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Pääteksti
Tulevat tänne Otaniemeen vaikka heillä oli asiat ihan hyvin ennen muuttoa. Vievät meidän ruokamme ja maleksivat joka paikassa. Suurin osa heistä on työttömiä. Hyvä kun edes opiskelevat. Heitä
hyysätään suurilla rahasummilla ja he osoittavat kiitollisuuttaan pysyttelemällä omiensa joukossa. Gettoutumisen vaara on lähellä ihmiset.
Kyllä, puhun tietenkin kauppakorkeakoululaisista. Kyltereistä. Kauppislaisista. Tuosta paljon parjatusta talousmutuilun opiskelijaryhmittymästä.
Kaikki kandidaattivaihetta opiskelevat vihreähaalariset ”aallon kylterit”
ovat nimittäin siirtyneet Otaniemen hellään syleilyyn. Ja mehän totta kai
otamme heidät avosylin vastaan rakkaan ”Niememme” rajat auki. Sepposen selällään. Sellaisia viherhaalarisuvakkihyysäreitä meistä on tullut, että
annamme vieraan opiskelijakunnan tulla tänne ja opiskella meidän koulussamme. Heidän opiskelu”hubeissaan” on sitä paitsi parempi ilma, kuin
kantaväestön perinteisissä tiloissa. kYLLÄ pitäs olla Niin että,, ensteks
laitetahan omam porukan asjat kuntoon, ennenkun aletaan vieraita kestit
semään, ja paapoilemaan,.!
Ai niin ja Otaniemeen on avattu vastaanottokeskuskin näemmä.
Kauppakorkeakoululaiset ovat siis todellakin saapuneet jakamaan perinteikkään Otaniemen kampuksen kanssamme varmasti osana jotain suurempaa suunnitelmaa, jonka vuosituhattavoitteisiin kuuluu nostaa Aaltoyliopisto Shanghain ja muiden yliopistorankinglistojen kärkikahinoihin. Vastaremontoidut tilat Kandidaattikeskuksen U-siivessä kiiltelevät
”Aallolle” ominaista designia. Puupölyn ja kylteriden hajuvesien vienot
tuoksut kutittelevat nenää. Katukuvaa värittävät muutamat wolf of wall
streetia larppaavat nuoret pukumiehet, aikamme jupit. Ihanaa saada vähän
väreilyä tähän Otaniemen painostavan läkähdyttävän junttiin kulttuuriin,
jossa kaikki keskittyy ryyppäämisen ja muiden junttien teekkarijuttujen
ympärille. Monikulttuurisuus on rikkautta. Ei mulla muuta.
Mielestäni on siis aidosti hauska, että kauppakorkeakoulu, vaikkakin vain osittain, on siirtynyt luoksemme yhdelle yhteiselle kampukselle.
Olen varma, että ajan saatossa yhteinen oppimis- ja toivottavasti joskus myös asumisympäristömme johdattaa meidät hedelmällisten kohtaamisten (ei se siittäminen, tai no miksei sekin) äärelle. Se saattaa vaatia
koiramaista tutustumista. Ensin haukutaan uutta tuttavuutta, sitten uteliaisuus voittaa ja käydään vähän nuuhkimassa persettä… tai jos ei nyt
kuitenkaan, mutta tajusitte varmaan pointin. Konfliktia tai ennakkoluuloja ei voi sammuttaa, jos osapuolet eivät ole tekemisissä toistensa kanssa positiivisessa mielessä ja tarpeeksi pitkän aikaa yhteistä päämäärää tavoitellen (terveisin Tuta ja Ihminen ryhmässä). Suomi kuntoon ja silleen.

