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PÄÄKIRJOITUS

”Yli viidetsadat kalsarit mulla on himassa. Miesten kalsareita tulee myöskin. Mä
nautin mennä keikalle, missä on kaksisataa naista nykimässä mua puntista. Sen
verran narsisti mä olen.”
-Frederik
Onnistuin! Sain neljä lehteä valmiiksi ennen länsimetron valmistumista!
Vuoden 2017 viimeiset Ruutiset ilmestyvät jälleen perinteisesti pIKkujouluille. Tämän viimeisen lehden olenkin taittanut kaikista kiireisimmällä
aikataululla, sillä Teekkariperinnejuhlan riennoissa pyörivät ajatukseni
Frederikin biisien sanoituksissa. Nyt on allnighteri Maarillakin koettu
(okei, oikeasti olin vain kolmeen asti yöllä).
Vuosi lähennee loppuaan, joka tarkoittaa, että uusi, vuoden 2018 Ruudolf
ottaa vallan ja alkaa tekemään Ruutisia. Aijon tietenkin jatkaa rakkaan kiltalehdemme toimituksessa, jotta voin yhä pitää lehden huumorin laadun
aisoissa. Vuoden vaihtuessa allekirjoittanutta odottaa myös kandin vääntäminen. Tie tulee olemaan
raskas, mutta en usko sen
eroavan juurikaan Ruutisiin
kirjoittelusta.
Vuoteni Ruutisten kanssa
on ollut yksinkertaisesti
mahtava. Juttujen kirjoittelu,
tutkiva journalismi sekä taittaminen ei kyllästytä näin
vuoden jälkeenkään tippaakaan. Lisäksi tietenkin raadissa toimiminen on tehnyt
tästä vuodesta opiskeluaikani kohokohtia. Minun on
kiitettävä aktiivista (ainakin
osittain :D) toimittajakuntaa,
jotka ovat tehneet minun
työni helpoksi. Kiitos lisäksi
dokumentoijille ja kaikille
jotka ovat tehneet materiaalia lehteen. Toivotan kaikille
rauhallista, Ruutisten täytteistä Joulua!
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PUHIKSEN PUHINAT
” Mun on pakko sanoo, ei jatkoo
Ei värähdä ilmekään, eikä tunnu muka missään
Tää on niin tätä itseään
Täs ollaan, taas kerran”
- Aste
Vilkaisin tuossa vähän aika sitten Google-kalenteriani ja käänsin vahingossa vuoteen 2018. Säikähdin perinpohjaisesti, sillä jotain tuttua ja turvallista puuttui. Missä oli raadin kalenteri? Miten selviän ilman punaisella merkittyjä viikoittaisia kokouksia? Oli kuin elämästäni olisi kadonnut
kaikki järjestelmällisyys – kaikki se, mikä saa jättämään kouluhommat
seuraavalle viikolle. Raateilu on niin tiukasti kuulunut elämääni parin
vuoden ajan, että siitä on vaikeaa irtautua.
Yritin muistella, mitä tein fuksisyksynä vapaa-ajallani, kun ei ollut kiltajuttuja. Intin jälkeen innokkaana opiskelin varmaan aika paljon, joten
laskin fuksimatikoita ja hämmästyin Insinööritieteiden Tulevaisuusfoorumin antamista ajatuksista, jotka innostivat ja motivoivat minua suuresti (läppä, ”:D”). Aloitin myös WoWin kuukaudeksi uudelleen, mikä
tarkoittaa, että sitä vapaa-aika oli oikeasti liikaa.

