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Moro vaan kaikille! 
 
Wappu oli ja meni. Tuo kahden viikon mittainen sumuinen 
harkkatöiden ja örveltämisen sekasotku. Oloani tämän 
kaiken jälkeen on vaikea kuvailla sanoin. Siksi turvaudunkin 
viittamaan epäsuorasti erään televisiosarjan kohtauksiiin: 
Kaikki alkoi Colours-bileistä, johon ei todellakaan 
ollut tarkoitus päätyä. Illan mittaa huomasin olevani 
vauhkoontuneen Dothraki-lauman kanssa moshpitissä. Niin 
wappu vain eteni: Wappuleffa, Sitsikisat ja Kellarihumppa, 
toinen toistaan tuhoisampia. Lakituksessa ei sentään 
ketään heitetty Hämeensillalta alas. Kun vihdoin saavuin 
wapunkaadosta kotiin ja otin serpentiinit pois kaulastani, 
ikäännyin hetkessä n. 200 vuotta. Seuraavana päivänä 
tarvittiin punapäinen papitar manaamaan minut ylös 
sängystä. Paluu arkeen on vaikea ja tenttiviikkokin tuli aivan 
liian pian. Olen nyt onneksi näistä koitoksista palautunut ja 
voin keskittyä jo seuraavan vuodenajan vastaanottamiseen.

“... otin serpentiinit pois kaulastani, ikään-
nyin hetkessä n. 200 vuotta ...”

Kesä tulee ja tuo mukanaan töitä ja hyttysiä. Toivottavasti 
myös jäätelöä ja aurinkoisia päiviä. Suosittelen kaikkia 
ottamaan kesästä kaiken irti, sillä talvi on tulossa. Itse 
suunnittelin lähteväni valloittamaan maailmaa matkustelun 
muodossa.

Hyvää kesää kaikille. Nähdään killan kesätapossa!

Jesse Rauma

Täällä TTY:llä oleillessa tulee helposti ajatelleeksi, että 
oman killan seinien sisällä on se turvallinen lintukoto, 

missä ruoho on vihreämpää ja elämä maistuu muumilimsalta 
ja kostean suodatinpaperin läpi valuneelta kahvilta. Leninin 
kootut teokset ovat aina luettavissa, vaikka niitä ei koskaan 
tulisi avattua, ja historiikkiakin riittää kaapissa, vaikka sitä 
jaeltaisiin ilmaiseksi. Kuitenkin välillä on mielestäni otettava 
hyppy tuntemattomaan, omalle epämukavuusalueelle, missä 
ei koskaan tiedä, mitä tulee vastaan.

Hampurin metrossa saatat törmätä keski-ikäiseen 
mieheen, joka tekee vain muutamassa minuutissa sinuun 
lähtemättömän vaikutuksen elämäntarinoillaan ja 
ennennäkemättömällä pokerinaamalla, joka ei värähdä edes 
ripsivärillä kaunistautuneen Nikon kiihkeästä tuijotuksesta. 
Mindfulness-elämyksiä voi yllättävästi tarjoilla kävely 
Tupsulan ulkoilmakonsertista Herwantaan, jonka varrella 
törmäät uusiin ja vanhoihin tuttavuuksiin kierrätyskeskuksen 
keinussa istuessasi. Vanhojen ystävien kautta taas voit tutustua 
uusiin vaikkapa lähtemällä ex tempore reissulle Pieksämäelle, 

jossa pääset kokemaan savolaisen vieraanvaraisuuden 360 
asteen piruettien ja shottitarjottimien muodossa. 

Vaikka KoRK on kokenut tyttöjen suhteen inflaation 
YKIläisten alettua pariutua lähinnä keskenään, on Vihreän 
Helmen ulkopuolella olemassa mahdollisuuksia myös 
elämänkumppanin löytämiseen, sillä kouluvuosi on täynnä 
tapahtumia, joissa voi tutustua mahtaviin tyyppeihin, jos 
vain antaa heille mahdollisuuden. Rohkeimmat soittelevat 
wappuheilailmoituksiin vielä pitkälle kesään (ring ring!). Ja 
jos Absoluuttista Totuutta ei löydy tai humanistinaisilta Ei 
Tipu, ovi on onneksi aina avoinna takaisin omien pariin. 
Kunhan hallitus vaan jaksaisi käydä sen avaamassa. 

Essi Nousiainen
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Pääkirjoitus Puheenjohtajan kesäterveiset



Jaaaa morkkuuu!
Ilmeisesti lumisateesta päätellen se on wappu ny! Haluankin omasta ja TEKin puolesta toivottaa kaikille 
_TEKin jäsenille_ mukavaa ja aurinkoista wappua. Jos ette ole jäsen, kehotan teitä liittymään, sillä nyt 
tulee asiaa. Lukekaa tarkkaan. Tämän te haluatte tietää. Sitä ennen haluan kuitenkin viitata edelliseen 
numeroon, jossa puhuttiin kesätyönhausta ja sopimuksesta, jonka toivottavasti mahdollisimman on 
päässyt rustaamaan. Mitä tahansa kysyttävää tulee, muistakaa te _TEKin jäsenet_ kääntyä puoleemme. 

Nyt vähän sitä asiaa. Elikkäs työttömyysvakuutus IAET-
kassassa varmistaa ansiosidonnaisen turvan, mikäli käy 
niin huono säkä, ettei töitä heti valmistumisen jälkeen 
löydy. Kassaan kannattaa liittyä jo opiskeluaikoina, sillä 
jotta olet oikeutettu tähän työttömyysturvaan, tulee 
sinun olla kassan jäsen ja palkkatyössä 26 viikkoa ennen, 
kuin haet ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Tämä 
reilu puolen vuoden rupeama tulee helposti täyteen, 
kun teette kesätöitä opiskelujen aikana. Siksi kaikkien 
_TEKin jäsenien_ kannattaakin viimeistään nyt olla 
kärppänä ja liittyä kassaan sekä maksaa vähintään 
kohtuullinen 105 euron suuruinen maksu. 

“työttömyysvakuutus IAET-kassassa 
varmistaa ansiosidonnaisen turvan”

Allekirjoittanut liittyi myös kassaan ja alkaa 
kerryttämään tarvittavia viikkoa pahan päivän varalle. 
Lisäksi allekirjoittanut on siirtynyt wappumoodiin ja 
sen jälkeen aikoo siirtyä tenttimoodiin toukokuun alun 
kunniaksi. Tehkää tekin (hehhe) samoin. Hyvää kesää!!

Wenla Väärälä

Antti Oksanen
Kerro opiskelu- ja työhistoriastasi
•	 Valmistuin diplomi-insinööriksi vuonna 1974, ja olen työskennellyt Tampereella assistenttina, 

laboratorioinsinöörinä, tutkijana ja professorina.

Mieleenpainuvin kokemus TTY:llä?
•	 Valmistumiset ja professuurin saaminen

Kuinka olet kehittänyt opetustasi ja kuinka kehität sitä tulevaisuudessa?
•	 Pienin askelin parantelemalla. Jään eläkkeelle 2016 joten jatkossa opetusta kehittävät muut.

Mihin töihin ja mihin/millaisiin yrityksiin opiskelu kursseillasi valmistaa?
•	 Pääasiassa energia-alan laitevalmistajille, mutta myös energialaitoksille.

Mitä alaa opiskelleille löytyy varmimmin töitä?
•	 Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma on hyvä ja siellä voimalaitos- ja polttotekniikan ammattiaine 

työllistää tosi hyvin, parhaiten (top3) koko yliopistossa. Näiden säilyttämisestä ja kehittämisestä kannattaa 
jatkossakin pitää huoli.

Miltä uskot Suomen energiarakenteen näyttävän 20 vuoden kuluttua? Millä energia tulevaisuudessa 
tuotetaan ja kuinka energiatekniikan opetusta kehitetään?
•	 Energia tuotetaan 20 vuoden kuluttua edelleen polttamalla, muttei enää lainkaan nykylaajuudessa fossiilisilla 

vaan uusiutuvilla. Aurinko ja tuuli näyttelevät isompaa roolia. Toivottavasti tulevat opettajat ottavat nämä 
muutokset huomioon.

