuollut”, “edes
teekkarit eivät enää tempaa” – näillä
lausahduksilla moni pessimisti on
tuskissaan kuvannut ympäröivän
yhteiskunnan henkeä. Melko
synkeää, eikö? Mutta tokihan
takataskusta löytyy kannustavampiakin lentäviä lauseita:
“rakentaminen ei lopu koskaan” – ainakaan 90 tuntiin, mikäli hulppeasta
juhlaviikon hankkeesta tulee totta.
Ossinlammen rannalle on noussut
lähihistorian lehtien havistessa
rakennelma jos toinenkin erinäisten
talkooporukoiden ponnistuksista.
Alussa oli vain laituri, mutta se sai
seurakseen tekniikan punaisista
tiilistä muuratun grillin. Kukapa sitä
seisaaltaan jaksaisi grilliruokia
mussuttaa, joten viime
kesänä lammelle alettiin rakentaa kevyttä paikallaan valettua grillipöytäkalustoa.
Mutta niin vaan nälkä kasvaa syödessä, oli kyseessä sitten ruoka tai
rakennelmat, joten kevään korvalla
porukka raksalaisia sai idean huvimajasta.
Reippaita rakentajatarinoita on
maailmansivu puolillaan. Tällä

teekkaritimpurien rakennustempauksella ei ole tarkoitus kilpailla
Kheopsin pyramidien tai Pisan tornin
kanssa. Ainakaan talkooilmapiiri ei
tule olemaan yhtä tiukka ja komentelevainen kuin Faaraon rakennushankkeissa. Tavoitteena on
myös, ettei huvimaja tarvitsisi yhtä
paljon oikaisuhoitoa kuin Pisan torni.
Jos huvimajaprojektia haluaa joihinkin
kuuluisiin raken-

nushankkeisiin verrata, niin verrataan
sitä sitten vaikka kolmen pienen
porsaan nikkarointeihin. Tarkoituksena on rakennella yhtä huolettomassa ilmapiirissä kuin se porsas,
joka teki majansa oljista. Aikaa majan pystyttämiseen kulunee jotakuinkin saman verran kuin sillä risumajan rakentaneella porsaalla.

Lopputuloksessa ja kestävyydessä
huvimajaprojekti haluaa kuitenkin
seurata viisaan porsaan sorkan
jälkiä.
Mikäli rakentamistalouden oppeja on
uskominen, kannattaa rakennushankkeeseen valita luotettavat
yhteistyökumppanit ja urakoitsijat.
Rakennuttajana hankkeessa on IK,
joka on antanut projektin varmoihin
ja turvallisiin käsiin. Huvimajaprojektissa projektinjohdosta vastaa
IK. Kaikessa suunnittelussa,
niin
rakenne-, arkkitehti- kuin LVIsuunnittelussakin
on turvauduttu pitkäaikaisen ja luotettavan
asiantuntijan, IK:n
CADin jälkeen.
Pääurakoitsija
tunnustaa myös IK:n värejä.
Huvimajahanke eli 90 tuntia
rakentamista kuuluu Hermanni 90 juhlaviikon tapahtumiin. Tarkoituksena on siis rakentaa 90 tuntia
putkeen yötä päivää. Nikkarointi
alkaa maanantaina 7.4. kello 17.00
Ossinlammella ja huvimajan on
tarkoitus olla pystyssä perjantaina
11.4. kello 11.00.
Tähän työrupeamaan ei ole pätevyysvaatimuksia.
Hihoja voi tulla
heiluttelemaan
kaikki halukkaat
vuosikurssiin,
osastoon, ikään,
sukupuoleen tai
ammattitaitoon
katsomatta. Tärkeintä on, että
yritystä riittää.
Katri Junna
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Arkistojen aarteita
Kansainvälinen monialarakentaja

Konsernin muodostaa viisi ryhmää:
• Lemminkäinen Oyj
- Päällystys- ja kiviainesryhmä
- Rakennusmateriaaliryhmä
• LEMCON OY
• Oy Alfred A. Palmberg Ab
• Tekmanni Oy

Lemminkäinen Oyj
Esterinportti 2, 00240 HELSINKI
Puh. (09) 15 991, fax (09) 140 672

LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Lemminkäinen on vuonna
1910 perustettu suomalainen
rakennusalan konserni,
joka toimii kaikilla rakentamisen osa-alueilla:
maa- ja vesirakentamisessa,
talonrakentamisessa,
talotekniikassa sekä rakennusmateriaaliteollisuudessa.
Lemminkäisen osake noteerataan Helsingin Pörssissä.

KIMBLE

Perimätiedon mukaan Kimble saapui Otaniemeen
1983 NBT-päiviltä. Aluksi sitä pelailtiin saunailtojen
iloksi. Pikkuhiljaa pelin suosion kasvaessa se sai
suuremmat puitteet ja 80-luvun puolivälin aikoihin
Kimbleä alettiin harrastaa Cup-muodossa.
Yksinkeraisuudessaan Kimbleä pelataan
heittämällä noppaa, etenemällä pelilaudalla ja
“syömällä” toisten “nappuloita”, jotka tässä
tapauksessa ovat oluttuoppeja. Pelin voittaa hän
tai he, jotka pääsevät ensimmäisenä maaliin kaikilla
nappuloillaan ja saavat oluensa juotua. Toki tällä
jalolla pelillä on tarkat säännöt, joiden mukaan IK:n
tarkkasilmäiset tuomarit NorskeKimbleCupissa
tuomitsevat toisten voitoksi ja toisten häviöksi, mutta
pääasia on, että kaikilla on hauskaa.
Onnittelut vuoden 2003 NorskeKimbleCup:in
voittajalle Team Vornaselle, johon kuuluivat Olli
Nuutinen (IK) ja Juho Hannukainen (IK).

110 METRIN AIDAT

5$.(17$-$1

5$7.$,68

ZZZRSWLURFIL

110 metrin aidat, jossa
aitojen roolissa toimivat
kaljat, tätä oluen juonnin
kuninkuuslajia ei ole
Otaniemessä pariin vuoteen harrastettu. Monet
kuitenkin muistavat
legendaariset Kaukkarit,
joiden yhteydessä 110
metrin aidat järjestettiin.
Edellisen kerran 110
aidat järjestettiin keväällä
2000 ennen viimeisiä
Kaukkareita.
Tänä vuonna IK aikoo
kuitenkin juhlavuotensa
kunniaksi kaivaa vanhan
perinteen naftaliinista ja järjestää hieman soveltaen
90 metrin aidat tai kaljat, miten kukin tapahtumaa
tahtoo kutsua. Rata on 90 metriä pitkä ja sille on
sijoitettu olut/10m. Kilpailijan on oluen kohdalle
tullessa juotava se ja jatkettava seuraavalle kunnes
saavuttaa maalin. Ylenantaminen ja muunkin lainen
tyhjentäytyminen kisan aikana aiheuttaa
diskauksen.
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TKY:N tervehdys
Kuten, hyvä nuori lukijani, olet
kenties joskus kuullut kerrottavan,
poltin natiaisena naapurin sedän
vajan. Yllätyksekseni vajaa
härkälauma vauhkoontui juosten läpi
pientareen ja pientalon. Setäparka oli
saada sydänkohtauksen pienessä
makuuhuoneessaan härkälauman
tallattua vieressä nukkuneen
naisimmeisen sorkkiensa alle.
Sorkkien fraun raatoa isäntä päätti
kostaa tapahtuneen mitä julmimmalla
ja eriskummallisimmalla tavalla
nöyrälle kertojallenne. Tulitikku
kädessäni ja ystäväni Jerry kannu
omassaan
hämmästyimme
säikähtäin papan betonista ilmettä
hänen ilmestyttyään lauman
jättämästä savusta ja sauhusta.
Pötkin pakoon hippulat kaarteissa
virttä vinkuen. Jerry minua
nokkelampana piiloutui kannuunsa
ja jäin yksin juoksemaan.
Nyt, nuori lukijani, varmastikin
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epäröit miten selvisin kirjoittamaan
tätä muistelmaa. Loikkasin läheisen
sillan alle kaislikkoon ja sieltä löysin
metallinkiiltoisen lieriön, jonka
kyljessä sojotti kampi. Avasin lieriön
ja ryömin sinne sisään. Ainoalle
löytämälleni paperinpalaselle kirjoitin
ankaran reclementin ja orderin, jonka
mukaan tynnöri oli alati suljettuna
pidettävä jottei isäntä vain sitä avaisi
ja minua löytäisi. Olinpa vieläniin
ovela, että annoin luvan avaamiseen
vain läheisen Iikoon talon isännälle.

Sillalta kuului naapurin sedän
karjahtelu “Sampo!”, sekä hänen
aasinsa kavioiden kopse puista
siltaa vasten. Piilopaikkani liikahti.
Aasi jääköön sillalle, hyvä lukijani.
Läheltä seurattuani halajaisin
lausahtaa Teknillisen Korkeakoulun
Ylioppilaskunnan puolesta onnittelut
vanhimmalle Insinöörikillallensa sen
täyttäessä yhdeksänkymmentä
vuotta. Raksalaiset - tuo sinihaalarinen riemujoukko - ovat aina
olleet aktiivisia kiltalaisia sekä hyvin
edustettuina emo-TKY:n toiminnassa. Tämä saattanee juontaa
juurensa siitä, että rakentaminen on
voimakkasti yhteiskunnallista
toimintaa kuten ylioppilastoimintakin.
Mutta unohdin kertoa miten selvisin
kirjustamaan tätä muistelmaani..