Ruudolf Ruutinen
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Kapun löpinät
Heippa!
Lukuvuosi on jälleen lähtenyt lennokkaasti alkuun. Tuntuu kuin olisin vasta eilen seissyt A-salissa ottamassa vastaan raksan uusia tulokkaita, omia phuksejani! Kuitenkin aika on tehnyt tepposensa,
ja lentänyt salakavalasti siivillä. Koulua onkin käyty jo kuukausi, ja
phuksit ovat ehtineet jo ottamaan ensi askeleensa yhteisössämme.
Syksyllä kapun mieltä on erityisesti lämmittänyt raksaphuksien mahtava ja reipas meininki! kavereita on tsempattu eteenpäin “RAKSA JAKSAA” huudoilla niin lettufutiksessa kuin stadi- ja Otasuunnistuksissakin. Tämä rempseä porukka yllättikin minut jo ensimmäisillä
viikolla valtaamalla kiltiksen, sekä lähtemällä innokkaasti mukaan kaikkeen siihen toimintaan, mitä teekkariyhteisö tarjoaa! Tältä pohjalta on
mahtavaa lähteä jatkamaan kohti phuksivuoden tulevia temmellyksiä.
Kaiken melskeen keskellä phuksit ovat muistaneet myös opiskella! Sama
tekemisen meininki on ollut havaittavissa, kun phuksit ovat lyöneet päänsä
yhteen, ja vastanneet siten ensimmäisten yliopistokurssiensa tarjoamiin
akateemisiin haasteisiin. Muistutankin, että opiskelujen kanssa ei kannata
jäädä yksin. Teitä ympäröi mahtava porukka ihmisiä, jotka ovat aina auliisti
jakamassa omaa akateemista osaamistaan. Mikäli kurssikaveritkin ovat yhtä
jumissa, voi ja kannattaa aina kysyä vanhemmilta tieteenharjottajilta jeesiä!
Vanhempiin tieteenharjoitteluun ja kiltaan kannattaakin lähteä tulevan vuoden aikana rohkeasti tutustumaan! Kilta tarjoaa mahtavat
puitteet päästä verkostoitumaan oman alasi tulevien ammattilaisten
kanssa. Kilta on juuri se porukka, josta yleensä löydetään ne opiskelukaverit, joiden kanssa tehdään töitä ja virkistäydytään seuraavat 50 vuotta Päivät lyhenevät, pimeä laskeutuu, lehdet kellastuvat ja ruskaityöelämässä. Kannattaakin ottaa killasta kaikki irti lähtemällä mukaan set pakkasyöt saapuvat Otaniemeen. Syksy on täällä. Syksyn
killan toimintaan vaikka toimihenkilöksi marraskuun vaalikokouksessa! myötä kesälaitumilta palannut IK on myös taas valmiina tulevaan lukuvuoteen ja sen koitoksiin. Kesä meni taas aivan liian noKuitenkin phuksivuosi on vasta alussa. Vielä on edessä lukemattomia
peasti, mutta nyt on akut ladattu tulevaan syksya ja kevättä varten.
eeppisiä seikkaliuja HBN:stä fuksien juhlasitseihin ja nelikiltaristeilyyn. Ei kuitenkaan kannata jäädä liikaa odottamaan tulevaa, vaan kesAlkusyksyyn mahtui jo paljon hienoa meininkiä. Phuksit tulivat taas tokittyä nauttimaan phuksivuoden jokaisesta ainutlaatuisesta hetkestä.
tuttuun tapaan, ja on taas mahtava huomata, miten hyvä meno heillä on
heti alusta asti. Phuksisitsien osallistujamäärästä voi päätellä, miten inNähdään taas kun törmätään,
nokkaasti uudet opiskelijat ovat mukana killassa. Toivottavasti syksyn
lopuissa tapahtumissa säilyy yhtä hieno draivi. Tulossa on taas totuttuun
Kipparinne, Juho
tapaan esimerkiksi phuksien järjestämät RILkamat sekä pIKkujoulut.

Puhiksen puhinat

Myös killan vaalikokous lähestyy. 13.11. järjestettävä vaalikokous on aina
odotettu päivä. Nyt on jo alkanut spekulointi siitä, kuka lähtee mukaan raatiin ja kuka mihinkin virkaan. Kaikki vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä,
jota ei voi rahassa mitata. Kiltaa saa ensi vuodelle taas varmasti hienoja toimijoita, jotka kantavat oman kortensa kekoon killan toiminnan hyväksi.
Lisäksi tulevan syksyn agendassa on keskustelua killan nimenmuutoksesta sekä myös uuden oltermannin valinta. Varsinkin nimenmuutoksen osalta toivon, että saamme paljon kommentteja asiasta ja mahdollisimman paljon kiltalaisia näihin ylimääräisiin
killan kokouksiin, joiden ajankohdasta saamme lähempänä tietoa.
Tsemppiä kaikille syksyn opintoihin ja muihin rientoihin!
Jussi Hietala,
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja
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Excumesun kolumni
Miten meni noin niinku omasta mielestä?
Helmikuu 2015. Excumesu pohtii kuumeisesti, mentäisiinkö ulkoexculla Skotlantiin vai Turkkiin, vai sittenkin eteläiseen Saksaan. Matkakohteita vertaillaan kiivaasti excumahdollisuuksiltaan ja hintatasoltaan.
Lopulta kaikki järkiargumentit jäävät kakkoseksi ulkopuolisten
painostavien mielipiteiden alle: Turkkiin! Myöhemmin painostajista
yksikään ei ilmoittaudu ulkoexculle. No, onhan se Turkki sentään halpa.

Kuva (alkuperäinen): Teemu Ojala

Minähän en
minnekään
Terroristaniin
lähde!