Vuoden 18 raadille on minulla täysi luotto. Neuvoni on olla rohkeita ja
eteenpäinkatsovia. Kohta 105 vuotta täyttävällä killalla on pitkät perinteet, mutta niitäkin saa ja myös tulee kyseenalaistaa. Teillä on oikeus ja
velvollisuus viedä kiltaa eteenpäin vaikka sille tuntuisikin olevan vastustusta. Meitä vanhoja mouhoja kannattaa konsultoida, mutta älkää
kuitenkaan liian vakavasti ottako vastaan niitä viittäkymmentä palautetta, mitä aion tammikuun aikana antaa. Muistakaa kaikki uudet toimijat
pitää kuitenkin hauskaa, sillä kiltatoiminta on elämän parasta aikaa!
Heti KP:n jälkeen tietenkin.
Terkuin Anton,
Puhis vielä pienen hetken

Kai sitä nyt pitäisi jotain turhaa ajantäytettä keksiä uudelleen. Sanahirviö
Advanced Energy Solutionsin Sustainable Energy Systems and Markets
-maisteriohjelma kuulostaa sen verran käsienheiluttelulta, että paha
sanoa riittääkö se täyttämään raatitoiminnan tyhjiön. Ainakin voi opetella kirjoittamaan Ruutisiin oikeita, kiinnostavia juttuja, sillä Puhiksen
puhinoita en ole kyllä itsekään lukenut ennen tätä vuotta.
Näköjään olet kuitenkin näin pitkälle päässyt tämän vuoden viimeisimpien Ruutisten ykkösjutussa! On upeaa, että kilta kiinnostaa jotain näin
paljon. Tätä kirjoittaessa (-37 minuuttia ennen Teekkariperinnejuhlan
kokkareita) on saatu kähmyiltyä jo runsaasti tulevia kilta-aktiiveja, joita
toivon mukaan kiinnostaa myös. Kilta pääsee eteenpäin vain uusien
tuoreiden kasvojen avulla, joilla on intoa tehdä asioita.

KAPUN LÖPINÄT
“Joululaulut kilpaa taas raikaa......”