Mitä kannattaa opiskella, jos tahtoo työskennellä uusiutuvien energiateknologioiden parissa?
•	 Katso kohta 5. Tärkeitä kursseja ovat muun muassa virtausoppi, lämmönsiirto, teknillinen termodynamiikka, 

polttotekniikka, voimalaitostekniikka, polttoprosessien mallinnus, talous, kielet jne. Kannattaa lukea laaja-
alaisesti, varsinkin jos aikoo teollisuuteen.

Mistä erottaa tekniikan tohtorin ja diplomi-insinöörin?
•	 On isoja ja pieniä eroja – teoria vs. käytäntö. Tulevaisuudessa olisi hyvä olla tohtoreita, jotka eivät ole unohtaneet 

tai menettäneet insinööritaitojaan.

Yliopistollamme puhaltavat tänä vuonna uudet tuulet vuosikymmeniä energiatekniikan parissa 
työskennelleiden professorien jäädessä pikku hiljaa eläkkeelle ja T3-projektin edistyessä kovaa 
vauhtia. Otimmekin toimituksessa ainutlaatuisesta tilaisuudesta kiinni ja haastattelimme 
energiatekniikan professoreita Risto Raikoa, Antti Oksasta ja Reijo Karvista ja kysyimme heidän 
mielipiteitään päivän polttaviin kysymyksiin.
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KYH:in palsta Proffien haastattelut



Reijo Karvinen
Kerro opiskelu- ja työhistoriastasi
Kun opiskelin diplomi-insinööriksi, Tampere oli Otaniemen 
eli TKK:n sivukorkeakoulu. Pääsykokeet kestivät neljä viikkoa, 
viikko ennen ja  kolme jälkeen juhannuksen. Joka päivä oli 
opetusta matematiikassa a ja fysiikassa sellaisilta alueilta , joita 
ei ollut lukiossa ja perjantaina  ja lauantaina oli kokeet. Neljän 
viikon rupeaman jälkeen noin tuhat onnekasta pääsi sisään. 
Olen siis valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta diplomi-
insinööriksi vuoden alkupuolella  1972 ja tohtoriksi vuonna 1976 
konetekniikasta. Silloin Tampereella oli vain  kone-, sähkö-  ja 
rakennusosastot ja sisäänotto näille kolmelle osastolle oli yhteensä 
vähän yli 100 opiskelijaa.  Tohtorin tutkinnon suoritettuani 
1976 suoritin asevelvollisuuden ja sain paikan Lappeenrantaan 
apulaisprofessorina, jota en kuitenkaan ottanut vastaan, koska 
tiesin että Tampereella olisi avautumassa paikka. TTY:llä 
urani alkoi assistenttina opiskeluaikana jo 1971, jonka jälkeen 
olen työskennellyt yliassistenttina, laboratorioinsinöörinä ja 
vuodesta 1978 aluksi apulaisprofessorina  ja  1982 lähtien 
professorina. On vahinko, että assistentin virat on lopetettu, sillä 
eihän sen parempaa jatko-opiskelupaikkaa ole. Lisäksi hoidin 
TKK:n rehtorin  viransijaisuutta  80-luvulla. Rehtorihan oli jo 
silloin vapautettu opetustehtävistä.

Mieleenpainuvin kokemus TTY:llä?
Kun opiskelin, käytöstavat yliopistossa olivat erilaisia kuin 
nykyisin . Professorinani toimi opiskeluaikanani  todellinen 
herrasmies Ilmari Kurki-Suonio, jonka assistenttina  olin jo 
opintojen loppuvaiheessa. Koska yliopisto oli vasta alkuvaiheessa,  
kävimme opetukseen liittyviä päivittäisiä keskusteluja ja 
teitittelimme toisiamme. Muistan hyvin kun osastoneuvoston 
kokouksen jälkeen Kurki-Suonio  tuli työhuoneeni ja sanoi, 
että hänellä on ollut yli  20 diplomi-työtä, joista työni oli 
ensimmäinen kiitettävän arvoinen työ. Sen jälkeen  hän ojensi 
kätensä  ja sanoi  Ilmari.

Kuinka olet kehittänyt opetustasi ja kuinka kehität sitä 
tulevaisuudessa?
Peruskursseissa olen yrittänyt pitää sisällön sellaisena kuin se on 
maailmalla  hyvissä yliopistoissa. Jatkokursseissa olen pyrkinyt 
osoittamaan, mikä ero on opiskelulla  ja tutkimuksella. Opetus 
on nykyään kriisissä muualla kuin juhlapuheissa: opetusta 
vähennetään, rahoja vähennetään ja laadun pitäisi nousta. Miten 
tämä on mahdollista? Opiskelijat ovat parhaita asiantuntijoita 
esimerkiksi siinä, onko eri kurssien opetus päällekkäistä, 
mutta eivät he asiasta puhu kuin saunailloissa. Eri kurssien 
vaatimustasot pitäisi saada yhdenmukaisiksi. Yksi opintopiste 
on noin 30 tuntia töitä, mutta täällä on kursseja, joilla tämä on 
10 tuntia ja joissain 40 tuntia. Tämä vaihtelee täysin aloittain. 
Esimerkiksi talousaineet ovat joillekin hyvin helppoja ja taas ne 
kurssit, jotka perustuvat luonnontieteisiin, ovat en nyt sanoisi 
vaikeita, mutta haasteellisia. Osa opiskelijoista kuitenkin haluaa 
vain opintopisteitä ja olen sanonutkin, että jos vain opintopisteitä 
haluatte, verkosta löydätte osoitteita, joista saa vaikkapa 

tohtorin paperit halvalla. Kaiku-palaute on periaatteessa hyvä, 
mutta mielestäni opiskelija, joka ei ole osallistunut opetukseen, 
on väärä henkilö arvioimaan kurssin toteutusta. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijat eivät myöskään vielä tiedä, mitä pitäisi 
opiskella, että pärjäisi eläkeikään työelämässä. Eiväthän sitä tiedä 
professoritkaan  yritysjohtajista puhumattakaan. Olen tehnyt 
kursseillani kyselyitä kurssin toteutuksesta niiden opiskelijoiden 
keskuudessa, jotka todella osallistuvat opetukseen, ja lisäksi 
kursseillani toimivat assistentit ovat myös arvioineet kurssien 
toteutusta. Joillakin kursseilla kuulemma  luennoilla näytetään 
vain värikuvia, enkä usko siihen, että esim. matematiikkaa voisi 
oppia vain värikuvia katselemalla. Kaikissa kursseissa pitäisi 
olla sellainen sisältö, joka vaatii henkistä puurtamista,  kehittää 
loogista ajattelua ja ,uusia toimintatapoja  sekä  valmiuksia 
uusien asioiden opiskeluun.

Mihin töihin ja mihin/millaisiin yrityksiin opiskelu 
kursseillasi valmistaa?
Tein juuri selvityksen, mitkä yritykset ovat tällä vuosikymmenellä  
rahoittaneet diplomitöitä ja väitöskirjoja  lämpötieteissä KEB:ssä 
ja MEI:ssä. Yrityksiä on noin 50 kappaletta  mm. kansainväliset 
yritykset  ABB, Sulzer, Metso, Andritz, Glaston, Valmet, 
Koja, KONE, Nokia, Fortum, Vahterus jne ja jopa muutamia 
ulkomaalaisia yrityksiä. Yleensä työura alkaa suunnittelu- ja 
tutkimustehtävissä.

Mitä alaa opiskelleille löytyy varmimmin töitä?
Lämpötieteitä, lujuusoppia ja mekaniikkaa opiskelevia ei ole 
tarpeeksi ainakaan tällä hetkellä. Ilmeisesti näitä perustieteitä 
tullaan tarvitsemaan myös tulevaisuudessa, jos esim. Pariisin 
ilmastokokouksen päätökset aiotaan toteuttaa.  Sovellutuksia 
löytyy myös uusilta aloilta kuten ilmanvaihto, homeongelmat 
rakennuksissa, puunpolton  pienhiukkaset, jäähdytystekniikan 
uudet kylmäaineet, prosessien energian kulutuksen optimointi 
jne.  Jotta energia asioihin voi ottaa kantaa, pitää olla hyvät 
perustiedot alalta.