TKY

Herman Ossias Hannelius

Tämän vuotinen hermanninsitsi on järjestyksessään 90. Mutta kuka on Hermanni ja miksi IK:n vuosijuhlaa kutsutaan
Hermanniksi?
Herman Ossias Hannelius nimitettiin korkeakoulumme “sillanrakennuksen ja rakennuskonstruktsionien statiikan”
professoriksi 31.5.1924. Tätä ennen hän toimi “rautatiehallituksen sillanrakennustoimistossa sekä konstruktöörinä
silta- ja huoneenrakennusosastoilla” ja huhtikuusta 1917 lähtien korkeakoulumme “graafisen statiikan ja
insinööritieteiden ensyklopedian lehtorina”. Hannelius toimi sillanrakennuksen professorina vuoden 1954 loppuun,
jonka jälkeen hän vielä hoiti professuuria kesäkuun 1956 loppuun saakka. Kaikken kaikkiaan hän siis toimi
professorina lähes 33 vuotta. Osastonjohtajana hän toimi 28 vuoden ajan vuosina 1928-1956. Hannelius kuoli 10.9.1970
85 vuoden iässä.
Herman Hannelius oli legendaarinen opettaja ja hänellä oli opiskelijoiden vankkumaton suosio. Tämän vuoksi
vuosijuhlamme on nimetty hänen mukaansa. Hermanninsitsin lisäksi IK kunnioittaa Hanneliusta monilla muillakin
tavoin. Killan laulukirjan nimi on Hermanni ja melko uutena perinteenä vietämme todellista laulusitsia ½Hermannia
syksyisin.
Jos joku on joskus ihmetellyt mikä ihmeen patsas seisoo luentosalien R2 ja R3 välissä, niin vastaus on Herman
Hannelius.
(lähde: Ruutiset 25.4.1995 Oltermannin terveiset, Aarne Jutila)
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Insinööriklubista Rakennusinsinö
Rakennusinsinöörikillan
ajanlaskun katsotaan alkaneeksi maaliskuun viidentenätoista vuonna 1913. Tällöin
Teknillisen korkeakoulun ylempien vuosikurssien ylioppilaat
tekivät aloitteen Insinööriklubin
perustamisesta. Tuosta päivästä tuli tänä keväänä
kuluneeksi 90 vuotta. Nyt tasavuosissa olevan taipaleensa
aikana IK on kokenut monenlaisia muutoksia, niin itsessään kuin ympäröivässä yhteiskunnassa ja korkeakoulumaailmassa. Mutta kuinka kauas on edetty? Vai onko
klubin alkuperäinen tarkoitus
vielä tänäänkin käypä tavoite
juhlivalle killalle?
Eräs huomattava ulkoinen muutos on
tietysti tapahtunut killan nimessä.
Insinööriklubista tuli ensin Insinöörikilta vuonna 1944. Tällöin ei
vaihtunut ainoastaan nimi, vaan itsenäisestä yhdistyksestä, klubista, tuli
myös TKY:n alayhdistys, kilta. Seuraavana vuonna killalle laadittiin
uudet säännöt, ja samalla otettiin
käyttöön nykyinen nimi, Rakennusinsinöörikilta. Lyhenteenä pysyi,
ja on pysynyt tähänkin päivään asti
Insinööriklubilta periytynyt IK. Myös

Excursiolla kauan sitten
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Professorikunnan edustajat osallistuvat opiskelijarientoihin oluen voimalla

killan merkki on säilynyt muuttumattomana vuodesta 1936, jolloin
otettiin käyttöön edellisvuonna merkkikilpailun voittanut, arkkitehtiosastolaisen Kalevi Väyrysen ehdotus. Kyseinen merkki on nähtävillä
esimerkiksi nykyopiskelijan silloin
tällöin
kantaman
haalarin
selkämyksessä.
Killan toiminnan perustana ovat aina
olleet säännöt, joista ensimmäiset
laadittiin ja vahvistettiin 15.5.1913.
Sen jälkeen
sääntöjä on
useasti muutettu ja laajennettu vastaamaan muuttuvan ylioppilasyhteisön ja koko yhteiskunnan vaatimustasoja. Tärkeitä sääntömuutoksia olivat
vuoden
35
muuttuminen
kaksikielisestä
yksikieliseksi

ja vuonna -45 laaditut uudet säännöt,
jossa nimi siis vaihtui. Nykykillan
sääntöjäkin joudutaan lähitulevaisuudessa hieman muokkaamaan tulevan rekisteröitymisen
(IK:sta tulee siis Rakennusinsinöörikilta IK ry.) vuoksi.
Vuosi –45 oli muutenkin merkittävä
killan toiminnalle. Aiemmin IK:in
kuuluminen oli edellyttänyt kuulumista kolmannelle tai ylemmälle
vuosikurssille. Vuodesta -45 I ja II:n
vuosikurssinkin oppilaita ryhdyttiin
ottamaan nuoriksi jäseniksi. Tästä
eteenpäin myös vastuuta killan
asioista ryhdyttiin jakamaan
nuoremmille jäsenille. Tässä on
tapahtunut selvä murros, sillä ennen
selvästi fuksit kasvoivat kiltalaisiksi,
kun taas nykyään kilta pyrkii kasvattamaan fukseista hyviä kiltalaisia.
Tähän muutokseen on vuosien
varrella vaikuttanut opiskelijamäärien
kasvu, ja sitä kautta varhaisten
aikojen kiinteän yhteisön muuttuminen sellaiseksi, jossa vain aktiivisimmat toimivat.
Killan toimihenkilöt ovatkin aina olleet
tärkeässä osassa killan toiminnassa.
Vaikka nimekkeet ja tittelit ovat
muokkautuneet ja uusia on tullut

örikiltaan – perinteitä ja historiaa
lisää, ovat toimihenkilöiden tehtävät
pysyneet samoina. Vuonna 1935
killan toiminnasta vastasi viisijäseninen johtokunta (puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja klubimestari) apunaan
toimihenkilöt (laulu- ja urheilunjohtaja). Tehtävät eivät ole nykypäiväänkään mennessä paljolti
muuttuneet. Vuoden –35 säännöt
sanovat puheenjohtajan velvollisuuksista:
1) tuntea klubin säännöt . . . katsoa,
että klubin toiminta on sopusoinnussa sääntöjen kanssa. . .
2) kutsua johtokunta koolle ja johtaa
puhetta klubin ja johtokunnan kokouksissa
3) valvoa, että johtokunnan ja klubin
kokouksien päätökset ja määräykset
toimeenpannaan
4) edustaa klubia . . .
Eroa nykyisiin sääntöihin on vain
pinnallisesti. Aikojen myötä
(TKY:aan kiltautumisen yhteydessä)
johtokunta muuttui raadiksi ja sen
koko kasvoi. 60 –luvulla raadissa oli
jo yhdeksän jäsentä kuten nykyäänkin, nimet olivat vain erilaisia
(kiltavanhin, varavanhin, kirjuri, vouti,
isäntä, emäntä, kasvatusmestari,
urheilumestari ja ekskursiomestari).
Jo alusta alkaen olivat erilaiset juhlat
kuuluneet olennaisena osana IK:n
toimintaan. Vuosijuhlaa, pikkujouluja
ja erilaisia sitsejä juhlitaan edel-

IK:n 50. vuosijuhla
leenkin. Vuosijuhla sai nykyisen
nimensä (Hermanninsitsi) vuonna
-45 ja nykyisen ajankohtansa (11.4.,
prof. Herman Hanneliuksen syntymäpäivää lähinnä oleva perjantai,).
Myöskin IK:n laulukirja, nykyiseltä
nimeltään Hermanni, näki ensi kertaa
päivänvalon samaisena vuonna -45.
Laulukirjankin olemassaolo ja kehitys kertovat siitä kuinka tietyt
perinteiset asiat killassa säilyvät,
vaikka sisältö hieman muuttuisikin.
Tällä hetkellä laulukirjasta otettu
6.+bonus –painos on loppumassa,
ja uuden painoksen tekemistä
aloittamassa. 6:nnen painoksen
julkaisun (syksyllä 1993) kunniaksi
ryhdyttiin viettämään sitsiä, 1/2
Hermannia, joka
viime syksynä saavutti kymmenen vuoden iän 1/2Hermannista on tullut nuoremmille IK:laisille
arvokas perinne ja
yksi vuoden parhaista juhlista. Jälleen osoitus siitä
kuinka vanha luo
uutta uudessa sukupolvessa.