onkin mitä optimaalisin hetki ladata akkuja ennen kevään rientoja..
Itsekkin lähden aasiaan pakoon pimeyttä ja kylmyyttä. ViettäkääMiten on mahdollista, että aika menee näin nopiasti. Toinen jakso hän tekin laatuaikaa perheenne ja kavereidenne kanssa, syöden hyon lähtenyt jo käyntiin, ja joulukuu ja -loma on uhkaavan lähellä. vin ja joululauluja laulaen. Omaa kippariani lainaten: “JoululomalSamalla kulman takana onkin lukukauden toinen tenttiviikko, jon- la ei ole niin väliä mitä tekee, kunhan ottaa rennosti :)”.
ka jälkeen toisaalta loma saattaa maistuakkin aika ihanalta. Muutama opintopiste kelpaisi myös allekirjoittaneelle…
Pidemmittä puheitta, toivotan kaikille teille fukseille ja muillekkin,
hyvää ja rauhallista joulua. Joululevon jälkeen onkin aika suunnaTähän mennessä syksyyn on mahtunut kaikenlaista! Yhdessä fuk- ta kohti kevään seikkailuja, sekä horisontissa siintävää mahdollista
sien kanssa kolusimme läpi HBN?!:n salat, kävimme megazonessa wappua.
fuksien urheilupäivän merkeissä. Tuli myös FTMK:n kanssa järkättyä aika isolla mittakaavalla fuksien juhlasitsit, näytti fukseilla ole- Iiro Lindgren,
van sielläkin hauskaa! Polin approilla kiltamme fuksit olivat myös Fuksikapteenisi
hyvällä pöhinällä (niin kuin aina!) mukana :) Kurssineuvosto järkkäsi myös mitä eeppissimmät RILkamat perinteiseen tapaan, ISO
kiitos heille. Toivottavasti fukseille on myös ekat opintopisteet merkittynä rekisteriin.
Paljon on jo koettu, mutta paljon on vielä edessä. Henkilökohtaisesti tätä kirjoittaessa valmistaudun teekkariperinnejuhlaan, samalla
miettien tulevaa vaalikokousta. Lähteeköhän se Daniel Haaranen
taas lukkarikisälliksi? Innolla ja jännittyneenä myös odotan, kenet
saan seuraajakseni. Nelikiltaristeily on myös aivan kulman takana,
mikä jännittää myös varsin paljon. GhostbustENGs on myös tuloillaan kovaa vauhtia, tervetuloa tutustumaan ammatiainekerhoihin
ja muihin rakkaisiin ENGi kiltoihin.
Toisen tenttiviikon jälkeen alkaa pieni loma, kuten aikaisemmin
mainitsinkin. Otaniemi rauhoittuu lyhkäisille talviunille, ja silloin
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arkeologinen katsaus killan kuvagalleriaan
Nämäkin kiltalaiset ovat hävinneet jo historian tuuliin ja/tai julman työelämän ikeeseen. Mutta tiedätkö mitä
kukakin teki killassa? Yhdistä kuva ja henkilö, saatat voittaa jotain Ruudolfilta.
Teksti: Mikko Tuohino
Janne Nikkonen
The man, the myth, the legend.
ROPOn aktiiveja jo ennen kuin
synnyit.
Anu Juvonen
Mm. killan isäntä, jonka saatat
vieläkin nähdä Otaniemessä. Loputtoman opiskelijatoiminta-CV:n
kartuttaminen jatkuu valitettavasti
toisen killan väreissä.
Hamilkar Bergroth
Fuksikapteeni, fuksimajuri, Otaniemen revityin laku. Hiusmuodin
kehitys huimaa. DJ-hommat vaihtuneet DI-hommiksi.
Jussi Hietala
Killan ikuinen puheenjohtaja,
puujalkojen Vantaanjoki ja naamioitumisen mestari.
Pauli Moilanen
Jämerä rahastonhoitaja ja vuosijuhlavastaava. Oulun lahja killalle.
Hiusmuodin kehitys ei huimaa.
Marketta Ruutiainen
Yrityssuhdevastaava ja excursiomestari. Huhu kertoo, että
valmistuminen tapahtui ennen
Länsimetroa. Kuulemma lukkaroinnit järkyttivät killan herkimpiä
sieluja.
Turo Auvinen
Excursiomestari, nuoremmille
kiltalaisille tutumpi erään firman
aamiaiselta, tuhansien teekkarien
työllistäjä.
Paavo Hietanen
Excursiomestari tai lyhyesti ihan
vain mestari. Tanssiliikkeillään
lumosi nuorempia opiskelijoita,
kunnes katosi surullisten sattumien seurauksena.
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Teksti: Kankeron Lolmaaja