Miltä uskot Suomen energiarakenteen näyttävän 20 
vuoden kuluttua?
Ei oleellisesti muutu. Olkiluoto 3 ainakin   valmistuu samoin kuin 
Fennovoiman laitos  pohjoiseen, jolloin   ydinvoimalla tuotetaan 
suuri osa Suomen sähköstä. Energiarakenteet muuttuvat 
hitaasti, koska siinä on mukana suuria pääomia, eikä uusia 
rakenteita rakenneta kovin nopeasti. Mitään suuria mullistuksia 
ei ole tapahtumassa, vaan pieniä muutoksia, joihin vaikuttavat 
mittaustekniikka, säätö ja materiaalipuolen asiat. Jotkut 
asiantuntijat ovat sitä mieltä, että fossiilisten polttoaineiden 
kulutus lisääntyy vielä kymmeniä vuosia maapallolla, vaikka se 
kehittyneissä maissa ehkä pienenee. Mullistavista uutuuksista on 
esimerkkinä fuusio, joka on  ollut keksimisen jälkeen jatkuvasti  
aina 50 vuoden päästä käytännössä.

Mitä kannattaa opiskella, jos tahtoo työskennellä uusiutuvien 
energiateknologioiden parissa?
Uusiutuva energia on taikasana kuten vaikkapa  digitalisaatio, 
joiden pitäisi mullistaa kehitys. Uusiutuvaa ovat: aurinko, 
tuuli, aalto, vety, geoterminen energia ja Suomessa bioenergia. 
Suomessa puuhataan geotermistä energiaa, johon valtiokin  
antoi rahaa 9 miljoonaa, mutta on vähän niitä, jotka hankkeeseen 
uskovat.  Suomi ei ole tulivuoren juurella kuten Islanti. Puu 
on meidän tärkein  uusiutuva polttoaine, ja sitähän käyttää 
Äänekosken  uusi sellutehdas, jonka moderni nimi taitaa olla 
biojalostamo. Uusiutuva energia on myös puun poltto, jos EU 
pitää sitä uusiutuvana polttoaineena. Ongelmana  varsinkin 
pienpoltossa ovat pienhiukkaset. Tuulivoimafirmat saavat 
sähköstä moninkertaisen hinnan verrattuna markkinahintaan 
ja yhtiöt ovat ulkomaalaisessa omistuksessa. Poliitikotkin  ovat 
tunnustaneet, että tuulivoimaan panostaminen tukien avulla 
oli väärä päätös. Aurinko on hyvä siellä, missä se paistaa, mutta 
ei päiväntasaajallakaan aurinko tuota sähköä yöaikana. Akut 
ovat kehittyneet, mutta aurinkoenergian varastointi on edelleen 
ongelma. Jos säätövoimana olisi  vesivoimaa kuten vaikkapa  
Ruotsissa  ja Norjassa, siellä voidaan aurinkoa  ja tuulta hyödyntää 
tehokkaasti. Tanskassa on paljon tuulienergiaa ja ylimääräinen 
sähkö myydään  silloin kun tuulee  Norjalle ja Ruotsille. Sitten 
kun ei tuule, sama sähkö ostetaan takaisin moninkertaisella 
hinnalla. Norjahan tekee kaiken sähkön vesivoimalla.  Ruotsin 
sähköstä  noin puolet tulee vedestä ja loppu on ydinvoimaa.
Vastaus kysymykseen: ei ole mitään uusiutuvien energioiden 
koulutuspakettia. Jos haluaa lisätä energiatehokkuutta tai 
kehittää uusia prosesseja , termodynamiikan, virtausopin  ja 
lämmönsiirron syvällinen osaaminen auttaa. Jos näitä ei hallitse, 
käy kuten Talvivaarassa.

Mistä erottaa tekniikan tohtorin ja diplomi-insinöörin?
Tähän liittyy se, että  mikä ero on selvityksen ja tutkimuksen 
välillä. Tutkimus on sitä, että kirjoittaa sellaisista aiheista 
tieteellisiin lehtiin, jota muut maailmalla opiskelevat ja 
kirjoittamiseen   ei normaali diplomi-insinööri pysty. Jos on 
opiskellut neljä ja puoli vuotta oivallisesti ja tuntuu, että ei 
osaa mitään, niin silloin on onnistuttu. Jos opiskelee 10 vuotta 
kahden keskiarvolla ja luulee osaavansa kaiken, niin silloin 
yliopisto- opetuksessa jokin on mennyt pieleen. Tutkimus- ja 
tuotekehityshommissa tulevaisuudessa diplomi-insinöörit eivät  
pääse kuin mikroskoopin linssin kiillottajiksi, jos siteeraan 
emeritus professori Pentti Kettusta. Tohtoreita tarvitaan 
varsinkin perinteisillä aloilla , joissa perusteoriat on keksitty 
jo kauan sitten eivätkä sillä ikiliikkujan keksijät pysty luomaan 
mitään uutta. Myös imagosyistä kansainvälisissä tehtävissä 
Herra Tohtori on  jotakin muuta kuin Herra insinööri.

Millaisena näet TTY:n tulevaisuuden ja T3-hankkeen?
Äärimmäisen hankala homma. Vaikuttaa siltä, että yliopistolaki 
vuodelta 2009 on mahdollistanut sen, että johto voi tehdä 
mitä tahansa ilman, että tietää, mitä kentällä tapahtuu. T3 
voi olla mahdollisuus, mutta brändi on ongelma. Jos pitää 
supistaa- Suomen yliopistolaitos on  liian suuri väkimäärään 
suhteutettuna- se pitäisi tapahtua siellä missä on puutetta 

resursseista. Tekniikassa tiedekorkeakoulujen opiskelijoiden 
taso vaihtelee paljon ja joihinkin kouluihin pääsee hyvin 
pienillä pisteillä kun taas joihinkin tarvitaan yli  40. Kukaan 
poliitikko ei uskalla nostaa tätä kissaa pöydälle. Yliopisto on 
prosessiteollisuuslaitos, johon tulee raaka-ainetta eli opiskelijoita, 
jotka jalostetaan tohtoreiksi ja maistereiksi. Raaka-aine on 
erilaista, jos meillä on pääsykoepisteet 40 ja jossakin muualla 10. 
Opetuksen taso ja vaatimukset määräytyvät keskitason mukaan. 
Suomessa on päätetty, että 55 opintopistettä/opiskelija vuodessa 
tuottaa yliopistolle lisärahoitusta. Jos rahoitus ajaa siihen, että 
opintopisteitä ruvetaan tehtailemaan, taso laskee.

Tampereella olisi hyvä markkinarako teollisuuden korkea-
koululle. Pitäisi käyttää teollisuuden rahaa ja ratkaista todellisia 
ongelmia, ei mitään pitsinnypläystä. Esim. LVI-tekniikassa 
on työpaikkoja vaikka kuinka paljon ja se lopetetaan, kun 
taas opetusta lisätään aloilta, joissa on tohtoreitakin  paljon 
työttöminä. Johtajiksi tulisi valita ihmisiä, jotka tuntevat 
substanssin. Pitäisi myös miettiä, miten jo tehdyt muutokset ovat 
vaikuttaneet tulokseen ennen kuin tehdään uusia muutoksia. 
Tampereen tulevaisuus on hyvä, jos osataan hoitaa muutokset 
hyvin. Meillä on täällä erittäin monta kansainvälisellä tasolla 
menestyvää yritystä.  Jos opetusta halutaan kehittää, niin 
yhteistyö ja koordinaatio eri opettajien välillä on tärkeä asia. 
Täytyy myös muistaa, että professoreita ei yleensä kuunnella, 
mutta opiskelijoita kuunnellaan ja heillä on paras asiantuntemus 
eri kurssien opetuksesta. Opiskelijoiden tilanne ei ole 
kadehdittava, sillä paineet lisääntyvät. Tuen täysillä opiskelijoita, 
jotka ottavat kantaa asioihin ja uskaltavat puolustaa esimerkiksi 
tärkeiden oppiaineiden säilymistä yliopistossamme.

Millä tavalla opiskelijat voivat vaikuttaa opetuksen 
tasoon?
Listaamalla kurssit, joissa on päällekkäisyyttä. Opettajat eivät 
välttämättä tiedä, mitä seinän takana tehdään. Turhia kursseja 
olisi karsittava. Ei ole järkevää järjestää sellaista opetusta , 
jossa riittää, että ilmoittautuu aamulla kurssilla ja menee illalla 
tenttiin ja saa arvosanaksi vähintään  kolme. Matematiikan 
rooli on tärkeässä asemassa. Insinööri tarvitsee käytäntöön 
soveltuvaa matematiikkaa, siis työkaluja.  Matematiikan 
kursseilla soveltavien alojen opettajat voisivat esitellä, missä 
tarvitaan tietyn tyyppistä osaamista.   Ne jotka työkseen tekevät 
alan hommia, voisivat näyttää, mitä pitää osata, jos haluaa tehdä 
työkseen tiettyä asiaa. Matematiikkahan on osalle opiskelijoita 
välttämätön paha,  jolle ei nähdä mitään käyttöä.