Toukokuu 2015. Pitäis niitä excuja hankkia. Ja rahaa. Ei kuin sähköpostia menemään. Kyllä vaan taittuu englanti sujuvasti, onhan pakollinen
kielisuorituskin tehty englannista edellisenä syksynä. Dear Mr, can we
please come and visit your company. Best regards, Marge from Finland.
Kesäkuu 2015. Dear Marge from Finland, you can come and visit our
company, but not on week 39 because then we celebrate the friggin’
second biggest holiday of muslims. Please try another week. Häpeän
huonoa tietämystäni maailman toisiksi suurimman uskonnon juhlapyhistä. Siirretään koko saamarin excua. Pahoittelut kaikille, saa
perua ja rahat takas ja sillee. Uusi ajankohta ulkoexculle sovitaan.
Jos nyt sais niitä excuja.
Heinäkuu 2015. Turkki hyökkää Syyriaan. NO EI SIINÄ! Ei kai ne
Istanbulissa mitään… Ai että terrori-iskuja Istanbulissa keskellä ihmisjoukkoja… Voi vittu! (Sori mutsi kirosanasta jos luet). Pitäis varmaan pohtia tätä excukohdetta vielä, ikävää tapattaa 20 kilta-aktiivia.
Elokuu 2015. Euroopan kartta auki ja tikkaa heittämään. Alkuperäiset vaihtoehdot tuntuu jotenkin ikäviltä, kun excun ajankohtaakin pitää siirtää. Mites noi marraskuun räntäsateet Skotlannissa?
Minne ulkoexcu suuntautuu? Saaga jatkuu ja matkakertomus on
todennäköisesti luettavista seuraavista Ruutisista.
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VIINLANDIA 2015
VOITTAJA
Mea Yli-Soininmäki

Wappuristikkoruno: Tosi vai epätosi?

1. Kun kysyt, joku vastaa, mist' tiedät voitko luottaa? Jos varmaks tietoo et sä saa, voit ainoastaan __________.
2. Jos uskoa et voikaan, se mitä sulle tuottaa? Et luovuttaa sä vielä saa, ethän tee sä siitä ____________.
3. On sulla todennäköisyys, luotatko jo hymysuin? Kuluu siinä iäisyys, jos kaiken ratkot ______________.
4. Mutta tieto oikeenlainen, onhan avain se kuin; se avaa lukon varmimmin, koodi etsi siis jo ________.
5. Mut jos et sitä tiedä, se mikä onkaan uus? Se pidä, kun sulle kerrotaan, se onhan ___________.
6. Mitä huominen tuo tullessaan, kun lyö kello kuus? Jotain uutta, se varma on, piilee siinä sul ________________.
7. Ei sitä etukäteen tietää saa, ei kasva vastaus puus - kuuntele tarkkaan, ehk' vinkin saat, se on viimeinen ___________.
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OLTERMANNIN PALSTA
OLTERMANNIN PUHE 102. VUOSIJUHLASSA
Oltermannin puhe vuosijuhlassa on yksi perinne, joka on kaiketi ollut killan vuosijuhlien ohjelmassa aikojen alusta saakka. Puheelle ei ole määritelty tarkkaa sisältökaavaa. Puheeni viitekehykseksi olen valinnut monille
piirretystä Pasila-sarjasta tutun ylikomisarion, Rauno Repomiehen. Hänen eräässä jaksossa pitämästään innoittavasta hääpuheesta inspiroituneena sonnistaudun teemaan sopivasti....hetkinen....(sitoo otsaansa kravatin)
Niin oltermannin tehtäviin siis kuuluu puheen pitäminen. Puhetta suusta pulppuaa. Joooskus hieman puppua pulputtaa. Puppugeneraattorin oltermanni käynnistää. Generaattori sähköä jauhaa. Ei ollut
sähköä Thaimaassa. Vain yöllä generaattori raksutti. Yöllä oltermanni räksytti. Koiran kanssa räksytti. Koiraa rapsutti. Saaressa sähköä
säksätti. Vaarilla on saari ja vaarin oma on... Ei ole oma saari. Vaari on
jo haudattu. Saareen. Ei Thaimaahan. Hautausmaahan... Ei. Jumalauta!
Viime vuonna oltermanni siis jätti juhlat väliin. Hyi häpeä! Rukalla
vain sukset jalassa lasketteli. Mono karvaisessa jalassa. Karvajalka monotansseissa. Tanssijalalla koreasti. Jalka potki toisen
eteen. Ei välittänyt killan perinteistä oltermanni. Siellä vain karvajalkoja heilutteli. Karvasuksia tanssimonoissa. Ei. Jumalauta!!!!
Vuosijuhlien jälkeen oltermanni ei ole koskaan lähtenyt jatkoille. Ei lähde vaikka kauniit naiset kädestä taluttaisivat. Eeei
lähde. No mutta mitäpäs siellä näkyy. Kaksi nuorta naista.
Kädestä ottaa. Jatkoille taluttaa. Missä jatkot??? Missä viinaa???