½Hermanni syksyllä 2002. Tytöt esittävät laulua
koneinsinöörikillasta ja raksan tytöistä

Onko kilta sitten muuttunut perustavanlaatuisesti
yhdeksän
vuosikymmenensä
aikana?
Insinööriklubin säännöt vuodelta
1935 ilmoittavat klubin tarkoitukseksi
yhdistää Teknillisen korkeakoulun
rakennusinsinööriosaston ylioppilaat
toverilliseen liittoon, antaa heille
tilaisuus
miettiä
teknillisiä
kysymyksiä ja keskustella niistä
sekä yleensä valvoa jäsentensä
ammattikehitystä
ja
etuja.
Tämänhetkiset säännöt toteavat
killan tarkoitukseksi yhdistää
Teknillisen korkeakoulun (TKK)
Rakennus- ja ympäristötekniikan
koulutusohjelman opiskelijoita, ajaa
heidän etujaan korkeakoulussa
sekä innostaa heitä seuraamaan
ammatillisia ja yleisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tämäkin
sääntövertailu kertoo, että IK on
perusajatukseltaan muuttunut varsin
vähän. Kuitenkaan sen toimintaa ei
voi pitää vanhanaikaisena. Kilta on
pystynyt säilyttämään asemansa ja
tehtävänsä muuttuvassa maailmassa. Ei ole syytä epäillä, etteikö
se pystyisi siihen vielä toistakin 90:tä
vuotta.
Saku Härkönen
(Lähteenä IK:n historiikit)
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kaikilla tasoilla ja kysyttäessä
parasta muistoa kilta-ajalta
hän vastaa: “Parhaita ei voi
julkaista, mutta yksi muistettavimmista oli kun fuksiwapun
yöjäynäjoukkueemme voitti
öisen koitoksen ja raksa sai
ensimmäisenä lakit wap puaamuna.” Petteri eläisi
opiskeluaikansa uudestaankin, eikä paljoa muuttaisi,
mutta opiskelisi kuitenkin
muutaman kurssin poikkitieteellisesti kauppakorkeasta ja
oikeustieteellisestä: “Nykyisessä virassa ei enää pahemmin insinöörinhommia ole,
vaan nykyään työnteko on
lähinnä kaupallista. Työnkuvaan kuuluu sekalaisesti
niin tylsiä hallinnollisia rutiineja
kuin,
myyntiä,
liiketoiminnan kehitystä,
yrityskauppoja ja fuusioitakin.”
“Opiskelin ensimmäiset 1,5 vuotta
tiukasti 60-70 ov ja menin vasta sitten
täysillä kiltatoimintaan ja oikeisiin
töihin.” Tämä luonnollisesti venytti
valmistumista, mutta samalla kiltaaktiivisuus on työelämässä auttanut
työpaikankin saamisessa. Opiskeluaikana Esko Mäkelä auttoi hänet
YIT:lle työmaainsinööriksi ja edelleenkin entisiä kilta-aktiiveja kävelee
vastaan työelämässä. “Monet
opiskeluaikaiset aktiivit ovat edelleen
aktiivisia ja hyvissä asemissa
työelämässä.” Monien kanssa
Petteri myös pitää edelleen yhteyttä.

Petteri Saarinen

Petteri Saarinen aloitti opintonsa
1986 pyrkimällä Otaniemeen
lukemaan rakennustekniikkaa ja
aloitti lukunsa armeijan jälkeen vuonna 1987. Alun perin urheilumiehellä
oli tavoitteena lukea liikuntatieteitä
Jyväskylän yliopistossa, mutta
naapurissa asuneen projektirakentajan ulkomaiset komennukset
ja esimerkki johti kuitenkin rakennusalalle. Valmistuessaan 1995
Petteri Saarinen ei kuitenkaan enää
oikeastaan ollut rakennusalan kanssa tekemisissä. “Teemme tällä hetkellä erikoiskohteiden palosuojausta.
Esimerkiksi 90 % maailmassa
valmistuneista Karibian risteilijöistä
on Marioffin toimittamat systeemit.
Vesisumu on suomalainen keksintö,
jota käytetään erikoiskohteissa,
kuten öljynporauslautoilla, metroissa, tunneleissa, atk-tiloissa, museoissa, yms. vaativissa kohteissa.”
Tällä hetkellä hän on Marioff-konsernin konserninjohtaja. Marioffilla on
konserniyhtiöitä 12 maassa ja toimitusjohtajan pallille Petteri on
istuutunut 17.5.2001 oltuaan yrityksessä ensin tuotekehitys- ja testausinsinöörinä, projektipäällikkönä,
teknisenä johtajana edeten sieltä
kaupallisten tehtävien kautta
liiketoiminnan kehittämiseen ja
korkeimmalle tuolille.
Killassa Petteri on toiminut lähes
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Teekkarius ei ole kadonnut Petterin
päältä mihinkään näiden vuosien
aikana. Tänäkin vuonna hän on
menossa katsomaan RBWK:n
konserttia ja ostaa edelleen wappulehden joka toinen vuosi, vaikka
wappu onkin lyhentynyt opiskelu-

ajoista. Ensimmäinen wappu kesti 11
päivää. Se alkoi viisi päivää ennen ja
päättyi vasta viisi päivää wapun
jälkeen omiin synttäreihin. Tänäkin
vuonna on tavoitteena tulla katsomaan wappuräyhän julistusta
Smökin parkkipaikalle ja kuulemaan
torvisoittokuntaa livenä. Parhaaksi
teekkarilauluksi Petteri mainitsee
Intian Kuun, vaikkei mielestään
osaakaan laulaa. Se ei kuitenkaan
ole lauluhaluja vähentänyt.
Opintonsa Petteri päätti matriisilaskun kurssiin, joka ensimmäisenä
opiskeluvuonna jäi kesken, kun luennoitsija ei osannut vastata kysymykseen transponoidun hermeettisen
matriisin käytöstä työelämässä.
Vastauksena oli vain tokaisu, että
eipä paljon mihinkään, mutta ilman
sitä ei valmistu diplomi-insinööriksi.
Näin rakenteiden mekaniikkakin ehti
valmistua toiseksi viimeisenä ennen
sitä. Suosikkiprofessorikseen hän
mainitsee Aarne Jutilan. Hänen
kanssa onkin pidetty yhteyttä
valmistumisen jälkeenkin ja nytkin on
eräs joulupukkiprojekti käynnissä.
“Yhtään kurssia Jutila ei tosin
opettanut minulle”, sanoo Petteri ja
nauraa. Hyödyllisimmiksi opinnoksi
hän mainitsee viimeiset erikoisopinnot pääaineessa, vaikkei
niistäkään enää pahemmin olekaan
hyötyä kaupallisessa työssä.
Petteri Saarinen haluaa toivottaa
onnea 90-vuotiaalle killalle ja
pahoittelee sitä, ettei pääse
vuosijuhliin tänä vuonna. “100vuotisjuhliin lupaan kuitenkin tulla ja
kaikille opiskelijoille tahdon sanoa,
että muistakaa pitää hauskaa kaiken
vakavan opiskelun ohella. Luokaa
suhteita ja kontakteja. Ne maksavat
itsensä varmasti takaisin.”
Joran Hasenson

Petteri Saarinen lyhyesti
Opiskelun aloittamisvuosi:
Lopetusvuosi:
Pääaine:
Raativirat:

Ylioppilaskunta:
Nykyinen asema:

1987
1995
Palo- ja turvallisuustekniikka
88 Fuksikippari
89 Isäntä
90 Puheenjohtaja
91-93 Tilintarkastaja
Edustajistossa 91-92
Marioff-konsernin toimitusjohtaja

*

*

IK 90

onnittelee

Hullaannu elämästä,
Vaali eilistä, Nauti
tänään!
Rakentaen tulevaisuuteen:
Klubi-ilta

Rakennus- ja Ympäristötekniikan tulevaisuus - Innovaatioita vai
kuranvalantaa? Aiheesta keskustelevat paneelissa tekniikan tohtori
Erkki KM Leppävuori ja Matti Ettala. Vetäjänä toimii professori
Eero Paloheimo.
Sektori Klubi-ilta 16.4.

Apurahoja

RIL-Säätiön tarkoituksena on rakennusalan tieteen ja taiteen
tukeminen. Se pyrkii osaamisen kehittämiseen sekä opiskelun,
täydennyskoulutuksen, tutkimuksen ja rakennusinsinöörien
yhteistoiminnan edistämiseen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan
jakamalla apurahoja ja rahoittamalla tarkoitusta palvelevia henkkeita.
Hakuaika tänä vuonna on 30.4. asti.

Kesätyöpaikkoja

Työpaikkoja välittävä RIL-Pörssi on rakennusalan korkeinta
koulutusta edustavan ammattiryhmän ja kehittyvien elinkeinoelämän
organisaatioiden kohtaamispaikka. Tsekkaa paikat ja jätä tiedot!
Kesä 2003 - kaikille kesätöitä.

www.ril.fi

RILin kevätkokous pidetään Vaasassa 25.4.2003. Lähde mukaan
kaksipäiväiselle matkalle ja vietä hauska viikonloppu
rakentajahenkisessä seurueessa.
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Auni Palo
Töölönlahden rantaa kaunistaa
valkoinen marmorinen rakennus.
Kokonaisuudessaan Alvar Aallon
suunnittelema Finlandia-talo valmistui
vuonna 1975. Tällä hetkellä sen
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johtajana työskentelee Auni
Palo, aktiivinen raksalainen 70luvulta.
Auni Palo aloitti opiskelunsa
raksalla vuonna 1973. Porin
tytöllä, kuten phukseilla niin
monesti, oli aluksi ns. pallo
hukassa. Hän oli lähtenyt opiskelemaan rakennusalaa, alaa,
jossa omien käsien jäljet jäävät
näkyviin, on kyse sitten tiestä
tai talosta. Laajan matematiikan lukijan arki ei ollutkaan
niin konkreettinen, kuin mitä
olisi voinut kuvitella. Vasta
kolmannen vuoden ammattiainekurssien myötä muodostui käsitys siitä, mitä oikeastaan oli opiskelemassa. Pääaineeksensa Auni Palo valitsi
rakenteiden mekaniikan,
sivuaineiksi rakenteiden suunnittelun ja maa- ja pohjarakentamisen.
Opiskeluaika ei kulunut ainoastaan
kirjojen parissa. Vuonna 1977
lähdettiin noin neljänkymmenen
hengen voimin ulkomaanexculle, joka