Tärkein viesti, jonka haluat jakaa haastattelussa
Voimalaitos- ja polttotekniikka sekä koneen puolella oleva 
virtaus- ja lämmönsiirto pitäisi ehdottomasti saada saman 
laitoksen alueelle. Energiatekniikka on hajaantunut eri 
tiedekuntiin ja se ei toimi. Ei esimerkiksi tiedetä millaisia virkoja 
ollaan perustamassa puhumattakaan siitä millaisia pitäisi 
perustaa. Sellaisella opetuksella ja tutkimuksella pitäisi olla 
merkitystä, joka tuo tuhannelle ihmiselle työpaikan ja miljardin 
liikevaihdon.  Kuitenkin rahoitusta vähennetään joka alueella ja 
opetusta vähennetään, ja silti pitäisi saada tulokset paranemaan. 

8 INDIKAATTORI KESÄKUU 2016 9INDIKAATTORI KESÄKUU 2016

Proffien haastattelut



Risto Raiko
Kerro opiskelu- ja työhistoriastasi
•	 Suoritin ylioppilastutkintoni vuonna 1971 ja 

valmistuin diplomi-insinööriksi vuonna 1975 
Otaniemessä tuotantotaloudesta. 70-luvulla 
tuotantotaloudessa oli valittava myös toinen 
pitkä tekninen ammattiaine, joka minulla 
oli energiatekniikka. Tein diplomityöni 
energiatekniikkaan ja jatkoin samalla linjalla 
myös jatko-opintojen saralla. Vuonna 1979 
suoritin lisensiaattitut-kinnon TKK:ssa ja tulin 
Tampereelle TTKK:lle, jossa toimin aluksi yli-
assistenttina, kirjoitin väitöskirjan ja aloitin vuonna 
1984 aluksi vs. apulaisprofessorina ja vuodesta 
1987 apulaisprofessorina. Olen työskennellyt 
Tampereella siitä asti. 90-luvulla olin Helge 
Lemmetyisen kanssa mukana perustamassa 
ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaa, 
joka oli monimutkainen ja monivuotinen prosessi.

Mieleenpainuvin kokemus TTY:llä?
•	 Mieleenpainuvinta on ollut olla mukana 

ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman 
perustamisessa alusta asti. Koulutusohjelma on 
ainoa, joka on joka vuosi ollut yhteisvalinnan 
pääsykoepisteissä korkeammalla kuin Aallossa. 
Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmassa 
on siis Suomen parhaimmat alan opiskelijat.

Kuinka olet kehittänyt opetustasi ja kuinka 
kehität sitä tulevaisuudessa?
•	 Olen kehittänyt noin puolet energiatekniikan 

kursseista. 80-luvulla konetekniikassa ja 90-luvussa 
energiatekniikan koulutusohjelmassa olen ollut 
kehittämässä muun muassa ilmansuojelun, 
energiatalouden ja voimalaitostekniikan kursseja. 
Olen tarkastanut usein yli 20 diplomityötä joka 
vuosi ja yhteensä niitä on tullut luettua jopa 400, 
joka on kyllä resursseihin verrattuna aivan liikaa.

Mihin töihin ja mihin/millaisiin yrityksiin 
opiskelu kursseillasi valmistaa?
•	 Opiskelu kursseillani valmistaa kaikkiin energia-

alan tehtäviin kuten teollisuuteen, energiayhtiöihin 
ja konsulttitehtäviin, enemmän kuitenkin 
yksityiselle puolelle kuin kunnalliselle. Olen 
alusta alkaen suositellut opiskelijoita ottamaan 
taloudellisia aineita, koska teollisuudessa on aivan 

liikaa energia-alan asiantuntijoita, jotka eivät 
ymmärrä talousasioita, jolloin investoinneista 
seuraa lähinnä vain katastrofeja.

 
Mitä alaa opiskelleille löytyy varmimmin töitä?
•	 Tilastollisesti energiatekniikka on ollut TTY:llä 

parhaiten työllistävä. Energia-ala on valtavan laaja, 
joten kannattaa lisätä perusenergian pakettiin jotain, 
esimerkiksi koneensuunnittelua, laiterakentamista 
tai talousaineita. Toivoisin, että biotekniikan ja 
energiatekniikan opintoja yhdistettäisiin enemmän, 
jotta biotalouden osaajat ymmärtäisivät laajempia 
energiarakenteita. Tarvitaan sekä tutkijoita, jotka 
keskittyvät kapeisiin alueisiin ja ihmisiä, jotka 
osaavat yhdistää energiajärjestelmiä taloudellisesti 
ja ympäristövaikutuksia arvioiden. Ei ole olemassa 
kahta samanlaista työpaikkaa, joten tehkää 
henkilökohtaisia opintokokonaisuuksia ja sotkekaa 
eri tieteenaloja. Kasvu tapahtuu eri tieteenalojen 
risteyskohdassa harmaalla alueella, joissa on 
mahdollisuuksia tehdä uusia innovaatioita. 
Keskeiset alueet ovat niin läpi kaluttuja, joten tieto 
täytyy viedä toiselta alueelta toiselle, jotta voidaan 
saada ratkaisu johonkin ongelmaan. Vaihto on myös 
hieno tapa opiskella jotain, mitä meidän koulussa ei 
voi opiskella.

Miltä uskot Suomen energiarakenteen näyttävän 
20 vuoden kuluttua? Millä energia tulevaisuudessa 
tuotetaan ja kuinka energiatekniikan opetusta 
kehitetään?
•	 Yli 80 % Suomen sähköntuotannosta tulee nykyään 

hiilineutraalisti ja CHP-laitokset pyörivät fossiilisilla 
polttoaineilla. Ihan turhaan on kiinnitetty huomiota 
sähköntuotannon hiilidioksidipäästöihin, sillä 
ne tulevat lähinnä vahingossa CHP-laitosten 
sähköntuotannosta. Tuulivoima-asiaa jauhetaan 
ihan turhaan, sillä ongelma ei ole meillä siinä. 
Ongelma on se, miten tuotetaan lämpöä, sillä 
lämmöntuotanto on meillä johtava fossiilisten 
polttoaineiden käyttäjä. Haluaisin, että 
lämpöä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. 
Tuulisähköä ja biovoimaloita voitaisiin käyttää 
lämmöntuotantoon. Helsinki lämpiää tällä hetkellä 
pääasiassa kivihiilellä, eikä Helsinkiä voida lämmittää 
järkevästi biovoimaloiden avulla. Oikeastaan 
pääkaupunkiseudun lämmittämikseen ydinvoimalat 
ovat tällä hetkellä ainoa ratkaisu. 20 vuoden 
kuluttua liikenteessä voi olla fossiilisia polttoaineita 
vielä käytössä ja ehkä varavoimalaitoksissa 

talvipakkasilla, jos perussähköntuotantojärjestelmät 
pettävät. Ydinvoiman käyttö riippuu paljon 
metsäteollisuudesta. Metsäteollisuus ei 
tulevaisuudessa tuota niin paljon sähköä kuin nyt 
vaan panostaa muihin tuotteisiin. Jos metsäteollisuus 
toimii laajasti, niin sen pyörittämiseen tarvitaan 
ydinvoimaa. Ydinvoima on tietysti poliittisesti 
hankala, mutta vihreissäkin on alkanut tulla 
ydinvoimaa ymmärtäviä. Suurimittakaavainen 
bioenergia ei ole mahdollinen ainakaan haja-
asutusalueilla. Metsäbioenergiasta saadaan 
kalliimpia tuotteita, kuten liikennepolttoaineita. 
Ydinenergian osuus on suuri, eikä se ole mihinkään 
häviämässä, sillä vanhatkin ydinvoimalat ovat 
käynnissä meillä vielä parikymmentä vuotta. 
Sähkötekninen opetus pitäisi liittää kiinteämmin 
energiantuotantoon, eikä se voi olla mikään 
irrallinen osa. Tällä hetkellä sähkönsiirto maksaa 
kaksinkertaisesti sen kuin sähköntuotanto, joten 
jotain on pielessä systeemissä. Ville Niinistökin 
myönsi, että tuulivoimaloiden syöttötariffi 
meni poskelleen ja tällaisten tilanteiden vuoksi 
energiajärjestelmän toimintaa pitäisi ymmärtää 
laajemmin. Opintoja pitäisi yhdistää laajasti ja liian 
tiukkojen pakettien tekeminen on mielestäni väärä 
suunta. Opiskelijoilla pitäisi olla käsitys siitä, miten 
oma osa-alue liittyy kokonaisuuteen. Tuotannon ja 
kulutuksen pitää olla joka hetki tasapainossa ja tähän 
voidaan vaikuttaa kaikenlaisilla järjestelmillä, joista 
pitäisi löytää halvin keino tasapainon löytämiseen.