Majoituksessa keittiön lattialta herää. Herää patjalta janoissaan.
Janoonsa tequilaa ottaa. Nälkäänsä silliä tahtoo. Sillikselle syömään
menee. Silliksellä uida porskuttaa. Uimapaljussa liplattaa. Telttasaunassa kylpee. Silliä lattialta syö. Tequilaa patjasta juo. Saunassa telttaa tahtoo. Ei. Jumalauta!!! Oltermanni ei koskaan jatkoille mene.
Vuosittainen traditio on myös yhteinen ns. Kukanpäivän lounas killan
raadin kanssa, jonka oltermanni tarjoaa. Kukanpäivän lounas on lyhyt
ja virallinen tilaisuus, jossa tutustutaan toisiimme. Yksi olut
ehkä juodaan. Toista vähän maistetaan. Lavallinen kitaan kaadetaan. Kukanpäivän kukkaa nuuhkitaan. Kukka hyvältä maistuu. Kukkaa aamuyöllä salakapakoissa. Olutta nuuhkitaan. Kukkia kaadetaan.
Raatia maistetaan. Ei ei noin. Jumalauta!!!
Vappuaattona oltermanni osallistuu killan vappujuhlaan raksan edessä.
Viime vuonna paikalle oli roudattu nosturi benjihyppyjä varten. Fiksuna
miehenä oltermanni ei narun varassa hypi. Ei vaikka mallia näytettäisiin.
Ei edes mallin perässä hypi. Ei vaikka yllytettäisiin. Ei koske köyteen edes
metrin kepillä. Mutta kas siinäpä metrin keppi. Saatanpa koskeakin, jos tuo
kaunis poikakin hyppää. Hyppää oltermanni. Metrin keppi kädessä hyppää. Narua koskee. Pojan perässä hyppii Ei noin. Jumalauta. En ole gay!!!

Jatkoilla ja jatkojen jatkoilla oltermanni hyvin käyttäytyy. Vähän
saunoo poikien kanssa. Poikien kanssa löylyä lyö. Ei lyö lyötyä. Painii puhtaasti sääntöjen mukaan. Painihousut jalassa. Jalat kaislikossa. Kikkelipainia kaislikossa. Ei. Jumalauta!!!

Oltermanni kirjoittaa myös palstaa Ruutisiin. Palstalla oltermanni nuoria päihteiden vaaroista varoittaa ja Aalto-yliopiston strategisia tavoitteita tukee. Koskaan ei kritisoi työnantajaansa. Ei moiti hienoja uudistuksia. Ei näytä persettä kandiuudistukselle. Ei
poikkipuolista sanaa sano. Kehuu vain. Hieno uudistus. Fiksuja ratkaisuja. Dekaani vain päätä silittää. Oltermanni hyvä professori. Kiltti professori. Aina tottelee. Ei koskaan pahasti sano. Ei irvaile. Ei pilkkaa. Ei suututa ketään. Gary!!!! missä on mun lääkkeet!!! Ne lailliset.

Jatkojen jälkeen oltermanni menee kotiin. Taksiin omin voimin
astelee. Joskus taksiin ei löydä. Ystävällinen teekkari hänet majoittaa.

Lienee sanomattakin selvää että edelliset esimerkit olivat kuvitteellisia eikä
niillä ole pienintäkään tekemistä kenenkään todellisen henkilön kanssa.
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Kuvat:

Markus Melander
Matias Vainio
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Phuksisitsit
Toimittanut Arpinen Lemmen Soturi
”VALTAISA RAKKAUDEN JULHA – KATSO KUVAT” – Tieteen kuvalehti
”SINFONIOIDEN SINFONIA” – Johan Sebastian Bach
”EDES MINÄ EN OLISI KEHDANNUT TULLA KESKEYTTÄMÄÄN NÄITÄ JUHLIA”
– Anders Breivik