suuntautui Itävaltaan, entisen
Jugoslavian alueelle ja Unkariin.
Mukana oli myös osaston professoreita. Rahaa kerättiin yhteisvoimin tekemällä töitä mm. Valituille
Paloille ja Suomen Messuille.
Yhteiset ponnistukset yhdistävät.
Pysäköintivalvonnalla varoja kerännyt
vuosikurssi viettää tänä vuonna
komeasti 30-vuotisjuhliaan. Syntyneet ystävyyssuhteet ovat edelleen
voimissaan. Toisille ne ehkä merkitsevät työelämään liittyviä hyvä veli suhteita, Auni Palolle etenkin
erilaisia mahdollisuuksia viettää
vapaa-aikaansa.
Excursioista selvitään harvoin kommelluksitta. Wienin yöelämään
lähdettiin tutustumaan noin kymmenen hengen joukolla. Itseään Xkurssiksi nimittävästä vuosikurssista
mukana oli myös muutama tyttö. Sopivalta vaikuttava yökerho löytyikin,
tosin muutama asia pisti suomalaisten vierailijoiden silmiin: huomattavan korkeat hinnat, myyntiartikkeileina olivat, kas kummaa,
ravintola-annosten sijasta mm. kokonaiset Whisky-pullot. Vähitellen
totuus “yökerhosta” valkeni. Paikassa ei ainoastaan myyty viattoman

viileästi terästettyjä juomia
pulloittain, vaan myös “kuumaa
lihaa”.
Otaniemessä vietettyä aikaa
siivittivät niin killan kuin muidenkin
alayhdistysten toiminta. Nenä näytti
Skipoli-matkalle ja silloinen
poikaystävä veti mukaan Retuperän
WBK:n rientoihin. Ota-Onnelan
asukkaaksi päästyään aikaa tuli
vietettyä
Jämeräntaipaleella
viikoittain tyttöjen saunaseuran
merkeissä. Kohokohta sekin, kun
silloisista kursseista vaikeimpiin
lukeutuvan, sauvarakenteiden
tentistä tuleva diplomi-insinööri sai
parhaat pisteet, paremmat kuin ne
pojat. Eikä ole ihme, että Auni
työskenteli assistenttina 1978–1979
vetäen rakenteiden mekaniikan
perusteiden laskuharjoituksia.
Opintoviikkoja tuli vaihtelevalla
menestyksellä, milloin 20, milloin 60
vuodessa.
“Lempiproffa?” “Aarne Jutila”, joka ei
ollut se oma professori, mutta hyvin
lähellä opiskelijoita muuten. Myös
Martti Mikkolaa Auni Palo muistaa
lämmöllä.
Finlandia-talon johtajan uraputki lähti
liikkeelle saman tien opintojen
päätyttyä. Oikeastaan mielessä oli
ollut tulevaisuus tutkijana, mutta
kiitos Teknillisen korkeakoulun
tarjoamien erinomaisten kielikurssien
ja näin hallitun ranskan kielen Auni
Palo päätyikin rakenteiden suunnittelijaksi, ensimmäisenä projektinaan puolentoista vuoden komennus
Saudi-Arabiassa. 25-vuotiaasta
tämä aika ei tuntunut dramaattisen
pitkältä, lisäksi kiinnostus nähdä
maailmaa oli suuri. Rakenteiden
suunnittelua seurasi geotekninen
suunnittelu. SRV Viitoset työllisti
suunnittelupäällikön tehtävillä, minkä
jälkeen Auni Palo toimi rakennuttajana ja myöhemmin päätyi kiinteistöalan puolelle. Helsingin kaupungin rakennusviraston projektipäällikön tehtävistä Auni siirtyi
Kaapelitehtaan johtajaksi, josta ei
liene enää pitkä matka tämän
hetkisen työllistäjän, niin ikään
kulttuuritapahtumia ja arkkitehtuurista perintöä huokuvan Finlandiatalon edustajaksi.
Miten sitten Finlandia-talon johtajana
Auni Palo on hyötynyt opinnoistaan?
Mitä hyötyä opiskelusta tämän
hetkisessä toimessa on? Itse

asiassa ainakin 90 prosenttia on
aivan jotain muuta, kuin mihin TKK:n
opinnot olivat häntä valmistaneet.
Työtä ei tehdä diplomi-insinöörien ja
muiden suunnittelijoiden kanssa, ei
rakennuttajana eikä urakoitsijana.
Toimeen pitää tulla monien erilaisten
ihmisten ja arvomaailmoiden kanssa;
konsertti- ja kongressijärjestelijöiden,
yritysten edustajien, poliitikkojen ja
valtiovieraiden kanssa. On yliopistoväkeä ja niin, silloin tällöin teekkareitakin. Ymmärrys ja empaattisuus toimivat eräänlaisina avainsanoina. Jäljelle jääneeseen 10
prosenttiin mahtuu sitten mm.
investointeja ja kustannusrakenteita,
vähän niin kuin Finlandia-talon
marmoripäällyste.
On mielenkiintoista, miten huomattavia rakennuksia arkkitehtoniset
luomukset voivat olla. Alvar Aalto on
ollut mies paikallaan, siitäkin
huolimatta, että hänen suunnittelemansa ulkoverhous uusitaan
näillä näkymin noin 30–40 vuoden
välein.

Finlandia-talon tilat ovat hyvin ajattomat, valoisat ja viihtyisät. Se sopii
ympäristöönsä ja myös vaikuttaa
siinä. Miljöö tarkoitti Kaapelitehtaankin kohdalla paljon. Vanhan
tehtaan tuntu tahdottiin säilyttää,
mikä onnistui kevytsaneerauksen
avulla. Molempien rakennusten
yhteydessä voi puhua vaikutuksista
ihmisten hyvinvointiin.
Lempityöpaikkaansa Auni Palo ei
kuitenkaan vielä lähde arvioimaan.
Ehkä se on vasta tulossa. Eväiksi
meille vielä opiskelun parissa
painiville hän antaa neuvon: “Pitäkää
silmät ja korvat auki.” Mielessä ei saa
olla ainoastaan se oma pääaine,
vaan maailmaan pitää lähteä avoimin
mielin, avoimena mahdollisuuksille.

Anne Leivo
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Onnea 90-vuotias IK!
Rakas raksa,
kestääkö teillä maksa,
juhlia pitkää taivaltanne,
vaikka olettekin nuorempamme?
Menneisyys teillä on perin hieno,
toivottaa kemistikillan neito vieno.
Rohkeampi on poika raksan,
väittää; aamuun asti minä jaksan!
(Juhlia.)
Onnea Rakennusinsinöörikillalle!!!

PARHAIMMAT
ONNITTELUMME AINA
YHTÄ PIRTEÄLLE JA
NUOREKKAALLE
YSIKYMPPISELLE
IK:LLE! TOIVOTTAVASTI
YHTEISTYÖMME JATKUU
TIIVIINÄ JA JUHLIMME
YHDESSÄ MYÖS
P E R I N T E E K S I
MUODOSTUNU TTA RaPuJUHLAA! ONNEA TOIVOTTAA
PUUNJALOSTAJAKILTA.

toivottaa Kemistikilta

Tiivi-Taavi tuli ilahduttamaan Otaniemen elämää vasta viisi vuotta
sitten, mutta raksa on ollut täällä jo 90 vuotta. Tiivi-Taavin suurten
ja violettien korvien väliin ei näin suurta lukua mahdukaan, mutta
mahassa olevasta televisiosta tulee silloin tällöin dokumentteja
esihistoriallisilta ajoilta. Siellä raksan tytöt pyörivät alas Otakaarta
mahassaan kirjoituskone.
Tiivi-Taavin on it-alan tuotteena vaikea ymmärtää, mitä elämä oli ennen
tietokoneiden keksimistä. Yhtä vaikea on ymmärtää, miksi mahasta ei
enää tule vain hyviä uutisia omalle alalle. Raksan polulle ei sen sijaan
näy loppua, joutuuhan Tiivi-Taavikin aivan pian muuttamaan uuteen
kotiin, jonne raksan tytöt uuden ja hienon kiltahuoneen kyhäävät.
Sitäpaitsi myös raksalla tarvitaan automaatiota, joten Tiivi-Taavilla
on hyvä syy onnitella vanhaa ja arvokasta raksaa. Uudestaan! TiiviTaavi tuli ilahduttamaan...

MAIK onnittelee lämpimästi
Rakennusinsinöörikiltaa 90 vuoden
pitkän iän johdosta!
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Tietokilta ry onnittelee jo
nyt 90-vuotiasta IK:ta, ja
haluaisimme liittää
seuraavan tekstitiedoston
onnitteluumme. Olennaista
on myös
se, että ‘siguerotin’ eli
‘— ‘ sisältyy mukaan. ;)
—— alkaa ——
—
++++++[->++++[>+++++<]<]>>-.<<++++[>++++[->++<]<]>>-..——
.+++++++++++
..+<++++[->——
<]>.+++++++.+++++++++..>++++[->++++[->++<]<]>>+..+++++++
++++++.<<<<<++++[->++++[->—
<]<]>>.+++++++++++++++++++++.—
—.+++++++++++
++++.——.——.—.+++.++++++++.—
————————.>++++++++++.Terv:
TiK
—— loppuu ——

MORO!
Eli tervehdys Tamperelaisittain
rakkaalle sisarkillallemme sinne
Otaniemeen.
Saimme ystävänpäivänä kirjeen, joka
alkoi:” Will you be my Valentine? “
Vastaus kysymykseen on ehdottoman
positiivinen.
Kiltojen
välisestä
ystävyydestä on tehty jopa lauluja…
Asiasta oksille, yhteistyö kiltojemme
välillä on nyt varsin vireässä tilassa.
Kotimaan kierteleminen excursioiden
muodossa on kivaa ja erityisen
mielekästä siitä tekee vierailut
toistemme tykönä. Viime aikoina
vierailuja on tullut mukavasti ja
vierailemiset tulevat vastaisuudessakin
olemaan ohjelmassa.
Viime syksynä teiltä oli oiva edustus
meidän nuorekkaan ja vetreän
kiltamme juhlissa. Nyt kun IK on
saavuttanut kunnioitettavan 90 vuoden
merkkipaalun, sitä on syytä myös juhlia
asiaan
kuuluvin
menoin.
Hermanninsitseille on ilo tulla
juhlistamaan vanhempaa myöskin
vireessä olevaa kiltaa.