Mitä kannattaa opiskella, jos tahtoo työskennellä 
uusiutuvien energiateknologioiden parissa?
•	 Eiköhän meidän laitokselta löydy kaikki, mitä 

tarvitaan, jos vain resurssit riittävät. Kannattaa 
hankkia teoreettinen perustietämys koneen- ja 
energiatekniikan puolelta. Fysikaaliset prosessit 
ovat niitä, joilla mitoitetaan laitteita ja kemia 
tutkii ilmiöitä. Kemian opiskelijat tarvitsevat myös 
fysikaalisten prosessien tietämystä. Talvivaara 
on hyvä esimerkki puuttuvasta tietämyksestä. 
Aurinkoenergia on liian läpi kaluttu ja se ei ole 
Suomen teollisuudelle merkittävä, eikä kovin 
työllistävä ala. Kannattaa keskittyä mieluummin 
bioenergiaan, sillä Suomessa on kolme maailman 
suurinta kattilafirmaa, joihin palkataan tuhansia 
työntekijöitä. Suomi on metsäteollisuuden suurvalta, 
sillä 10 % alan maailman kaupasta on suomalaisten 
yritysten hallussa. Tästä teollisuudesta Tampereella 
on iso keskittymä.

Mistä erottaa tekniikan tohtorin ja diplomi-
insinöörin?
Kyllä ne nyt hatusta erottaa. Tohtoreilla on liian 
teoreettinen koulutus, jonka vuoksi niitä on liian paljon 
työttömänä. Tohtorin koulutus voi olla liian kauas 
teollisuudesta vietyä ja koulutuksesta puuttuu jotain, 
koska tohtoreita ei saada työllistettyä. Tohtoriopiskelijat 
tarvitsivat enemmän työelämätaitoja. Tutkijoitakin toki 
tarvitaan eikä energia-alalla ongelma ole niin suuri.

Millaisena näet TTY:n tulevaisuuden ja T3-
hankkeen?
•	 Perusoptimistina sanoisin, että kaikki mahdolliset 

mokat on jo tehty, joten suunta on vain ylöspäin. 
Muutos on aina mahdollisuus. Opetustarjontaa tulee 
lisää ja on ihan hyvä, että otetaan eksoottisempia 
yhdistelmiä. Putkitutkinto on huono asia, sillä 
energia-alalla täytyy erottua jotenkin, jolloin 
saa monopolin tiettyyn alueeseen. Kaikkien ei 
kuitenkaan kannata näitä erikoisia yhdistelmiä 
ottaa, sillä kaikki eivät voi olla johtajia, jotka osaavat 
isoja linjoja, vaan tarvitaan myös erikoistujia.

Millä tavalla opiskelijat voivat vaikuttaa 
opetuksen tasoon?
•	 Palautejärjestelmän avulla. Opiskelijat ovat ainoa 

ryhmä, joka voi vaikuttaa yliopiston johtoon. 
Professoreilla ei siihen ole juurikaan valtaa, koska 
meitä hallitaan ylhäältä päin. Reippaasti vain 
yliopiston hallitukselle ja rehtorille mielipiteitä, jos 
jokin asia näyttää huonolta.

Mikä on tärkein sanomasi opiskelijoille?
•	 Tajunnanvirtataktiikalla kiteytettynä: sotkekaa 

tutkintoja rohkeasti, sillä putkitutkinto on vain 
ehdotus. Meidän yliopistolla suhtaudutaan aika 
vapaasti siihen, että muuttaa suunnitelmia. 
Lähtekää ehdottomasti vaihtoon, sillä nykyaikana 
ei ole vain suomalaisia työpaikkoja vaan kaikki on 
kansainvälistä. Yhdistelkää eri osa-alueita rohkeasti 
ja älkää tehkö samalla lailla kuin kaikki muut. Talous 
on aina kaikessa mukana. Energia-ala on sillä lailla 
melko valmis, että esimerkiksi aurinkoenergia on 
jo keksitty, mutta eri energiantuotantojärjestelmät 
täytyy osata yhdistää taloudellisesti järkevästi.  
Työpaikat ovat usein teknistaloudellisia työtehtäviä 
ja niiden hallitsemiseksi täytyy opiskella laajemmin, 
sillä työelämän valmiudet tulevat laajemmasta 
tietoudesta.
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käsityksien tuntijaa et todennäköisesti löydä. Jokaiseen 
tilanteeseenhan kuuluu valita tilanteeseen sopiva 
moraalikäsitys.

Mutta itse kysymykseen: en ota varsinaisesti kantaa 
mitä hälytysajoneuvon kuljettajat tekisivät, mutta voin 
kertoa kuinka tilanteessa tulisi toimia. Ensinnäkin 
kuljettajat todennäköisesti tietävät kuinka kriittinen 
tämänhetkinen tehtävä on (paitsi jos he ovat ennen 
tehtävää nauttineet liikaa käsidesiä). Törmäyksen 
sattuessa ensihoitajan tulisi olla nopea arviomaan onko 
nykyinen tehtävä tärkeämpi kuin uhrin ylös nostaminen 
tai raajojen jätesäkkiin lapioiminen. Näillä perusteilla 
sanoisin, että useimmiten hälytysajoneuvon ei ole 
järkevää keskeyttää tehtäväänsä kysymyksen mukaisissa 
tilanteissa, vaan kutsua paikalle toinen hälytysajoneuvo.

Pierevätkö linnut?

Erittäin hyvä kysymys! Olen miettinyt tätä itsekin 
useaan otteeseen elämäni varrella, kenties ensimmäistä 
kertaa pienenä poikana leikkiessäni siskoni kanssa 
marmorikuulilla. Ensinnäkin kysymys on loppupeleissä 
hyvin monitahoinen, ja teknisen ymmärryksen 
kartuttua kultaisten lapsuusvuosieni jälkeen, mielestäni 
sitä on hyvä lähestyä tekniikan kautta. 

Kuten jotkut ovat saattaneet huomata, lentokoneiden 
ja tuulivoimaloiden siipikehitys on pyrkinyt pitkän 
aikaa noudattelemaan luonnossa havaittuja pitkän 
evoluution tuottamia profiileja. Kuitenkaan kaikista 
ponnisteluista huolimatta, siipiprofiilin kehityksessä 
ei olla saavutettu tehokkuuden saralla samanlaista 
eleganttia ja tehokasta ratkaisua mitä luonnossa 
voidaan havaita. Itse olenkin mietiskellyt, että nykyinen 
siipiprofiilien teknologiakehityksen suunta on osittain 
virheellisesti valittu, ja sen sijaan, että keskityttäisiin 
pelkästään siipiprofiilin kehitykseen, olisi hyvä miettiä, 
onko ongelman lähtöarvot valittu oikein. 

Tästä pohjustuksesta päästäänkin siihen, että jos 
nykyteknologialla ei saavuteta hyötysuhdetta, jonka 
luonto on saanut aikaan noin 4 miljardin vuoden 
aikana, linnuilla tulee selvästikin olla myös jokin 
muu voimanlähde. Tämän perusteella ehdotankin, 
että tämä ero linnun lentämisen ja nykyisten 
lentokoneiden lennon energian kulutuksesta johtuukin 
linnun lisäpropulsiojärjestelmästä, joka myös linnun 
piereskelynä tunnetaan. Eli vastauksena kysymykseen, 
linnut pierevät.

Kuluuko aika killassa nopeammin kuin muual-
la maailmankaikkeudessa?