Kuvat: Romi Tolonen ja Santeri Myllynen

Polyteekkarimuseoon astuessa tuntee kerta toisensa jälkeen
siirtyvän nykyajasta ajattomuuteen. Museoesineet kuiskailevat kilpaa ilmoille omaa tarinaansa kuvaten otteen teekkariuden nälkävuottakin pidemmästä historiasta. Jokainen esillä
oleva esine kätkee itseensä palan historiaa. Tänään väkijoukko on kuitenkin liikkeellä aivan muista syistä: museolla on phuksitsien kokkarit.
Ilma on täynnä iloista puheensorinaa. Tarjolla on korkealaatuista kuohuviiniä, jonka killan pyyteettömät raatajat ovat Etelä-Helsingistä vailla kiitosta noutaneet niska limassa muiden virvokkeiden ohella. Itsekin saan uupuneeseen käteeni lasillisen. Sitsit ovat suurimmalle osalle
ensimmäiset laatuaan. Hermostuneisuus ei ole käsin kosketeltavissa, mutta ensikertalaisten tärisevät kädet ja kylmää hikeä virtaavat
otsat paljastavat tilaisuuden arvokkuuden; nyt ei ole varaa mokata.
Phuksitutkaani osuu kaksi vaaleanpuhuvaa neitoa. Heidän asusteensa
ovat värimaailmaltaan toisilleen täydelliset vastakohdat: Kukaan tuskin
uskoo tämän olevan sattumaa. ”Odotamme paljon laulamista ja hauskanpitoa”, toteavat sivummalle houkuttelemani nuoret neidot, ensimmäisen
vuosikurssin opiskelijat, Iida ja Marianna kiusaantuneesti naurahdellen.
Kokemusta ”ekoista kerroista” heillä varmasti on, mutta luvassa on ensimmäisistä se kaikista tärkein. Muilta haastattelemiltani phukseilta kuulen kuohuviinin olevan erittäin maukasta, ja muun muassa nimettömänä
pysyvä Oula Mikkola kertoo sydämen hakkaavan ”tavallista lujempaa”.
Törmään myös kiltamme pahamaineiseen isäntään, Saara Lassilaan, joka
tapansa mukaan kieltää alkoholiongelmansa syyttämällä käteensä liimautuneesta taskumatista vieressä huolestuneena seuraavaa Antonia.
Suomalaiselle kulttuurille ominaisen jonottamisen jälkeen on juhlakansa löytänyt omille paikoilleen ja kongi kolahtaa ensimmäisen kerran.
Mikrofoonin jatkeena ovat kaksi kiltamme vähäeleisimpiä lukkareita,
Joni Virkki ja Teemu Meriluoto. He sulkevat jännittyneen ilmapiirin hikisten kämmeniensä kätköksiin ja muovaavat siitä jotain, mikä etäisesti muistuttaa sitsejä. Hyvät ystävät raikaa Smökissä kenties elovoimaisempana kuin koskaan. Alkupalat uppoavat sitsineitsyeisiin nopeammin
kuin hermostunut Herwoodilainen teekkari ensitreffeillä tajuttomaan
seuralaiseensa. Seuraavana vuorossa on Teekkarispeksin improryhmänä esittäytyvä nelikko, jotka naurattavat yleisöä nokkelilla, joskin
poliittisesti kyseenalaisilla neronleimauksillaan. Pääruuaksi komeat
miestarjoilijat tuovat pöytään omaksi, ja tunnetun ruokakriitikon, Pauli ”paska jätkä” Putkirannan yllätykseksi, syömäkelpoista ruokaa. Aasinsilta toisensa jälkeen saa hermostuneimmatkin phuksit nauramaan,
ja jokaisen sitsaajan lauluääni vain paranee karkeloiden edetessä.
Vatsojen täytyttyä ravinnoksi luokitellulla materiaalilla, on vuorossa lauluyhtye Dominanten tärykalvoja hyväilevä lauluesitys. Suuren

suosion saattelemina he joutuvat jopa palaamaan omaksi harmikseen lavalle uudestaan kerran jo sieltä poistuttuaan. Laulajien katseista voi jokainen lukea, kuinka kurkkua on kuivanut koko esityksen ajan, ja kova hinku päästä muualle nauttimaan omia virvokkeita
on käynyt jo lähes sietämättömäksi. Dominante suoriutuu kuitenkin
tutusta Elevator-hitistään kuten n-vuoden opiskelija kossupullon
tyhjennyksestä: kolmessa minuutissa ja kiitettävin arvosanoin.
Lopult heidät päästetään nauttimaan muualle paremmasta seurasta.
”AIVAN USKOMATONTA ILOTULITUSTA!” kommentoi housuissaan
hädin tuskin pysyvä, Ekinä tunnistautuva maskuliininen hahmo ensimmäisistä sitseistään, jotka alkavatkin jo pahaenteisesti varoitella
lopustaan. Eipä aikaakaan, kun huomaankin edessäni lepäävän sinertävän juustokakun raadon ja tyhennetyn JaloviinaTM-lasillisen. On tullut vanhimpienkin pierujen aika tunnustaa, kuinka monta vuotta sitä
on oikeastaan opiskelijaelämässä jo mädäntynyt. Kunnioitettuamme
vielä edeltäviä teekkaripolvia on aika siirtyä, Rakennusinsinöörikillan
tukikohtanakin tunnettuun, OK20:een fiilistelemään illan tapahtumia.
Killan palju vokottelee sisäänsä, Beer Pong pöydät huutavat jokaisen nimeä, ja sauna uhkailee kuumuudellaan. Jatkoilla raikaa kiltamme ammattimaisen DJ:n, Judibron, uskomattomat miksaukset tunnetuista rillutuksista. Sinne asti selvinneet tanssivat kuin huominen ei koskaan tulisi.
Beer Pong –pelit pitkittyvät heittotarkkuuden laskiessa eksponentiaalisesti aina neliraajavammaisen maaorava tasolle. Paljun vesi saa mukavasti väriä siinä kylpevien humanoidien eritteistä. Monelle takana on
elämänsä ensimmäinen, muttei takuuvarmasti viimeinen akateeminen
pöytäjuhla, jonka jälkeistä riemua riittää aina yön pikkutunneille asti.