Gini ja tonic, viina ja vichy… lukio ja limuviinat… Kulttuurivastaavien pohtiessa alkusyksylle sijoittuvaa kulttuuritapahtumaa, mietimme mitkä kaksi asiaa tulisi sovittaa yhteen. Mielessämme kävi enemmän tai vähemmän huonoja ideoita, joita en tässä viitsi edes käymään luettelemaan. Lopulta löysimme yhtälön, jonka moni on varmaankin tullut puolivahingossa täyttäneeksi vauhdikkaan baari-illan
pikkutunneilla. Mikä sopisikaan paremmin sisäänpäin kääntyneille suomalaisille, kuin kalja sekä
karaoke.
Tapahtuman alkaessa laulusuoritukset vaikuttavat vielä hieman jäisiltä, vaikka puheenjohtajamme
lauluääni sekä lavakarisma ovatkin varmaan aiheuttaneet keskustelua jopa Lahden paikallisissa kuppiloissa. Alun arkuus kuitenkin katoaa kuin pieru Saharaan, esiintyjien saadessa pohjalle muutamat
rentouttavat ohrapirtelöt. Itsekunnioituksesta taikka -tietoisuudesta ei näy jälkeäkään, kiltalaisten
ilmaistessa itseään laulamalla niin ikivihreitä kotimaisia ralleja, kuin myös unholaan jääneitä vuosituhannen vaihteen yhdenhitin ihmeitä.
Tapahtumapaikkana OK20:n pieni puoli oli otollinen hikisen karaokebaarin tunnelman saavuttamiseen. Kiltalaisten voideltua tovin kurkkujaan, saavuttavat hennoimmatkin äänet paraatikuntonsa ja
tilan lämpötila alkaa kohota uhkaavasti. Koska paikalla on suhteellisen paljon fukseja, en uskalla sanoa että otsalleni olisi kirvonnut himonhien pisaroita, mutta sanotaan että väen paljoudesta ja rajoittuneesta tilasta johtuen hiki kuitenkin tuli. Hiljaisia hetkiä ei vietetä, sillä karaokeen on koko tapahtuman ajan jonoa.
Tapahtuma olisi tietenkin voinut olla pelkästään kaljailta, mutta se olisi ollut hieman erikoista, koska
tapahtuma järjestettiin torstaina eikä maanantaina. Myös pelkkä karaoke olisi voinut toimia, mutta
silloin olisimme varmaan vain kiusallisesti tuijotelleet vesilasejamme karaokelaitteiden kummitellessa
taka-alalla. Toivottavasti ensivuoden kulttuurivastaavat järjestävät myös vastaavia toiminnallistavia
tapahtumia, koska osallistujien määrästä ja meiningistä päätellen tällaiselle oli kysyntää. Olisiko 2018
viina- ja valssi-illan vuosi, vai olisiko aika kypsä jopa absintti- ja arkistointi-illalle?

6

PIkkujouluhoroskoopit

Teksti: Irene Konola

Oinas 21.3.–20.4.
Huomaat lupautuneesi tusinaan toimarivirkoja ja pohdit jo nyt, miten
aika tulee riittämään. Mutta älä huoli! Saturnuksen asento Venukseen
nähden on otollinen ja tulet saamaan paljon aikaan tulevana vuonna.
Kannattaa kuitenkin vältellä liikojen pyytämistä Yolopukilta, kaikkien
onni loppuu aikanaan.
Härkä 21.4.–20.5.
Tartu tiukasti glögilasiin, sillä muuta lämpöä ei valitettavasti tänä iltana
heru. Piparia kannattaa kaiken varalta haalia koko vuoden tarpeiksi. Rahahuolesi ovat kuitenkin hellittämässä, joten voit huomenna investoida
rasvaiseen darrapizzaan hyvillä mielin.

Kaksoset 21.5.–21.6.
Saat innostuksen puuskan keskellä syksyistä gonahdusta. Ota siitä kaikki
ilo irti ja levitä tekemisen meininkiä myös ympärillesi. Muutaman tölkin ja
roskan kerääminen IE:n apuna on hyvä alku. Sen jälkeen voitkin itse jatkaa
possuilua hyvällä omatunnolla.

Rapu 22.6.–22.7.
Käy Yolopukin polvella kertomassa huolesi ja salaisimmat toiveesi, saat
ensiksi mainitut karkotettua ja jälkimmäiset ehkä toteutumaan. Käy juttelemassa myös vanhalle kaverille, jota näet nykyään liian harvoin. Jos olet
varakkaampaa sorttia, tarjoa hänelle kalja.

Leijona 23.7.–22.8.
Tänään syöty kinkku sulaa kyllä vielä, älä pode syyllisyyttä kolmannenkaan
santsauskierroksen jälkeen. Mars vaikuttaa tänä iltana kuitenkin erityisen vahvasti sinuun, joten välttele konfliktia (ja ehkä muutakin sosiaalista kontaktia)
viimeiseen saakka.
Neitsyt 23.8.–22.9.
Tänään on PILEET!!! Ota kaikki ilo irti, mutta muista juoda myös vettä välissä. Tutustut johonkin mielenkiintoiseen ihmisolentoon, jos pidät mielesi
avoimena. Jatkot muuten teillä, toivottavasti kämppäsi ei ole ihan kauhea
läävä.
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Vaaka 23.9.–23.10.
Huomenna on aika tarttua siihen pitkään välteltyyn roikkumaan jääneeseen hommaan. Älkää peljätkö! Kyllä se vielä hyväksi muuttuu. Tänä
iltana ei muutenkaan kannata siitä vielä murehtia, vaan käydä hakemassa
vähän lisää riisipuuroa.