Suuret
onnittelut
90-vuotiaalle
Fyysikkokilta
onnittelee
90-vuotista
Rakennusinsinöörikillalle!
Rakennusinsinöörikiltaa viime kevään
fuksien laulun sanoin:
Rakentavin ja rakkain terveisin
Tampereen Rakentajakilta
(sävel: Nalle Luppakorva)
SomMoro!
Olen pieni Raksa vain – ihana!
Telinettä liikautan.
Ps. Emmehän kuitenkaan kangistu
Olen pieni Raksa vain – sijoitus.
vanhoillisuuteen
ja
jätä
Fyysikoille riittää ain.
kohtaamisiamme näin virallisiin
tilaisuuksiin,
vaan
omistamme
(sävel: Flipper)
aikaamme
toisillemme
aina
Kun kaikki tuntuu hajoavan…
tilaisuuden tullen.
Raksa korjaa!
Kun kaikki tuntuu vajoavan…
Raksa nostaa!
Kun kaikki menee huonosti…
Sinä annat varmasti.
(sävel: We Will Rock You)
Minä sanon moro, minä sanon terse,
kun raksalaisilla on niin hyvä perse.
rai-rai-rai-rai Raksa!
Raksalla on miehiä monenlaisia,
Onneksi on myös hyvin paljon naisia.
nai-nai-nai-nai Naisia! Raksalla!
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Raksalaisia maailmalla

Sirpa Lukkala
Aloitin opiskelut R-osastolla 1979,
heti ylioppilaaksituloni jälkeisenä
syksynä. Raksan valitsin varmaan
siitä syystä, että rakentaminen
kiinnosti. Isäni oli kirvesmies ja hän
rakensi 70-luvun alussa meille
omakotitalon, missä yhteydessä sain
seurata rakentamista hyvinkin
läheltä. Joku oli ehdottanut minulle
puunjalostusosastoa,
koska
Suomessa riittää aina metsiä ja
paperiteollisuutta, mutta minua ei
houkutellut muuttaminen jossain
kaukana sijaitsevaan pahanhajuiseen pikkukaupunkiin. Olin viettänyt
koko lapsuuteni Länsi-Vantaalla,
joten Otaniemi oli siinäkin suhteessa
helppo valinta. Tosin ei minulla
opiskelemaan tullessani ollut mitään
käsitystä siitä, mitä diplomi-insinöörit
työssään tekevät.
Olen aina ollut aktiivinen, enkä
Raksallakaan osannut pitää suutani
kiinni. Varmaan siitä syystä tulin
valituksi IK:n puheenjohtajaksi 1982,
tosin olin ollut tiimitoiminnassa
mukana alusta lähtien. Olin IK:n
ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja ja sen jälkeen ei kovinkaan
montaa miestä ole siinä hommassa
taidettu nähdä. Mieleenpainuvin
tapahtuma aktiivisen kiltatoiminnan
aikana oli varmaankin Tukholmassa
pidetyt Pohjoismaiset Rakentajateekkaripäivät. Seurasimme rankan
päivän jälkeen speksiä ja valvoimme
yömyöhään. Silloin ensimmäisen
kerran elämässäni mies joi shampanjaa kengästäni. Tämän jälkeen
niin humalassa ei lähipiirissäni
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juurikaan ole kukaan ollutkaan, eli ei
meitä di-naisia alati kohdella kuin
kukkaa kämmenellä. Suomessa
juhlittiin tuohon aikaan rakentajateekkarien kanssa yhdessä niin
Tampereella kuin Oulussakin.
Aktiivisuus killan ja ylioppilaskunnan
parissa vaihtui lähes täysipäiväiseen
työntekoon insinööritoimistossa
joskus vuoden 1983 kieppeillä. Suunnittelin isompia ja pienempiä kohteita
kokeneempien avustajana, paljon
tehtiin hommia Venäjälle. Tallinnan
uuden sataman, nykyisin Muugan
satamana tunnetun, rakenteiden ja
rakennusten suunnittelua tein
pitkään. Opinnot jäivät työtä tehdessä
taka-alalle, mutta sitten pikkuhiljaa
80-luvun lopulla tuli sellainen tunne,
että ellen nyt saa loppuja harjoitustöitä tehtyä ja tenttejä suoritettua,
minusta tulee loppuelämäkseni
teekkarinretku, jolle ei ura urkene.
Niinpä urakoin kaiken rästissä olevan
ja valmistuin syksyllä 1989, kymmenen vuotta opintojen aloittamisen
jälkeen. Parempi myöhään kuin ei
milloinkaan.
Heti valmistuttuani vaihdoin suunnittelutyöt A-Vakuutuksen paloin-

sinöörin hommiin. Näillä tehtävillä oli
vielä jonkinlainen kosketus rakentamiseen, mutta pikkuhiljaa olen
ajautunut yhä kauemmaksi ja
kauemmaksi talonrakentamisesta ja
betonitekniikasta, joita opiskelin.
Vastasin pitkään A-Vakuutuksessa
raskaan liikenteen vakuutusten
markkinoinnista ja sidosryhmäyhteyksistä, millä ei parhaalla tahdollakaan voi nähdä olevan mitään
tekemistä talonrakentamisen
kanssa. Lähinnä henkilökohtaiset
ominaisuudet ovat ratkaisseet
urallani etenemisen.
Huippuhetki elämässäni on ollut nyt
4,5-vuotiaan poikani, Kalle-Oskarin
syntymä 1998. Kun vanhoilla
päivillään saa lapsen ja on jo saanut
rellestää tarpeeksi ja harrastaa
kaikkea mahdollista, osaa nauttia
toisenlaisestakin elämästä.
Olen nyt ollut vuoden verran Tapiolaryhmässä moottoriajoneuvovakuutusyksikössä osastopäällikkönä. Tehtäväni on pitkälti hallinnollinen ja
johdan 56 ihmisen organisaatiota.
Henkilöstöhallinnolliset asiat ovat
myös arkipäivää näin suuren porukan
johtamisessa. Tärkeimpiä ominaisuuksia nykyisessä työssäni on
kyky ratkaista ongelmia, tulla ihmisten kanssa toimeen sekä kyky
hallita välillä jopa kaoottiselta tuntuvaa työmäärää. Tietysti perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen on
haaste sinänsä, mutta elämäni olisi
varsin yksitoikkoista, jos vain tekisin
töitä. Nyt konttailen illat lattialla
junaratoja ja Duplo-taloja rakennellen.
Tätä kirjoittaessani ikkunastani
näkyy merelle, jossa iso valkoinen
laiva lipuu kohti Helsinkiä ja hohtaa
valkoisena auringossa. Aurinkoisia
päiviä toivon myös IK:lle ja kaikille
raksalaisille ja tsemppiä opiskelujen
kanssa. Kannattaa opiskella ja
kannattaa valmistuakin, sillä ilman
tutkintoa ei ovet aukene.
Sirpa Lukkala

Sirpa Lukkala lyhyesti
Opintojen aloitusvuosi:1979
Tehtävät killassa:
1982 IK:n ensimmäinen puheenjohtaja
Valmistumisvuosi
1989
Työ:
Tapiola-ryhmän moottoriajoneuvo
vakuutusyksikön osastopäällikkö

Raksan naiset
Tänä päivänä lähes puolet rakennusja ympäristötekniikanosaston
opiskelijoista on tyttöjä. Tähän lienee
suurimpina syinä yleinen kiinnostuksen herääminen myös tekniikkaa kohtaan naisten ja tyttöjen keskuudessa sekä osastomme houkutteleva nimi “rakennus- ja ympäristötekniikan osasto”, jonka lukiolaistyttö
yhdistää mielessään luonnon- ja
ympäristönsuojeluun. Yhdyskuntaja ympäristötekniikan suunnalla
onkin yli puolet opiskelijoista tyttöjä.
Ilahduttavaa kuitenkin on, että myös
rakenne- ja rakennustuotantotekniikan suunnan valitsee yhä
suurempi määrä tyttöjä, vaikka
rakennusalaa on perinteisesti pidetty
miehisenä ja raskaana.
Aina ei kuitenkaan raksalla ole ollut
naisia yhtäpaljon tai ollenkaan. Tästä
esimerkkinä ote vanhasta IK:n
pöytäkirjasta:
“IK:N KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12.
12. 1934
5§. Koska rakennusinsinööriosastolle oli tullut nainen, keskusteltiin naisen sopivaisuudesta IK:n
jäseneksi. Yleinen mielipide kokouksessa osoittautui kielteiseksi.”
Vuonna 1934 ei siis vielä katsottu,
että nainen voisi toteuttaa killan
tehtävää ja olla jäsenenä siinä. Vajaa
vuoden myöhemmin tultiin kuitenkin
toisiin aatoksiin. Tästä todisteena
toinen pöytäkirjamerkintä:
“IK:N KOKOUSPÖYTÄKIRJA 23. 9.
1935
5§. Johtokunnalle jätetyn anomuksen perusteella hyväksyttiin
klubin varsinaiseksi jäseniksi seuraavat:
E. Ratia
T. Loimaranta (nainen)
I. Packalén
L. Laurila
A. Koivula
V. Suomio
H. Hietanen
Keskustelua herätti Loimarannan
hyväksyminen. Esitettiinpä pari
vastalausettakin enemmistön
asettuessa kuitenkin hyväksymisen
kannalle.”