RUUTISET III/15
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Reikää ei näytetty. Menimme sisälle… Siis voimalaan. Siellä meille esiteltiin reiästä ulosvedettyjä kivipötköjä, joita hipelöimällä maamme

EXCU
Kaunis alkusyksyn päivä sarasti Espoon Otaniemessä kuulaana ja pilvettömänä. Sitten tapahtui paljon kaikenlaista siinä välissä,
kunnes kello löi kello 14:45 ja parikymmentä rei’istä kiinnostunutta kilta-aktiivia ja kilta-passiivia kokoontuivat sen omituisen
vaneriseinän edustalle Otakaaren varrella. Vanerin kepeät kaksimielisyydet aiheuttivat vaivaantuneisuutta excua odottavassa joukkiossa.
Hetken lyötyä vähän vaille kolme siirryimme särmässä häröpallossa toiselle puolelle Fortumin voimalaa. Hetken lyötyä tyyliin
jotaan kolme, excursio-isäntämme astui voimalan hämärästä lempeään ulkoilmaan pronssinen ihonsa syysauringon säteistä kimallellen ja manbun lainehtivia hiuksia suitsien. Hänen ulkomuotonsa toi
mieleeni liikaa katsotusta Game of Thronesista tutut Unsullied-soturit.
Ennen kuin huomasimmekaan, olimme St1-kypärät päidemme
peittona matkalla aidatun alueen suojiin testireikää katsomaan.
Pora-aukko oli peitetty ja monen kilometrin syvyinen ahdas reikä oli
vain uskon kysymys. Löysin sisäisen agnostikkoni. Show me the hole.

älykkäimmät kivienhaistelijat, voivat tulkita peruskallion ominaisuuksia.
Varsinaiset energiantuotantoon tarkoitetut reiät tulisivat olemaan huomattavasti löysem-suurempia. Laajempia. Avoimempia. Halkaisijaltaan.
Kaksi reikää. Vesi sisään, vesi kallion halkeamia pitkin niissä lämmeten,
vesi ylös, ulos ja kaukolämpöverkkoon. Ehkä. Vielä tutkitaan, sitten vasta
hutkitaan.
Rantasaunalla tiirailimme läpi muutamat kalvot ja kuulimme lisää
excursiomme soturi-isännän, Teron, ylväästä taustasta. Kuten kaikki
menestyjät, oli hänkin Otaniemen kasvatti, LVKn aktiivi ja oman onnensa
seppä Ilmarinen. Lämpövoimakerhon kultasuonista louhittu, insinööritöiden tulisessa pätsissä kastettu, oman pienyrityksen alasimella taottu.
Fortumin voimalaa ja työmaata ympäröivän vaneriaidan mainoslauseista excuisäntämme oli kuulemma neuvonut mainostoimistoa tekemään
teekkarihenkeen sopivasti kaksimielisiä. Pöydälle jäivät kaikista rohkeimmat ehdotukset. On siinä mahtanut jotain rääväsuuta harmittaa.
Otaniemessä reikää kun poraa yritys nimeltä St1 Deep Heat Oy. Ja tämän
deep trance heat yrityksen toiminnan- ja reivauksenjohtaja Tero siis on.
Excu-toimikunnan järkkäilemä ruoka oli hyvää, St1 ja sen eri
haarat ovat hyviä suomalaisia yrityksiä ja palju oli kuuma. Kuuma kuin Maan sisuksista purkausaukkoja pitkin syöksyvä neste.

Näytteitä kilometrien syvyyksistä.
Kuvien kivikovat sauvat ovat vain
noin sadan metrin syvyydestä.
Tarpeeksi syvältä sekin.

Erja does not
approve, liekö
käden asento väärä.
Noin paksuun
mötikkään
tarvitaan varmempi
ote.
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Afrikan tähteä etsimässä
Kuvat ja teksti: Romi Tolonen

Mitä: Lämpövoimakerhon ulkomaanexcursio Itä‐Afrikkaan
Milloin: 20.8-11.9.2015

Jätimme heti Nairobin pölyiset kadut taaksemme, vain
päästäksemme entistä pölyisempiin maisemiin. Otimme
paikallisilta mallia suojautuessamme Afrikan ”lumelta”.
Matka Masai Maran kansallispuistoon kesti noin seitsemän
tuntia sisältäen pakollisen Gin
Tonicin metsästyksen matkan
varrella.

Lämpövoimakerhon perinteinen ulkomaanexcursio suuntasi tänä vuonna Itä-Afrikkaan, tarkemmin Keniaan ja
Tansaniaan. 16 henkinen porukkamme lähti selvittämään,
millaiselta energia-ala näyttää kehittyvissä valtioissa.

Saavuimme vihdoin kolmen välilaskun kautta Nairobiin, Keniaan
ja saimme ensimmäiset ateriat
eteemme. Käsidesiä kului viisi litraa
ja paikallinen olut maistui hyvältä.

Kävimme neljän päivän safarilla Masai Maran kansallispuistossa. Tämä
oli ainakin omasta mielestäni yksi
elämäni parhaimmista kokemuksista. Kun keltaista heinikkoa näkyy
silmän kantamattomiin, safariauto
huristelee eteenpäin ja taustalla soi
kännykästä Ultra Bran Savanni nukahtaa, ei voi muuta kuin epätodellisissa fiiliksissä ihailla maisemia.

Fun fact 1: Norsuilla on älyttömän hyvä muisti. Ne
saattavat vielä kymmenenkin vuoden jälkeen palata
suremaan paikkaan, jossa niiden emo on kuollut.