Hyvä kysymys! Kysymyksen asettelu antaa selvästi 
ymmärtää, että kysymyksen lähettäjällä kuluu killassa 
välillä yllättävänkin pitkiä aikoja tekemättä yhtään 
mitään, joten suosittelen tutkiskelemaan lähemmin 
omaa elämää ja miettimään mitä aukkoa elämässäsi 
yrität täyttää killassa vietetyllä ajalla. 

Jos kuitenkin siirrytään humanistisesta suunnasta 
hieman lähemmäksi kaikkien tekniikan opiskelijoiden 
mukavuusaluetta, niin ajankulkuhan ei killan pienen 
massan vuoksi juuri poikkea muualla eletystä ajasta. 
Toki jos oikein tarkasti lähdetään tulkitsemaan, 
niin esimerkiksi nojaamalla killan betoniseen 
takanurkanseinään voidaan saavuttaa likiarvoisesti 
noin ”1-10^(-12)” (sivuhuomiona Excelistä ja EES:stä 
loppui numeerinen tarkkuus, mutta onneksi Matlab 
auttoi) suuruinen suhde todellisen ajan kanssa. Eli 
nojaamalla killan takaseinään sen sijaan, että seisoisit 
killan keskellä, ajan kulku todella hidastuu, mutta 
kuluttaaksesi killan takaseinään nojaamalla sekunnin 
vähemmän kuin muut, muiden pitäisi elää noin 32 
miljoonaa vuotta. Näillä perusteilla aiemmin tarkasteltu 
humanistinen näkemys killassa vietetyn ajan nopeasta 
kulusta lienee tarkempi vaikka se voikin olla vaikeaa 
myöntää.

pööks?

Tämä on kysymys, vaikkakin erittäin huono sellainen.

Kuuluuko mielestäsi lannevaatteen alle bokse-
rit vai ei?

Kysymys on lähtökohtaisesti typerä. Vaatteet eivät kuulu 
ihmisen päälle. Yhteiskuntakehitys on vain jossain 
kohtaa rappeutunut, ja vaatteita on alettu pitää jotenkin 
hyväksyttävinä asioina.

Mutta ajatellaan kuitenkin kysymyksen asettajan 
mieliksi hypoteettista maailmankaikkeutta, jossa 
ihmiset syntyisivät vaatteet päällä. Kyseisessä 
maailmankaikkeudessa lapsi joka syntyisi lannevaate 
päällä, edustaisi sellaista alkuvoimaa, niin miehellä 
kuin naisellakin, että muut ihmiset voisivat heittää niin 
sanotusti pyyhkeen kehään (tai vaatteet). 

”Höplöö”

Tämä ei ole kysymys. Oletko hieman idiootti? <- tämä on 
kysymys, tosin retorinen sellainen

”Ootko homo?”, ”Ai oot homo?”

Luokittelen kysymykset saman kategorian alle vaikka 
jälkimmäinen, ensimmäisestä poiketen, täyttääkin selvästi 
retorisen kysymyksen tunnusmerkit.

Jos tätäkin asiaa lähdetään puimaan kielitieteiden kautta, niin 
vastaus on mitä ilmeisimmin kyllä. Toisaalta ottaen huomioon 
kysymyksen asettelijan todennäköiset älylliset kompetenssit, 
tässä kysymyksessä ei mitä ilmeisimmin kielitieteissä puhuttu. 
Kysymyksen asettelija on mitä ilmeisimmin nokkelasti 
lyhentänyt sanan homoseksuaalinen puhekielenomaisesti 
homoksi, joka kuten edellisestä tulkinnasta huomataan 
muuttaa kysymyksen merkityksen täysin. Jälkimmäiseen 
tulkintaan joudun vastaamaan ikävä kyllä, ei. Ymmärrän 
kyllä, että kaltaiseni alfa herättää kyseisenlaisia kysymyksiä 
niin miehissä kuin naisissakin. En ole kuitenkaan sillä tavalla 
mitenkään kapeakatseinen, ties vaikka asuntooni muuttaisi 
joskus identiteettikriisissä oleva homoseksuaalinen ihminen.

Miten hautajaisia pitäisi viettää?

Ensinnäkin on erittäin epäkunnioittavaa muita kohtaa olla 
omista hautajaisistaan poissa.

Mutta jos ei puhuta omista hautajaisista, en ole ikinä 
ymmärtänyt miksi hautajaisten pitäisi olla jotenkin surullinen 
tapahtuma. Kyseessähän on vain luonnollinen osa elämän 
kiertokulkua, ja mikäli ihmiset ovat saaneet asiansa päätökseen, 
miksi poismenoa pitäisi sureta? Täten ehdottaisinkin, että 
poismenon kunniaksi, ihmisten tulisia hautajaisissa lisääntyä. 
Tällöin yhden kynttilän sammuessa voitaisiin luoda useampi 
entistä kirkkaammin hohtava liekki.

Jos ambulanssi ajaa hälytysajossa jonkun päälle, 
pysähtyykö se auttamaan törmäyksen uhria vai 
jatkaako se matkaansa alkuperäiseen kohteeseen?

Nyt kysyt juuri oikealta henkilöltä, parempaa moraali-

Indikaattorin uudella palstalla rakas sihteerimme Markku Kakko vastaa päivän polttaviin 
kysymyksiisi koskien YKIläisille tärkeitä aiheita. Kysymyksiä kerätään kilkkeellä säännöllisin 
väliajoin, mutta voit myös lähettää kysymyksesi suoraan toimitukselle osoitteeseen  
essi.nousiainen@student.tut.fi
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Markku Kakon Absoluuttinen totuus
Lisäksi haluaisin kertoa teille 
lannevaatteista sen verran, että 
lannevaatteet eri kulttuureissa 
ovat olleet hyvin monimuotoisia 
niin pituudeltakin kuin peitoltaan. 
Ehkä kaikkein esteettisin ja 
suurinta alkuvoimaa edustava 
lannevaateratkaisu löytyy kuitenkin 
Inkoilta.

Missä vaiheessa iltaa on ok riisua 
kalsarit?

Viittauksena edelliseen vastaukseen 
olen erittäin huolestunut, että sinulla 
ylipäänsä on kalsarit jalassa. 

Miten löydän ystäviä val- 
mistumisen jälkeen?

Ehdottomasti paras tapa edetä on 
jatkaa yliopistoelämästä totuttua 
linjaa. Eli menet pieneen baariin 
ja alat ryyppäämään. Toista tätä 
esimerkiksi kahdesti viikossa vuoden 
ajan, ja yhtäkkiä ne aikaisemmin 
tuntemattomat naamat ovatkin 
sinun kavereitasi. Toisaalta, jos olet 
absolutisti, voi olla parempi hyväksyä 
kohtalosi. 

Miten vihreä väri on liian 
vihreä terveelle penikselle? T. 
Huolestunut

Elefantithan tunnetusti, tuntiessaan 
seksuaalista kiihtymystä, alkavat 
muodostaa peniksensä ympärille 
vihreää limaa. Tämä lima on 
ilmeisesti naaraselefanteille vallan 
vastustamatonta, sillä on todettu, 
että elefantit joilla on vihrein 
ja limaisin penis, saavat eniten 
parittelukumppaneita. Sanoisinkin 
siksi, että peniksesi ei voi olla koskaan 
liian vihreä, mikäli haluat pitää yllä 
seksielämäsi aktiivisuutta.

Hei. Olen arka ja ujo teekkaripoika mutta kaipaisin vain 
hieman läheisyyttä. Onko Herra Kakolla jonkinlaista ohjet-
ta, jolla saisin edes hieman viehättävältä vaikuttavan hu-
manisti- tai teekkaritytön viereeni jakamaan lämpöä ja 
rakkautta?

Ks. kohta ”Miten vihreä väri on liian vihreä terveelle penikselle. T. 
Huolestunut”, ja sovella.

Voiko avoin suhde oikeasti toimia?

Kysymyksen asettelu antaa ymmärtää, etteivät omat suhteesi ole 
perustuneet erityisesti luottamussuhteeseen. Tärkeintähän tässä on, 
että kummatkin suhteen osapuolet ovat tyytyväisiä ratkaisuun ja 
kumpikin tietää sen, muuten helvetti on niin sanotusti irti. Vastauksena 
kysymykseen kaikki voi toimia, kunhan ne perustuvat kummankin 
väliseen luottamussuhteeseen. 