Pitkään rakennusosastolla opiskeli
ainoastaan yksi tai kaksi naista
kerrallaan. He toimivatkin itsestäänselvästi killan emäntinä.
70- ja 80-luville tultaessa naisten
määrä alkoi konkreettisesti kasvaa.
Ensimmäinen naispuheenjohtaja
valittiin vuodella 1982, jolloin Sirpa
Lukkala tuli valituksi. Tämän jälkeen
ovat tytöt hoitaneet kaikkia raadin ja
killan tehtäviä tasavertaisesti poikien
kanssa. 90-luvulla tytöt ovat jopa
alkaneet olla enemmistönä killan
aktiivisimmassa ytimessä, eikä ole
tavatonta, että sitsille osallistujista
yli puolet ovat naisia. Raksa on kautta Otaniemen tunnettu tytöistään,
viitataanhan 90-luvun puolivälissä
keksityssä laulussakin raksan
tyttöihin, jotka kiittävät konepoikia.
Vaikka näinhän ei ole. Vai onko?

R-Naiset
Muutamana keväänä peräkkäin ovat
raksalaiset tytöt yhdessä TKK:n
alumnikoordinaattorin, osastomme
hallinnollisen johtajan Koukkarin sekä
RILin kanssa järjestäneet R-naisten
tapaamisen. Tapahtuman tarkoituksena on palvella sekä opiskelijoita, että valmistuneita. Vanhat
opiskelutoverit saavat mahdollisuuden tavata toisiaan tutussa ja
ehkä jopa nostalgiaa herättävässä
ympäristössä ja nuoret opiskelijat
kuulevat vanhempien ja viisaampien
kokemuksia rakennusalasta naisnäkökulmasta. Tapahtumaa oli
suunniteltu jo aikaisemmin, mutta
ensimmäisen kerran raksa täyttyi
opiskelija tytöistä ja raksalta
valmistuneista naisista 2.3.2001.
Vanhimmat tapahtumaan kutsutut
olivat valmistuneet 50-luvulla ja
nuorimmat aloittaneet opintonsa
vasta noin puoli vuotta aikaisemmin.
Kaikki sujui lähes suunnitelmien
mukaan, joskin nuoret tieteen
harjoittavat saivat ehkä hieman karun
kuvan naisten asemasta työelämässä joidenkin hieman katkeran
sävyisten puheenvuorojen vuoksi.
Osallistujista noin puolet olivat opiskelijoita ja puolet valmistuneita.
Etukäteen oli keskustelua siitä onko
oikein, että tapahtumaan kutsutaan
vanhoja miesprofessoreita puhumaan. Mikäs naistenilta se sellainen

on, jossa miehet johtaa puhetta?
4.4.2002 tapahtuma järjestettiin toistamiseen. Tällä kertaa valmistuneet
yllättivät ja heitä oli noin 30, kun taas
opiskelijoita tapahtumaan tuli noin
kymmenkunta. Jälleen miesprofessorit hoitivat suuren osan puheista. Naisten toki kommentoidessa
kiivastikin joitain esityksiä. Erityisesti ympäristöstrategioiden professori Hukkisen edustama opintokokonaisuus herätti ristiriitaisia reaktioita ja aiheesta keskusteltiin niin
pitkään, että naiset piti lopulta
hoputtaa siirtymään saunatiloihin
vapaamuotoisempaa illanviettoa
varten.
19.3.2003 R-naiset kokoontuivat
kolmatta kertaa. Osallistuminen oli
aikaisempia vuosia vähäisempää,
mutta tunnelma yhtä tiivis kuin
aikaisemminkin. Puhujana toimi
edellisen vuoden tapaan osastonjohtaja Pertti Vakkilainen. Hän kertoi
lyhyesti osastonarvioinnin tuloksista
sekä resurssiongelmasta. Toisena
puhujana oli tänä vuonna nainen.
Anneli ? kertoi Bologna-prosessista
eli toisinsanoen tutkintorakenteen
uudistamisesta, josta myös keskusteltiin hieman kriittisempäänkin
sävyyn. Virallisen osuuden jälkeen
siirryttiin Rantasaunalle, jossa
saimme joka vuotiseen tapaan nauttia Polyteknikkojen kuoron kvartetti
esityksestä. Ilta kului rattoisasti rupatellessa. Päivän teemana oli tasaarvo, olihan tasa-arvon päivä ja ensimmäinen ja ainoa liputuspäivä naisen, Minna Canthin, kunniaksi.
Positiivisesti yllättävää oli muihin
vuosiin nähden varsin valoisa kuva
rakennusalan ja muunkin työelämän
tasa-arvoisuudesta. Kuitenkin myönnettiin tosiasia, että naisen on oltava
hieman “mies” pärjätäkseen tasavertaisena miesten rakentamassa
maailmassa.
Tapahtuma oli antoisa kuten aikaisemminkin ja toivottavasti se järjestetään tulevinakin vuosina ja
puhujiksi saadaan yhä useammin
vaikutusvaltaisia naisia. Ehkäpä
joskus puhujana on naisprofessori
raksalta.

Laura Hiltunen
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pITKÄLLÄ PITKÄÄN
Yksi killan vuosittaisista kohokohdista ja varma
kevään merkki on killan Kotimaan Pitkä –excursio.
Jo ennen vuoden vaihdetta vanhemmat opiskelijat
kuiskailevat mahdollisista lähtijöistä. Minä olen ollut
lähtijöiden joukossa yhdeksän kertaa, joista tosin
yhden vasta muiden ollessa jo yli puolimatkassa.
Kun lähtö lähestyy jotkut taas kyselevät, miksi
ihmeessä lähden, kuinka kummassa jaksan lähteä
matkaan tai mitä ihmettä siellä on vieläkin nähtävää
vuosi vuoden jälkeen. Samaa varmasti ajattelevat
jotkut mukana kulkeneista, kuka tuo vanhus on,
mistä se tuli kyytiin. Kovin selvää ja täsmällistä
vastausta en pysty antamaan, mutta olen kerännyt
joitakin murusia tähän vuosien ja retkien varsilta.
Alkutarinaa
Kautta historian yritys- ja työmaakäynnit ovat olleet
tärkeitä tapahtumia opiskelujen lomassa. Noilla
käynneillä yritetään yhdistää koulun penkeillä imettyä
teoriaa arkitodellisuuteen ja toisaalta luoda suhteita
mahdollisiin työnantajiin tai yhteistyökumppaneihin. Niin
on ollut rakennusteekkareidenkin keskuudessa ja niin
taitaa aina tulevan. Valitettavasti en tiedä, koska
ensimmäinen varsinainen Kotimaan Pitkä on järjestetty
ja kierretty tai edes ensimmäinen nykymuotoinen Pitkä.
Erotukseksi lyhyistä päivän tai enintään yli yön
kestäneistä tutustumiskäynneistä Kotimaan Pitkä –
excursio on kai alunperin ollut kotimaan pitkä excursio.
Joskus tuossa hieman ennen vuosituhannen vaihdetta
vakiintui myös lyhenne KP yleiseen käyttöön.
Nykymuotoinen Pitkä kestää tuon kuuluisan tiistain ja
perjantain välisen yö maaliskuun puolivälissä. Retki
oikeastaan alkaa tiistai-illan Kimble-cupilla Servin
mökissä. Aikaisin keskiviikkoaamuna bussi jättää
Rakentajanaukion suunnaten kohti maakuntia. Minun
aikanani tätä vuotta lukuun ottamatta matkareitit ovat
suuntautuneet vuorovuosina itään ja länteen; KeskiSuomi on tarpeen tullen liitetty sulavasti Itä- tai LänsiSuomeen.
Kaikkina niinä kertoina, kun olen ollut mukana, ja ainakin
muutamana aikaisempana lähtijät on valittu hakemusten
perusteella. Vuosien saatossa onkin ollut mukava nähdä,
mitä kaikkea ja kuinka paljon valtava (tiedon)jano ja
(matkustus)halu saa teekkarin näkemään vaivaa.
Aikaisempina vuosina oli hyvinkin tiukka asenne, että
phukseja ei päästetä bussiin tulevia phuksikapteeneita
lukuun ottamatta. Räikeimmillään on jopa soitettu
vanhemmille, kun paikkoja vielä on, mutta phukseja ei
vain voinut ottaa mukaan kovin montaa. Joskus taas
vanhojen hakemukset ovat olleet hyvin itsevarmoja: minä
ja nämä kaverit lähdetään -tyylisiä. Toisaalta joillakin on
ollut onneksi myös periaatteena, että pelkkä vuosikurssi
ei vielä edellytä valintaa.