Fun fact 3: Pahkasika, tuttavallisemmin Pumba, on
savannin tyhmimpiä eläimiä. Pumban muisti on
niin lyhyt, että se saattaa kesken leijonan ajojahdin
unohtaa miksi se alun perin alkoi juosta ja ruveta
syömään.

Fun fact 2: Kirahvit synnyttävät seisaaltaan, jotta poikasen
ympärillä oleva eläinkunnan
lujin kohtupussi hajoaa poikasen
tippuessa maahan.

Afrikan safareilla turisteille on
tarkoituksena näyttää ”The Big
5”, johon kuuluvat norsu, leijona, leopardi, puhveli sekä sarvikuono. Nämä on määritelty sen
mukaan, mitkä ovat vaikeimmat
jalkaisin metsästettävät eläimet.
Näistä viidestä näimme neljän
päivän aikana kaikki muut paitsi sarvikuonon. Leopardin suhteen olimme onnekkaita, sillä
sitä eivät monet näe koskaan.

RUUTISET III/15
Safarin jälkeen palasimme Nairobiin, josta
kävimme vierailemassa
muutamassa yrityksessä.
Kuvissa olemme vierailulla Olkaria Geothermal
Power Stationilla katselemassa Kenialaista geotermisen energian hyödyntämistä. Voimalaitokset
sijaitsivat ripoteltuina
pitkin Hell’s Gate kansallispuistoa.

Energiaopiskelija Jukka antaa obsidiaanille
(ja geologian kurssille) kyytiä.
Oltuamme viikon Keniassa,
ajoimme rajan yli Tansanian
puolelle kaupunkiin nimeltä
Arusha. Täällä pääsimme
rentoutumaan hieman
excujen ja pitkän ajomatkan
jäljiltä. Kävimme muun
muassa katsomassa paikallista kahvin valmistusta
sekä kiipeämässä Mt.
Merulla sijaitseville vesiputouksille. Arusha tuntui
meistä mukavan rauhalliselta hektisen Nairobin
jälkeen.

Arushasta ajoimme 12 tuntia pitkän bussimatkan
Tansanian rannikolle Dar Es Salaamiin. Siellä vierailimme muun muassa Gaian kautta brikettitehtaalla, jossa näimme paikallista energiatehokkaamman briketin valmistusta. Saimme
myös Helvetic Solar Groupin toimitusjohtajan
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Viimeisenä kohteena meillä oli
Sansibar, saari Tansanian edustalla.
Sansibar on rauhallinen ja meidän
kohteista turvallisin paikka. Kahden viikon jännityksessä olon
jälkeen oli mukava päästä rentoutumaan rannalle ja liikkumaan
ilman valvontaa Stone Townin
kaduille.

Sansibarilla
pääsimme myös
harrastamaan turistiaktiviteettejä kuten
snorklausta ja sukellusta

Sansibarin ruokakulttuuri erosi täysin mannermaasta. Söimme
joka päivä tuoretta kalaa ja äyriäisiä tuoreiden mehujen kera.
Afrikkalaista superfoodia on apinanleipäpuun hedelmä baobab
loistavine ravintoarvoineen!
Stone Townissa suosittu kohde olivat maustemarkkinat.
Suomalaista maustepurkkia vastaavan määrän paikallista
maustetta sain 50 sentillä.

Mikäli matkamme ja etenkin excukohteet kiinnostavat enemmän, kannattaa tutustua myöhemmin tänä vuonna ilmestyvään
Lämpövoimakerhon excursiojulkaisuun.
Auringonlasku Sansibarilla.

RUUTISET III/15

Jutisetä tarinoi osa 1
Dokun päiväkirja
Morjensta lukijat!
Tarjoilen tässä teille raportin pintaa syvemmältä yhden raksan
mahtavista ammattiainekerhoista eli Lämpövoimakerhon (lvk.ayy.fi)
toiminnasta. Kirjoitan omista fiiliksistä sekä kokemuksista tämänvuotisen teemapäivämme, biopolttoaineet fossiilisten korvaajina, järjestämisestä. Samalla saatatte saada vähän tatsia, millaista Otaniemen vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen saattaa parhaimmillaan olla.
Tapahtuman järjestäminen alkoi jo keväällä kokouksessa, jossa pitkän
vääntämisen jälkeen saimme sovittua puheenjohtajamme Jukka Kopran
johdolla teemapäivän aiheeksi biopolttoaineet fossiilisten korvaajina.
Päätöksen jälkeen alkoi excursiomestariemme, Antti Rädyn ja Santeri
Myllysen, savotta kasata päivään hyvät puhujat ja kiinnostavat yritykset.
Koulun alkaessa ylin johtomme oli kerhomme ulkoexculla Afrikassa. Pidimme Suomen konttorin kanssa samaan aikaan viihtyisän
brainstormaus-illan, jossa mietimme teemapäivän julisteen graafista ilmettä ja kielellistä sisältöä. Lämmittäjämme Sampo Pere
loihti meille maukkaan bolognesen samalla, kun me muut ahersimme tuleville DI:lle valitettavan vieraan luovan työn parissa.
Mahtavan ideamme toteutus lankesi sihteerillemme Rasmus
Karellille. Hän hoitikin hommansa erinomaisella tarkkuudella ja sai
aikaiseksi kuvan, josta allekirjoittaneen oli helppo lähteä rakentamaan tapahtuman mainosjulistetta. Päästin mahtavan MsWordlahjakkuuteni valloilleen ja sain aikaiseksi kuvassa näkyvän julisteen.
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Phuksit HOI!