Skorpioni 24.10.–22.11.
Jätä tänä iltana kännykkä taskuun, saatat yllättyä ympäröivien ihmisten
oudosta höpötyksestä. Jos kuuntelet oikein tarkkaan, sieltä saattaa saada
jotain uusia ajatuksia ja elämänohjeita. Muista kuitenkin, että jotkut ideat
ovat aina vaan sysipaskoja.

Jousimies 23.11.–22.12.
Luota vaistoihisi ja huuda omstarteja rohkeasti. KN:n speksi saa ihan uuden
ulottuvuuden nerokkuutesi ansiosta. Tämä voi olla tietysti myös erittäin vahva uhka ja tunnelmasta tulla pelkästään vaivaantunut, mutta ei mietitä sitä
liikaa nyt.

Kauris 23.12.–19.1.
Älä ressaa, kyllä elämä kantaa. Isoimmat huolesi alkavat hälvetä kuin raadin motivaatio hoitaa vuoden viimeiset nakit. Elä tänä iltana hetkessä ja
käy moikkaamassa Yolopukkia. Pukin säkeistä voi löytyä jotain kivaa sinullekin, kunhan pidät mielesi avoinna.

Vesimies 20.1.–19.2.
Nyt näyttää Jupiterin asento kovasti siltä, että kannattaa käydä juttelemassa sille tietylle tyypille. Yritä olla jäätymättä, vaikka ehkä se
sopisi pikkujouluteemaan. Muista, että suklaaseen on tarvittaessa
hyvä hukuttaa surut.
Kalat 20.2.–20.3.
Nyt saattaa tuntua siltä, että hommaa on liikaa ja aikaa liian vähän. Saturnuksen neliö testaa voimavarojasi. Jos selviät huomisesta huonosta olosta, selviät varmasti myös tulevista deadlineista. Tänään voit unohtaa ne ja
keskittyä loistavaan seuraan.
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KUPPILAT KUNTOON
Otaniemessä on jo kauan puhuttu uudesta ravintolasta, joka
tarjoaa erilaisia aasialaisia makuelämyksiä opiskelijaystävälliseen hintaan. Tämän ravintolan arsenaalista löytyy mm.
sushia, perinteistä kiinalaista ruokaa, munakkaita sekä niin
maan perkeleesti nuudelia. Ravintolan julkisivu koristaa Alvar Aallon suunnittelemaa Otaniemen ostaria ja muodostaa
Dipolin kanssa mahtavan vastakkainasettelun. Puhun tietenkin Otafoodista, josta lähdimme toimittajatoverini Iiron kanssa antamaan oman arviomme.

Ravintoilan julkisivu

Teksti ja kuvat: Daniel
Haaranen ja Iiro Lindgren

tunut kauaa miettimään nähtyämme sushipöydän. ”Ei kiitos”
saimme soperrettua peloissamme siitä, mitä on edessämme.

Maksettuamme 9,50 € buffetista siirryimme buffettipöytään.
Neljä ämpäriä, neljä ruokalajia eikä yhtään toivoa. Päätimme
täyttää lautasemme nuudelilla, sillä se oli ainoa ruoka, jota oli
kunnolla jäljellä. Asetimme pari perunaa ja tofua nuudelisatsin kylkeen ja suuntasimme pöytään. Kun näimme pöydällä
soijakastiketta käsidesipullossa, mietimme, että minne olimme tulleet. Söimme maistiaiset ja aloimme heti suunnitella,
kuinka pääsemme ulos täältä. Tiputimme nuudelit lattialle ja
poistuimme muutaman ripeän juoksuaskeleen voimin ulos.