Matkan teko
Vuosien varrella pääasialliseksi kulkuneuvoksi on tullut
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...pITKÄLLÄ PITKÄÄN...
linja-auto. Mutta muitakin liikennemuotoja on käytetty vuosien
varrella: Ahvenanmaalle menimme
laivalla ja pari kertaa olen ollut
Pitkilläni lossikyydissä. Junalla ei
minun aikana ole matkustettu. Kerran otin muut kyllä kiinni lähtiessäni
jälkijunassa ja onpa joskus joku
yksityismajoituksessa ollut retkeläinen tullut junalla matkan varrelle ja
päässyt taas linja-autoon. Lentämistä ei ole harrastettu ravintoloiden
oven seutuja lukuun ottamatta.
Kun kyydissä on maamme rakennusalan tulevaisuuden toivot ja pari
ylimääräistä, on kuljettajiltakin
vaadittu paljon. Kuljettajiksi
onkin valikoitunut sangen
erikoista väkeä: Esko,
Repa ja Toni.
Viidellä ensimmäisellä
Pitkälläni kuljettajana oli
legendaarinen Esko, joka
kuljetti kiltalaisilla kaikkiaan yhdeksänä keväänä.
Esko hoiti yritysvierailuilla
omia bisneksiään mökki- ja
takkakaupoista aina polttopuihin asti. Eskolle lahjoitettiin jossakin vaiheessa
IK-haalarit, joita hän käytti
aina sen jälkeen Pitkällään.
Jotain tuosta legendaarisuudesta kertoo myös
Hermannin sivuilta löytyvä
laulelma Eskosta.
Repa oli tilatun kuljettajan
äkillisen esteen takia pikahälyytyksen saanut jo eläkeiän tavoittanut herrasmies. Auton
kytkimistä ja säätimistä suurin osa
olivat vieraita, joten alkumatka
taivallettiin lasit, myös tuulilasi,
huurussa. Tuolla retkellä kuljettajan
ja kuljetettavien ajatukset eivät
kohdanneet ja yhteinen sävel löytyi
vasta kiitoskättelyssä matkan
jälkeen.
Toni on nyt parilla kerrallaan esittänyt
eskomaisia piirteitä U-käännösten,
läheltä pititilanteiden ja yritysvierailujen kysymysten osalta.
Yhtä kaikki oli kuljettaja kuka tahansa, on vierailukohteita etsitty usein
pitkiäkin aikoja ja useiden U-käännösten siivittäminä. Hämmästyttävän
usein linja-auton etuosassa kysel-

lään, josko kukaan tuntisi paikkakuntaa tai edes tietä kohteelle.

Majoitus ja muu huolto
Perinteinen majoitustapa on jonkin
toisen opiskelijayhteisön tiloissa
lattiamajoitus. Vuosien varrella on
tullut tutuksi moni leirikeskus,
liikuntasali, pommisuoja, vierasmaja
ja kerhotila. Kruununa voi kaiketi
pitää matkustajakotia.
Ruokailut ja saunat on perinteisesti
pyritty saamaan yritysvierailuilta.
Muutakaan tarjoilua ei tosin ole
kavahdettu. Nousu- tai laskusuhdanteet eivät mielestäni ole näkyneet

Joitakin kertoja, kun syystä tai toisesta ruokailua ei ole saatu yritysvierailulla, on käyty paikallisen oppilaitoksen ruokalassa nauttimassa
opiskelijaruokaa ja kerran yritimme
McDriveen, mutta linja-auto ei
mahtunut katoksen alle.

Muuta lähes muuttumatonta

Yksi muuttumattomampia asioita on
varmasti se ihme, että noin kolmenkymmenen hengen matkaseurueesta löytyy aina joku, joka yllättää
muut tavalla tai toisella. Samoin
joukossa on myös aina joku, joka yllättyy. Joistakin matkalaisista pääsee peto irti maakuntamatkoilla. Samoin reissussa tulee monista esiin
myös outoja piirteitä tai
piileviä kykyjä: Hiljainen
seinäruusu saattaa puhjeta kukkaan peilipallon
alla ja kuoriutua diskohileeksi. Hillitty nuorimies
on tiedottomana lähes
koko matkan ja kyselee
aivan ihmeellisiä asioita
isäntien esityksistä. Matkan lopuksi joku kanssamatkustaja ihmettelee,
miten joku voi koko ajan
vain nukkua ja kuitenkin
olla niin sekaisin.
Jokaisen Pitkän lopulla
kuin sokerina pohjalla
Otaniemen jo häämöttäessä
suoritetaan
Laura Majoinen ja Teemu Sihvola
puheenjohtajan CooperTsemppaavat
vuoden
2002 testi. Cooperissa kupletin juoni on
Puheenjohtajaa Camilla Vornasta ennen yksinkertainen: nuo piinaavat 12
Puheenjohtajan cooperi-testiä
minuuttia puheenjohtaja kulkee
bussin käytävää päästä päähän
isäntien tarjoiluissa. Sitä vastoin juottopaikalta toiselle. Olen nähnyt
yritysten välillä on tarjoilussa ja yhdeksän puheenjohtajan testausta
tarjottavassa suuria eroja: suoraan eikä kukaan ole lopettanut vielä
jakelulinjalta muun tehtaanväen kesken, mutta ainoa näkemäni varjokanssa samaa, oma runsas seisova Cooper keskeytyi jo ensimmäisellä
pöytä viineineen ja kaikkea siltä suoralla. Ihmettelen ja kauhistelen
väliltä. Joillakin yrityksillä on mukava noita kaikkensa killan eteen tekevien
tapa antaa osa tarjoilusta matka- ihmispoloisten kohtaloa; kukahan
evääksi bussiin. Tällaisista tilanteista kumma tuonkin koettelemuksen on
muistan, kuinka joku isäntä on ihme- keksinyt?
tellyt matkalaisten runsautta verrat- Melkein joka vuosi alkumatkasta
tuna kalvosulkeisten kuulijakuntaan mieleen hiipii ajatus excursioja ilmoittanut eväiden olevan vain mestarien salaisesta kilpailusta
kuulijoille.
hauskimmin
pakatusta
ja
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pahimmanmakuisesta tervetulias-, lähtö- tai
aamiaisjuomasta, miksi sitä halutaan kutsua. Vuosien
saatossa on nautittu esimerkiksi pikkulasten
kerhopullosta sekamehupohjaista, isosta pillimukista
pirtelötyyppistä ja käsirasvapullosta Russianmikseripohjaista juomasekoitusta. Voisikohan tulevina
vuosina juoma olla jotakin hyvää?

Muuttunutta perinnettä
Ensimmäinen Pitkäni sijoittui 90-luvun puoleen väliin, kun
lama-Suomessa oli havaittavissa jo valoa tunnelin
päässä. Yrityksissä kyllä kestittiin opiskelijoita, mutta
puheet olivat varovaisia. Vuosi vuodelta ilmeet ja puheet
muuttuivat valoisammiksi talouden elpyessä. Kaiken
aikaa kuitenkin vakuuteltiin ja kehuttiin uravalintaa;
tulevaisuus tarvitsee tekijänsä.
Vierailukohteina on ollut pääasiassa erikokoiset
rakennusalan yritykset, tehtaat ja työmaat, mutta
sopivasti seassa on ollut muidenkin alojen yrityksiä.
Olemme saaneet vierailla esimerkiksi hattu- ja
perunalastutehtailla sekä panimoissa ja viinitiloilla.
Paperitehtaitakin on sattunut lähes joka vuosi
reitillemme. Välillä bussin takaosa on vitsaillut
paperinvalmistusosaamisellaan.
Sattumaa vai ei mutta viime vuosina on kuntasektori
toiminut entistä useammin isäntänä. Samoin on ollut
havaittavissa kohteiden selvän rakentamispainotteisuuden muuttuminen ympäristöasioiden
laajempaan tarjontaan. Menneiltä vuosilta muistan
lohkaisun: “Nyt on Y-puolen excu! Tietä ja ojanpenkkaa!”
Vihreä väri tässäkin kai(ken) ratkaisee.
Jos on vierailukohteissa tapahtunut muutoksia, on
matkalaisissakin: Alussa kertomani mukaan phukseja
ei päästetty aikanaan mukaan. Sitten jossakin vaiheessa
phukseja oli runsaasti, yli viisikin kerrallaan. Tänä vuonna
ei kuulemma ollut edes yhtään hakenutta, joten paluu
vanhaan on ollut pakon sanelemaa. Naispuolisten
matkalaisten osuus on ollut vakaassa kasvussa koko
ajan. Nykyisin suhde on noin 50-50, kun ensiretkilläni
miehinen ylivoima oli noin 70-30.