Kiinnostaisiko ammattiainekerhotoiminta?

			 Tästä vähän LVK:n

					esimerkkiä.
H-hetken lähestyessä, eli näytöstä edeltävänä päivänä kokosimme voimamme ja valmisteluosastomme uskaltautui kauppamatkalle
ulos
pohjoisen
metropolialueelle.
Menestyksekkään reissun jälkeen kokkasimme koko illan hyvässä hengessä.
Pääpäivän aamuna pääsin itse paikalle vasta puolilta päivin. Jukka oli
pitänyt hyvin hommat hanskassa ja hanskat vieläpä kädessä. EG:llä
vallitsi hyvä tekemisen meininki ja homma rokkasi. Kaikki oli valmista
juhlaväen saapuessa paikalle.
Teemapäivä alkoi kerhomme tervehdyksellä, jonka Jukka juonsi. Sen
jälkeen lavalle astui Turku Energialta Jari Kuivanen. Hän esitteli muun
muassa Turku Energian palkittua erittäin dynaamista lämmön ja
sähköntuotantoa. Seuraava puhuja oli Metsäteollisuuden Antti Fagerblom, kuka kertoi Suomen mahdollisuuksista vastata uusiutuvan energian kasvavaan kysyntään metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvällä
bioenergialla. Keskustelu siirtyi turpeeseen ja sen suureen potentiaaliin Suomessa, kun puikkoihin siirtyi Vapolta Mikko Höykinpuro.
Hän, kuten myös monet muut esiintyjät puhui nykyään harjoitettavan vero- ja tukipolitiikan markkinoita sekoittavasta vaikutuksesta.
Kahvitauon jälkeen ääneen pääsi Heikki Ilvespää UMP:ltä. Hän esitteli heidän ST1:n kanssa kehittämää seuraavan sukupolven biodieseliä.
Se valmistetaan puuperäisistä raaka-aineista eikä se taistele resursseista ruoantuotannon kanssa. Astetta teknillisemmän esityksen tarjoili Renewalta Timo Aspelin. Hän kertoi meille eri polttotekniikoista,
kattilatyypeistä sekä biomassan polttamisen eduista ja haasteista.
Illan viimeinen puhuja oli Minna Nyman Metsä Fibreltä. Hän esitteli
meille esimerkiksi Äänekoskelle rakenteilla olevaa sellutehdasta, joka
tulee toimimaan täysin uusiutuvalla energialla sekä pyrkii muutenkin olemaan mahdollisimman ympäristöystävällinen ja tehokas.
Ilta huipentui paneelikeskusteluun, jonka Jukka ja Antti juonsivat. Keskustelu oli täynnä hyviä kysymyksiä ja niihin hyviä vastauksia pienellä pilkkeellä silmäkulmassa. Kommentteja tiivistäen sellu on
monelle yritykselle niin sanottu lypsävä lehmä, jonka ympärille
on helppo rakentaa lisäbisnestä ja kehittää uusia ratkaisuita tulevaisuuden haasteisiin. Suomen metsäteollisuudella on hyvä infra
ja sellaista osaamista, jota voisi maailmalla enemmänkin hyödyntää. Puhetta oli myös siitä, että mitään ei tapahdu, jos mitään ei tee.

Vanhempaa Jutia lainaten: ” Tehdään töitä ja mennään eteenpäin.”
Pidetään Suomi näin aallon-harjalla.
Kiittäen ja kuitaten,
Eetu Jutila
Dokumentoija ”Doku”
Lämpövoimakerho (LVK)
Kuvat päiväkirjani aktiivitoiminnasta Otaniemessä ensimmäiseen osaan
löytyy osoitteesta :
http://lvk.kuvat.fi/kuvat/LVK-juniorit/2015/Teemapäivä+29.10.2015/
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PUUHANURKKAUS

MATKAKUUMETTA?
Abi-infojen pitäjille:
- 40€ korvaus / info / lukio
- Kohtuulliset matkakulut
Ilmoittautuminen ja lukiovaraukset:
janne.suntio@rakennusteollisuus.fi
050 449 7559
Lisätietoja mm. RILin nettisivuilta.
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SUAKRUPAAHUUH
Aivopähkinäallergiataloyhtiökokouskutsuhuuto

nauru

Täytä ympyröihin numerot 1-8 niin, etteivät
peräkkäiset numerot ole
suoraan viivalla yhteyksissä toisiinsa.

Missä menee vikaan?
Keksi vastaus päästäsi ja lähetä se faksilla naapurillesi.
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Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenet 2015

kiittää
kaikkia
tukijoitaan