Mikä on paras tapa päästä eroon ruumiista? (Esim. murhan 
jälkeen, jos aatellaan sen tapahtuvan esim. Hervannassa)

Suosittelen erityisesti Breaking Bad:sta tuttua fluorihappoa, kunhan 
vain muista käyttää muoviastiaa, etkä esimerkiksi rauta-ammetta, 
muuten voi käydä hassusti. Hävitys onnistuukin tämän jälkeen 
näppärästi esimerkiksi viemärin kautta. Sinälläänhän terve uteliaisuus 
on mielestäni hyvä asia, mutta suosittelen kuitenkin varmuuden vuoksi 
psykologikäyntiä, jossa voit puhua ongelmistasi.

Missä on naisen paikka?

Kysymyksen asettelu antaa ymmärtää, että tässä tarkoitetaan 
fyysistä sijaintia perinteisemmän mikä kysymyksen sijasta. Sinänsä 
en varsinaisesti halua rajata mitenkään kummankaan sukupuolen 
elinympäristöä, joten vastaan, että missä vain. Minulla on esimerkiksi 
patja kylmäkellarissa, mikäli jotakuta sattuu kiinnostamaan.  

Pystyykö Jutta Urpilainen yhdistämään äitiyden ja työn 
2010-luvulla?

Erittäin hyvä kysymys! Näkisin, että poliitikkojen tapauksessa äitiys ja 
työ ovat jopa toisiaan tukevia asioista. Mikä onkaan hellyttävämpää kuin 
lausua Mein Kampfia pieni Kolumbialainen adoptiopoika sylissään? 
Odottelen innolla hänen tulevaa kehitystä vakavasti otettavana 
poliitikkona!

Mikä on paras tapa soveltaa energiatekniikan opintoja 
parisuhde-elämään?

Nyt kysyit juuri oikealta henkilöltä! Kaikki lähtee tietenkin 
termodynamiikan pääsäännöistä. Ensin on kuitenkin todettava, että 
epätasapainoisissa parisuhteissa nollas pääsääntö ei välttämättä päde. 
Eli jos olet tasapainoisessa suhteessa kahden ihmisen kanssa, nämä 
ihmiset eivät välttämättä ole tasapainoisessa suhteessa keskenään. 
Toki avoimessa parisuhteessa myös nollas pääsääntö pätee, joten sitä 
voidaankin kenties pitää kaikkein luonnonmukaisimpana parisuhteena. 
Tällaiset lievät poikkeamat termodynamiikasta eivät mitenkään vähennä 
termodynamiikan arvoa parisuhteita tulkittaessa, on vain aluksi 

tunnustettava tuntuuko parisuhteesi 
luonnolliselta. 

Ensimmäisen pääsäännön eli 
parisuhteen säilymisen mukaisesti 
parisuhteeseen on kokoajan laitettava 
lisää rahaa tai nainen lähtee. Raha taas 
dissipoituu parisuhteesta pois kitkan 
muodossa, joten rahaa on laitettava 
parisuhteeseen kokoajan lisää. Naisena 
sinun taas tulee olla valmis kuluttamaan 
rahaa siihen tahtiin, kun mies sitä 
ansaitsee. Tämä laukaisee miehissä 
primitiivisen vietin ajoilta, jolloin 
ruoan hankkiminen talouteen oli 
nimenomaan miehen tehtävä, ja tämän 
täyttäminen tuottaa miehille usein 
henkistä ylemmyydentuntoa alempia 
luomakunnan tuotteita kohtaan.

Toisen pääsäännön mukaisesti 
parisuhteen epäjärjestys kasvaa, 
ellei parisuhteeseen tehdä työtä. Jos 
työtä ei tehdä, ajan myötä ajaudutaan 
täydelliseen epäjärjestykseen, 
kaaokseen. Tästä päästäänkin kohta 
kolmanteen pääsääntöön.

Kolmas pääsääntö on myös hieman 
nurinkurinen termodynamiikkaan 
verrattuna, sillä viimeistään 
täydellisessä epäjärjestyksessä 
parisuhde lakkaa olemasta. 
Tämä ei tietenkään mitenkään 
poissulje termodynamiikkaa, 
määrittelylähtökohta on vain 
täydellisyyden sijaan epäjärjestys. 
Täydelliseen epäjärjestykseen ei 
kuitenkaan käytännössä päädytä, 
koska seksielämän loppuessa myös 
parisuhde vaihtuu usein uuteen, jolloin 
rahan kuluttaminen ja työn tekeminen 
on aloitettava alusta. 

Toivottavasti pääset näillä alkuun!
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Päivä 1
Oli maanantai, lämmin ja toiveikas viikonalku. Heräsin 
auringonvaloon puoli tuntia ennen asettamaani, 
mielestäni aikaista, hälytystä. Voisin aloittaa kiireisen 
päiväni ajoissa ja saisin vihdoin kirjoitettua rästissä 
olevan harjoitustyöni valmiiksi ennen viimeistä fyty-
mittausta ja XQ:n alkua. Energinen fiilis valtasi minut 
ja nousin istumaan sängyssäni. Nostin läppärin ylös 
lattialta syliini ja jatkoin urakkaa eilisillalta. Siinä 
sivussa vilkaisin puhelintani ja tajusin erehtyneeni 
fyty-mittauksen alkamisajasta ja olin mittauksesta 
jo perinteisesti myöhässä! Kuitenkin laboratorioon 
saavuttuani koiranpentumaisen ilmeeni ansiosta assari 
antoi armon käydä oikeudesta ja pääsimme mittaamaan 
vihoviimeistä työtämme.

Hypnoottisen kääntöheilurin tuijottelun jälkeen lähdin 
kotiin hoitamaan vielä viimeisiä matkaan valmistavia 
tehtäviä. Samaan aikaan XQ-whatsappissa jo suunniteltiin 
kiltaetkoja, jotka lähtivät käyntiin yllättäen vasta 
muutama tunti ennen matkaan lähtöä. Lopulta, kellon 
lähestyessä neljää, pääsin itsekin kiltaan. Lentokentälle 
lähdettiin hyvissä ajoin ja melko yhtenäisenä porukkana. 
35 teekkaria ja fuksia kerääntyi Pirkkalan lentokentän  

2-terminaalin eteen. Olutta yritettiin ostaa vielä 
viimeistä kertaa ennen koneeseen pääsyä, mutta edes 
16 euron litrahinta ei ollut tarpeeksi saamaan kahvion 
myyjää kiinnostumaan meidän palvelemisesta. Osa 
joutuikin kuivin suin turvatarkastukseen kopeloitavaksi. 
Elinaa ja Emskua onnisti, sillä kone arpoi juuri heidät 
peräjälkeen miesvartijan taputeltavaksi. Koneessa 
onneksi palvelukärry pelasi ja pikkupullot viiniä tekivät 
kauppaansa! Harmiksemme skumppa kuitenkin loppui 
jo rivillä 6, mutta se ei ainakaan sikarivi seiskan menoa 
hiljentänyt, sillä koneessa kului pullo jos toinenkin 
vaihtoehtoisia virvokkeita. Bremeniin laskeutuikin vain 
lentokone, seurueen ollessa edelleen vakaassa nousussa.

Lyhyen ratikkaseikkailun jälkeen päästiin hostelli Town 
Side:en, Kotkanpesäksi nimetty tukikohta oli perustettu! 
Bremenin iltaelämä oli maanantaiksi yllättävän vilkasta 
ja jokaisen sivistysvaltion tunnusmerkistön täyttäen 
saksalaisesta kioskista sai ostaa olutta myös kello 
yhdeksän jälkeen. Oma seurueemme päätyi lopulta 
oikein hyvää 90-luvun alternative rokkia soittavaan 
pittoreskiin pubiin. Drinkit olivat hyviä ja niitä sai kolmen 
sijaan neljä. Hyvissä fiiliksissä Juuli muun muassa lävisti 
korvani ja reissulla jäi elämään ainakin puhelimestani 

löytynyt lainaus ”Tequila Sunrise ja Sean Conneryn 
rintakarvat – mitä tuuheampi tuhero, sitä maukkaampi 
maku”. Osa porukasta eksyi hämärään lähinnä punaisella 
sisustettuun rattopubiin, jossa naisväki ei kuitenkaan 
kauaa viihtynyt. Tuurilla he löysivätkin vanhat kähmyt 
edellä mainitusta drinkkibaarista seuraten keltaiseen 
sadetakkiin pukeutunutta Teppoa. Baarin sulkeutuessa 
lähdimme lopulta takaisin hostellille.