Juuri ennen sisäänastumista
Tapasimme Iiron kanssa Otafoodin viereisillä penkeillä.
Kaivoimme teekkarilakkimme esiin (onneksi teekkarijaosto oli myöntänyt yleisen lakinkäyttöluvan samalle päivälle,
joten meidän ei tarvinnut hakea sitä erikseen) ja suuntasimme kohti tätä aasialaisen ruokakulttuurin kehtoa. Paikasta ei
voinut erehtyä, sillä ikkunassa lukee kissan kokoisin kirjaimin ”RAVINTOLA – RESTAURANT”. Kai se pitää kertoa, ei
sitä muuten uskoisi. Astuessamme sisään huomasimme, että
ravintola oli melkein täynnä! Saimme toivoa. Suuntasimme
nokkamme kohti tiskiä kävellen buffetin ja sushien ohitse. Toivo kaikkosi hyvin nopeasti. Tiskillä meiltä kysyttiin:
”Otatteko buffetin sushin kanssa vai ilman?” Tätä emme jou-

Ravintolakokeilun (ja alepareissun) jälkeen
Se mikä ei tapa, vahvistaa. Olemme nyt Iiron kanssa kokemusta rikkaampia ja hieman sivistyneempiä. Toivomme vain,
että ravintolakokeilu ei kostaudu illan Teekkariperinnejuhlassa. Kävellessämme alepaan hakemaan olutta tajusimme, että
ei voi olla enää mitään, mitä killan toimittaja ei tekisi tutkivan
journalismin eteen.
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104 ½ Hermanni

Teksti: Samuel Viitikko

Syksyn hämärässä pienetkin valopilkut piristävät tunnelmaa kummasti, ja isommat valopilkut vielä
enemmän. Syksyn kirkkain valopilkku olikin rakkaan kiltamme 104 ½ - Hermanni. Tänäkin vuonna
tapahtumassa oli kiltalaisia aina fuksista ännänteen ja yli. Kirjaimellisesti. Juhlassa mukana oli niin
Oltermanni, alumneja sekä jopa yksi kunniajäsen, joiden seurasta nykyiset opiskelijat pääsivät nauttimaan. Yllätysvisiitin teki myös vuosikurssi R77 oman luokkakokouksensa ohella ja antoi tervehdyksen juhlijoille. Mukava huomata, että vanhemmatkin jäsenet kiinnostuvat vuosienkin jälkeen killan
toiminnasta.

Yleisen juhlatunnelman lisäksi jaettiin hopeisia kunniamerkkejä. Kunniamerkkejä jaettiin kolme kappaletta Jaakko Klingalle, Lauri “Sauli” Pöyrylle ja Ville Kirjoselle. Kaikki kolme herrasmiestä ovat
kyllä merkkinsä ansainneet pyyteettömällä toiminnalla. Näiden lisäksi jaettiin erityiskunniamaininta
kiltahuoneen remontista (Lue Ruutisten kolmannesta numerosta miten kaikki sujui) rempan avaintekijäille Jaakko Aholle ja Aleksi Aallolle. Pääjuhlan virallisuuksien jälkeen ilakoivat kiltalaiset siirtyivätkin Rantasaunan hellään huomaan jatkamaan iltaansa yön pikkutunneille asti.