Uusia perinteitä
Teekkaripolvet vaihtuvat ja perinteet muuttuvat, kehittyvät.
Minun Pitkieni aikana on kehittynyt ja juurtunut joitakin
hyvällä syyllä perinteiksi jo kutsuttavia tapoja: penaltit,
kypäräpakko, Kossu-visa, vartin sääntö ja Jussi Hynninen Memorial Trohphy.
Alkujaan Pitkällä jaettiin penalteja jostakin sopimattomana pidettävästä teosta tai suotavaksi katsottavan
teon tekemättömyydestä, esimerkiksi bussiin jäämisestä
vierailun ajaksi. Se oli rangaistus, hauska ryhmäkurin
ilmentymä ja joillekin pienoinen häpeä, toisille saavutus.
Nykyään penalteja jaetaan mielestäni turhan avokätisesti
ja pelkästä hauskuudesta.
Kypäräpakko keksittiin tavaksi merkitä matkan ensikertalaiset jollakin veikeällä tavalla. Yksi hienous kypäräpakossa on sen toteutusmahdollisuuksien laajuus.
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Vuosien saatossa on kuuluisan ja
suositun Jofa VM -kypärän lisäksi
nähty esimerkiksi tylsiä pyöräily- ja
työmaakypäriä, metsurin monipuolisia turvalaitteita sekä pesäpallokypäriä.
Kossu-visa sai alkunsa, kun
Soukan pojat hoksasivat, että
keräämällä matkalaisilta viisi
markkaa kultakin saa ostettu
perinteisen, taskukokoisen ja
pienen pullon Koskenkorvaa.
Ajatusta hieman hiottuaan he
päättivät järjestää ensimmäisen
Kossu-visan, jossa matkalaisista
etsitään yleistiedoiltaan etevin tai
sillä kertaa onnekkain. Palkintoina
olivat sitten nuo kolme pulloa
mitalisijoille päässeille. Kossu-visa
on tosin kerran korvattu Bundesliigavisalla. Kerran matkalaisille tarjottiin
myös kilpaileva naisvisailu.
Jossakin vaiheessa väsynyt osasto
mietti, millä vierailuilla esitettyjen
tarpeettomien kysymysten määrää
saataisiin vähennettyä. Ratkaisuksi
keksittiin ns. vartin sääntö: “Excursiolla viimeisen vartin aikana esitetyn
kysymyksen esittäjää on rangaistava
penaltilla. Toistuvasta rikkeestä voidaan määrätä excursiokieltoakin.”
Säännöllä ei haluttu estää kyselyjä
tai muuta kiinnostuksen ilmaisemista
vaan turhaa ja aikaa vievää jaarittelua. Viime aikoina vanhimmat ovat
saattaneet ilmoittaa vartin alkaneen.
Jussi Hynninen Memorial Trophylla
omaa nimeään kantavan palkinnon
lahjottaja haluaa kohottaa kiltahenkeä ja reipasta matkamieltä.
Kiertopalkintona on pokaali laattoineen ja kaiverruksineen. Vuosittain jaetaan lisäksi voittojuomana
pullo
rutikuivaa
kotimaista
valkoviintä, joka perinteisesti
pyritään juomaan matkalla bussilta
loppusaunaan. Tämä palkinto on
korvannut aikaisemman känniääliön
valinnan.

Kohokohtia
Vierailuisäntien asenne ja asennoituminen vieraitaan kohtaan
vaihtelee hyvin paljon: Joillekin tuntuu
olevan aivan myrkkyä kohdata hieman puliseva ja huuruinen joukko
ihmeellisiä kysymyksiä esittäviä

tekniikan toivoja. Toisille taas on
luontevaa esitellä kuivat organisaatiokaaviot ja tehtaan lay-out –piirustukset hyvin vapaamuotoisesti ja
letkeästi. Monesti on ollut pientä piikittelyä kuulijoiden ja puhujien välillä,
kun yhteinen aaltopituus vain on löydetty. Välillä näkee, kuinka isäntien
vanhat opiskeluajan jekut ja tapahtumat pulpahtavat muistin syövereistä esiin.
Yksi asia, joka tuskin koskaan
unohtuu, on ensimmäisellä Pitkälläni
tapahtunut bussin kardaaniakselin
katkeaminen. Jouduimme tuolloin
työntämään ja jättämään bussin
paikoitusalueelle. Sen jälkeen on bussia työnnelty
muutaman
kerran huvikseenkin.
Useampana
vuonna reittimme varsilla on
tiirailtu ja vertailtu maamme
rintamamiestaloja, peruskorjattua ja
peruskorjaamattomia. Ei
niin pientä kylää taida ollakaan, ettei
sieltä rintamamiestaloa löytyisi.
Uskokaa tai älkää! Vuosien
saatossa tutustumiskohteiden kiinnostavin osuus on
vaihtunut, aina-

kin omalla kohdaltani; ennen oli
tärkeintä saada vatsa ja ehkä pääkin
täytettyä, mutta viime vuosina
uuden tiedon saaminen ja uusien
asioiden näkeminen on mennyt
selvästi ohi. Excursioilta voi siis
saada muutakin kuin ilmaista
ruokaa ja juomaa. Joku viisaampi
tietysti sanoisi, että ikä ei tule
yksin, mutta uskon myös tulevien
insinöörien, minunkin, kehittyvän.
En tiedä, kuinka monen eri henkilön
kanssa olen Pitkillä taivaltanut. Viime
vuosina pienin lisäkipinänsä vierailuille menoon on tuonut se tosiasia,
että vastassa saattaa olla joku
aikaisempien
vuosien
matkakumppani. Vielä en kuitenkaan ole
törmännyt kehenkään, jonka kanssa
olisi törmäilty bussinkin käytävällä.
Ajatus on kiusallisen haastava, entäs
jos ensi kerralla…

Kyösti Ratia
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Kära IK!
Vad kan väl vara bättre än att få
gratulera
mitt
eget
gille,
Byggingenjörsgillet, på sin 90:e
årsdag? Vi byggstuderanden på TF
är inte så värst många, men vi är
aktivt med i allting och mycket stolta
över vår avdelning.
Eftersom det på TF finns studeranden
från alla avdelningar, har vi inte på
samma sätt åsikter om de olika
avdelningarnas studerande som man
har på gillena. Visst kan det hända
att datastuderandena eller fysikerna
kan få sig en ironisk kommentar då
och då, men något negativt om oss
byggstuderanden har i alla fall inte
nått mina öron. Och vad skulle det
väl finnas för negativt att säga om
oss, vi som är de absolut trevligaste,
vackraste och intelligentaste i
Otnäs!?
Jag har under mina några år här i

Otnäs kunnat konstatera att
byggstuderandena är med i allting,
trots att vi inte alls är ett av de
största gillena. I TF:s styrelse sitter
till och med tre byggstuderanden,
trots att TF har medlemmar från alla
avdelningar och just byggavdelningen
utgör en mycket liten grupp av alla
medlemmar. Också i THS:s styrelse
sitter det fler än en byggstuderande.
Hur är det möjligt att vi från det
ganska lilla byggillet lyckas nästla
in oss över allt?
Det måste väl vara så att IK med sin
verksamhet lyckas skapa aktiva och
intresserade teknologer, som också
tar emot utmaningar utanför
gillesrummets väggar. Dessutom
möts man av en hemtrevlig och varm
stämning direkt då man kliver in på
byggavdelningen, vilket också är en
orsak till aktiva medlemmar. Jag
måste ändå tyvärr erkänna att jag

själv inte så aktivt tagit del av IK:s
verksamhet – ännu. Men som det
duktiga byggsyskon jag är, vill jag nu
komma med ett gott råd till mina
phuxar: Var inte lika trångsynta och
tråkiga som era storasyskon, utan
var aktivt med i IK genast från början!
Det är säkert hur roligt som helst och
ger er en massa nya byggvänner.
Med den här hälsningen vill jag än
en gång gratulera det 90 åriga
Byggingenjörsgillet
å
Teknologföreningens vägnar och
önskar en hejdundrande årsfest (som
jag förstås själv kommer att närvara
på)!
Johanna Hellberg
Teknologföreningens sekreterare
2003

TAIVUMME YLLÄTTÄVÄN MONEEN.
Katso www.tieliikelaitos.fi
Tai soita: valtakunnallinen puhelinnumeromme 020 444 11.
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Onnea ja menestyksen vuosia
90-vuotiaalle
rakennusinsinöörikilta IK:lle
toivottavat
kannatusyritysjäsenet:
PL 5 (Jaakonkatu 3)
01621 VANTAA
Puh. (09) 894 7393
PL 52, Jaakonkatu 3
01621 VANTAA
Puh: 09 894 737

21600 PARAINEN
(02) 454 567

Suunnittelu ja kehitys
Pukinmäenaukio 2
00720 Helsinki
(09) 477 4700

Pohjantie 12 A
02100 Espoo (Tapiola)
(09) 476 111

Saint-Gobain Isover Oy
PL 250
Kerkkolankatu 37 - 39
05801 Hyvinkää
019-456 01

Kuortaneenkatu 7 A
PL 75, 00511 Helsinki
+358 9 8565 3800

Magnus
Malmberg

Piispanmäentie 5
PL 3
02241 ESPOO
(09) 430 11
PL 88, Ratamestarinkatu 7 A
FIN-00521 HELSINKI
puh. 0207 393 300
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IK:N JUHLAVIIKON OHJELMA
8.-12.4. 2003
juhlaviikko polkaistaan käyntiin 90 tuntia
rakentamista- tempauksella maanantaina 7.4, joka jatkuu
koko viikon ajan
(90 tuntia) päättyen perjantaina 11.4.
Juhlaviikon muu ohjelma:
tiistaina 8.4.
kello 17 Otaniemen urheilukenttä
PERINTEISET 90 METRIN AIDAT,
Rankan kilpailun jälkeen jälkipelit saunotaan OK20:ssa.
Ilmoittautumiset : oseitson@cc.hut.fi
keskiviikkona 9.4.
kello 16 R- osaston sali R5
IK 90- vuotta juhlaseminaari
Puhujina RIL:in senioreita. Seminaarin jatkot saunotaan
3A:n saunatilassa.
Ilmoittautumiset: tuula.olenius@hut.fi
torstaina 10.4.
kello 17 R- osaston ala- aula
VANHOJEN TANSSIEN kertaus.
Jalkaan kengät, jotka eivät jätä jälkiä osaston lattiaan.
perjantaina 11.4.
90. Hermanninsitsi
kello 16 Cocktail- tilaisuus R- osaston koehallissa, josta
kuljetus pääjuhlapaikalle.
kuljetus pääjuhlaan
kello 19.13 pääjuhla Kalastajatorpalla
kello xx kuljetus jatkoille, jatkot paikassa Y
kello öö JaJatkot Otaniemen Rantasaunalla.
lauantaina 12.4.
kello 10 silliaamiainen Varsinais- Suomalaisella Osakunnalla
kello 9.30 kuljetus Servin Mökin parkkipaikalta
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