Seuraavana aamuna ei niin mukavan herätyksen
jälkeen sillis oli rantsulla ja sama ilakointi jatkui
siellä. Ruokaa oli ja seuraa myös. Palju oli täynnä alusta loppuun ja ehkä vähän sen jälkeenkin.
Kiitos ja anteeksi kn. Nautitaan taas Puolhessusta
ensi vuonna, mutta onneksi sitä ennen on vaikka
mitä kivaa, kuten 105. Hermanni ja toivottavasti
wappukin.
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Mitä opimme Intiasta

Teksti: Jaakko Klinga
Kuvat: Susanna 		
Karlqvist

Syksy on ehtinyt jo pitkälle ja killan ulkoexcursiosta on kulunut
monta viikkoa. Muistot auringosta ja lämmöstä ovat kuitenkin
vielä kirkkaasti mielessä. Kirkkaasti mielessä ovat myös muistot
hieman vajaan vuoden takaa, kun aloimme uudella ulkoexcutiimillä miettimään matkan kohdetta. Olisi valehtelemista väittää,
että edellisen vuoden Dubain matka ei olisi aiheuttanut paineita
kohteen valintaan. Päätimme tänäkin vuonna toteuttaa reissun
isosti ja näyttävästi. Kysymykseen ”Menettekö Intiaan vain sen
kaukaisuuden ja eksoottisuuden takia?” pitikin vastata usein.
Totuus on kuitenkin se, että Intia ja tarkemmin New Delhi valikoitui kohteeksi puhtaasti sen tarjoamien huikeiden excursioiden ja
oppimismahdollisuuksien takia. Maa tulee lähivuosina olemaan
ehdottomasti yksi maailman suurimmista markkina-alueista alallamme. Onkin täysin realistinen mahdollisuus, että joku killastamme saattaa tulevaisuudessa olla töissä juuri Intiassa. Mitä me siis
matkamme aikana oikein opimme?

Sakari ja Ida sisäistivät nopeasti paikallisen tanssin salat

Excursiotiimi Lotus temppelillä New Delhissä
Ohjelmamme Intiassa koostui pääosin yritys- ja yliopistovierailuista, joihin kuuluivat esimerkiksi vierailut Fortumissaa, Bain &
Companyssä, Energy Efficiency Services Ltd:ssä, Teri Universityssa ja Indian Institute of Technologyssä. Näiden lisäksi matkan
aikana tapasimme energia-, ympäristö-, ja kiinteistöministerin
Kimmo Tiilikaisen, osallistuimme perinteisiin hindulaisiin tansseihin sekä pyörähdimme kuuluisalla Taj Mahalilla. Tarkoituksenamme oli saada mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva Intian
kehityksestä ja tutustua sen tuomiin mahdollisuuksiin. Halusimme myös perehtyä siihen, miten kotimaisen yrityksen voi viedä
Intian valtaville markkinoille.
Intiaan saapuminen oli järjestykseen ja siisteyteen tottuneelle
porukallemme mieleenpainuva kokemus. Koko maa tuntui täysin
kurittomalta. Sähköverkko rakentui mitä järjettömimmistä viritelmistä, ja katu näytti toimivan kaatopaikkana. Liikenteessä kaistaviivoja käytettiin ilmeisesti koristeina, ja matka saattoi milloin
tahansa tyssätä tiellä tallustavaan lehmään tai mopon päällä kulkevaan kokonaiseen perheeseen. Kaaoksen ja väenpaljouden keskellä
oli vaikeaa taistella turhautumista vastaan. Turhautuessa oli myös
helppoa sortua ylimielisyyteen. Teki mieli ruveta opettamaan,
miten meillä asiat osataan hoitaa.

Ministeri Tiilikainen ja edustava excursiotiimi
Yliopistoissa ja yrityksissä vieraillessa heräsimme kuitenkin ajattelemaan asiaa näkökulmista, jotka matkailijalta jäävät helposti huomaamatta. Suomi on maailman 201:ksi tiheimmin asuttu valtio.
Emme voi tulla kertomaan, miten maailman tiheimpien asutuskeskusten infrastruktuuri rakennetaan. On pakko kehittää ratkaisuja,
joita Suomessa ei tarvitse edes pohtia. Kuunnellessamme paikallisten professorien ja yritysjohtajien määrätietoisia ja kunnianhimoisia suunnitelmia löysimme jatkuvasti itsemme opetettavien paikalta. Intian tavoitteena on esimerkiksi, että vuonna 2030 kaikki uudet
kulkuneuvot liikkuvat sähköllä, uusia teitä rakennetaan yli 40 000
kilometriä ja aurinkovoiman tuotantoa lisätään sadalla gigawatilla
vuoteen 2022 mennessä
Vierailu Indian Institute of Technologyn Roorkeen kampuksella
oli erityisen mieleenpainuva. Rakennukset ja tilat näyttivät suomalaisten silmään hyvin epämiellyttäviltä ja alkeellisilta. Teki mieli
opettaa, miten meillä kirjastot saavat kansainvälistä tunnustusta
viihtyvyydestään ja tilat täytetään innovatiivisilla opiskelukeinuilla. Päivän kokemukset saivat meidät kuitenkin äärimmäisen
nöyriksi. Roorkeen laitoksella oli muun muassa kehitetty NASA:n
satelliitteihin seurantajärjestelmä, jolla mallinnetaan maapallon
sääilmiöiden kehittymistä. Lisäksi heidän ratkaisullaan oli
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onnistuttu laskemaan vesivoimaloiden tuotantokustannuksia 40
prosenttia. Nämä ovat vain pari esimerkkiä monien joukossa, mitä
pääsimme näkemään ja kokemaan päivän aikana.

vaisuudessa paljon kysyntää. Kulutuksen kasvaessa 1.3 miljardin
ihmisen jätteitä ei voida kasata kaatopaikoille, vaan on noudatettava kiertotalouden periaatteita. Intian tarjoamat mahdollisuudet
ovat loputtomia, kunhan ymmärrämme, ettei Intiasta voi tehdä
Suomea.

New Delhin sähköviritelmät herättivät porukassamme suurta kiinnostusta
Kymmenen päivän reissulla opimme suhtautumaan Intiaan täysin uusin silmin. Vaikka Intia ja Suomi ovat maina lähes täysin
vastakohtia, voimme oppia toisiltamme paljon. Intian valtava
urbanisaatio ja väkimäärä luovat haasteita, joiden ratkaisemisessa
suomalaisella osaamisella on varmasti käyttöä. Maan investoinnit
uusiutuvaan energiaan, kaupunkikehitykseen, liikenteeseen ja
jätehuoltoon avaavat loputtomasti ovia suomalaisille yrityksille
ja osaajille. Esimerkiksi waste-to-value liiketoiminnalle on tule-

Kuva 8 Pääsimme myös näkemään yhden maailman seitsemästä uudesta
ihmeestä, Taj Mahalin
Lopuksi haluamme vielä kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Ilman teitä matka ei olisi ollut mahdollinen. Myös mahtava
excuporukka ansaitsee kiitokset, sillä ilman tätä jengiä reissusta ei
olisi tullut yhtä ikimuistoinen.

RIL-glögit 8.12 klo 15-18
RIL-glögit ovat täällä taas! Täytämällä ristikon saat tietää, missä
glögit järjestetään
1. Tie
1
2. Auttaa perille
2
3. Joulun keksi
3
4. Pitää talon raikkaana
4
5. Rakennustyömaan kuoppa
5
6. Jolussa tärkeintä
6
7. Ohjaa rakentamista. Siinä määritellään alueen käyttö
7
8. "Onpas RILin glögi taas ___"
8
9. Rakennusalan pelastaja?
9
1O. Jokainen tuottaa tätä keskimäärin yli 150 l/d
10
11. Perinteisin urakkamuoto
11
Virallisten glögien jälkeen iltaa voi
jatkaa RIL-Nuorten järjestämillä
jatkoilla!
Ilmoittauminen RIL-glögeille RILin
nettisivuilta (www.ril.fi)!
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