XQ:n nuorempi väki oli Pertun johdolla päättänyt ottaa 
kaupungin haltuunsa oikein tosissaan ja he taisivatkin 
viihtyä ulkona vielä hieman pidempään. Olipa Perttu 
ottanut asiakseen voittaa myös XQ:n alussa julistetun 
”kuvaa teekkarilakki hassussa paikassa” – kilpailun, sillä 
hän oli kiivennyt Werder Bremenin kotistadionin aitojen 
yli ja napannut kuvan lakistaan Bundesliigaa pelaavan 
ammattilaisjoukkueen vehreällä ruohokentällä. 
Ilmeisesti tuo uroteko oli miehen niin uuvuttanut, että 
hän päätti jäädä nukkumaan hostellin käytävälle.

Päivä 2
Tiistaiaamu valkeni sateisena ja harmaana. Lämmin ja 
toiveikas viikonalku oli taittunut kylmäksi ja pelottavaksi. 
Koska baarissa oli saanut polttaa sisällä ja tästä 
innostuneen Teppo oli tuprutellut melkein tosissaan, 
olivat olotilat vielä normaaliakin tukkoisemmat – 
Rööki-Ruuskasesta en sano mitään. Hostellilla oli 
onneksi tarjolla aamupalaa ja suihkun jälkeen oli 
kivaa vetää päälle puhdas paita, ihmisarvoinen elämä 
alkoi pikkuhiljaa häämöttää tavoitettavissa olevalla 
etäisyydellä. Viimeisetkin Bremenin pölyt karistettiin 
kengän kannoista, kun nousimme Hampuriin matkalla 
olevaan bussiin. Kahden tunnin matkasta ei itselleni 
juuri turhia muistikuvia jäänyt, sillä tilaisuus jatkaa 
kovin vähäisiksi jääneitä yöunia oli liian houkutteleva. 
Nuorempia poikia lähestyvä Reeperbahn tosin jo alkoi 
kutkuttaa, ja he meikkasivatkin itseään ja toisiaan 
bussimatkan ajan. Erityisesti Tapsa sai Essin kasvoille 
tehdystä taidonnäytteestään jo muutaman työtarjouksen 
NääsPeksin Taikatiimiin. 

Hampurin bussiaseman edessä meitä tervehti Robert, tuo 
viime syksynä TTY:llä vaihto-oppilaana ollut ja YKIllä 
maailmanennätyksen nimiinsä lunastanut sankari. 
Melkoisen alkuhässäkän ja ex tempore lounastauon 
jälkeen XQ-porukka kerättiin jälleen matkanjohtajien 
rautaisella otteella kokoon ja Robert lähti johdattamaan 
seuruetta kohti TUHHia, eli Hampurin TTY:tä. 
Matkaa tehtiin jälleen julkisilla, jotka Saksassa kulkevat 

tunnetusti aina tasatunnein ja aikataulussa muutenkin. 
Sateista iltapäivää alkoivat piristää yhä useammin Boris 
Jeltsinin XQ-puhelinsoitot (Ring ring!) ja Hampuri 
alkoi vaikuttaa erittäin hauskalta Hansakaupungilta. 
Perillä TUHHilla kohtasimme paikallisia opiskelijoita, 
jotka olivat pistäneet yliopiston sisäpihalle grillin ja 
olutteltan pystyyn. 

Kovin pitkään emme tosin ehtineet paikallisten 
seurasta nauttia, mikä hieman harmitti esimerkiksi 
Juulia, joka oli olotiloissaan kovin toivonut sosiaalista 
kontaktia vieraiden ihmisten kanssa. Meidät 
johdatettiin nimittäin ensimmäiselle varsinaiselle XQ-
kohteellemme, LVI-tekniikan luennolle. Saksalaiset 
lämmitys- ja jäähdytysenergiatehokkuuden tutkijat 
olivat keksineet asentaa sekä ilmasta kosteutta poistavan 
suodattimen, että pyörivän lämmöntalteenottimen 
samaan ilmanvaihtokoneeseen! He olivat myös 
muistaneet Karvisen opit työn ja lämpöenergian 
paremmuussuhteesta, ja näyttivätkin mielenkiintoisia 
pylväsdiagrammeja energioiden kulutusvertailuista. 
Luennon aikana professori osallisti XQ-väkeä 
kysymyksillään ja välillä osa opiskelijoita hakikin neuvoa 
antavia vastauksia kilauttamalla vaivihkaa Jeltsinille. 
Saatiinpa luennolla selville professorin siviilisäätykin, 
kun hän punaisin poskin myönsi olevansa sinkku. 
Luennon jälkeen kävimme tutustumassa testikonttoriin 
ja pääsimme näkemään mainitun IV-koneen omin 
silmin!

Oli aika siirtyä ulkotiloihin ja, kuin tilauksesta, alkoikin 
sopivasti tihuttaa. Kostea fiilis vahvistui myös erittäin 
positiivisella tavalla, kun ulos kannettiin myös oluthana 
ja tynnyri TUHHin panotekniikan ainekerho Perlen 
itse panemaa olutta. Oluen äärellä sosialisoiduttiin 
ja Perleläiset pitivät meille myös todella hauskan 
ja mielenkiintoisen esitelmän hommistaan omalla 
kerhotilallaan, tai enemminkin kerhopanimollaan. 
Huhun mukaan saimme illan aikana kiskottua 100 
litraa olutta asiantunteviin kitusiimme ja kyllä siinä ehti 
jälleen ilta tummuakin.

Jatkoille siirryttiin legendaariselle Reeperbahnille ja 
näky oli mielikuvien mukainen. Päivän aikana levinneet 
meikit silmissään esimerkiksi vanhat laivahomot 
ottivat kaupungin iloisimmasta kadusta otteen kuin 
entisaikojen merimiehet konsanaan. Yön parhaat paikat 
olivat pääasiassa kynttilöin valaistu drinkkibaari. The 
Old Sailors - pub ja Reeperbahnin Hesburger.

Rau-XQ: 
Rajakokemuksia Reeperbahnilla
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Päivä 3
Keskiviikkoaamuna herättiin kivenheiton päässä 
Reeperbahnilta, Hostelli Zimmervermietung 
Krantz:sta. Aamupalaa ei ollut tarjolla ja suihkukin 
oli jyvitetty 10 hengelle. Olotila oli säänmukainen, 
kylmä ja kalsea, joskin toiveita kirkastumisesta oli 
ilmassa. Maleksien XQ-ryhmä kerääntyi hostellin 
eteen kadulle ja matkanjohtajat kiittelivät ryhmämme 
hyvää käytöstä ja omaehtoista suoriutumista - Pertun 
johdolla kuuntelimme puhetta tarkkaavaisina. Mies 
oli jostain hankkinut itselleen kepin, jota esitellä ja 
jonka varaan yrittää tukea jalkaansa. Ilmeisesti Pertun 
kiipeilyt olivat tältä reissua kiipeilty, sillä nilkkaa 
näytti jomottavan etukumarasta päätellen jonkin 
vertaa. Toisaalta puhelimensa hävitettyään ei Pertulla 
enää ollut mahdollisuuttakaan ottaa eilisillan kaltaisia 
sankarikuvia.

Osa porukasta olikin jo aiemmin lähtenyt kohti päivän 
ensimmäistä XQ-kohdetta, pahamaineista levätaloa. 
Jotkut puolestaan suostuivat lähtemään matkaan vasta 
saatuaan mukaansa liiallisilta älynväläyksiltä suojelevan 
lampunvarjostimen. Lyhyen metromatkan jälkeen 
ponnahdimme ylös katutasolle, toisilla ponnahti 
ylös vähän enemmänkin kuin mitä tilattiin, mutta 
yhtäkaikki – lyhyen huuhtelutauon jälkeen matka jatkui 
kohti aseman lähellä siintävää sapenvihreää kerrostaloa. 
Kuuntelimme kertomusta talon toiminnasta 
samalla haltioituen levätankkien alati pulputtavista 
ilmakuplista. Talon mahdollisuudet oli tuotteistettu 
lähes äärimmilleen aina levän jatkojalostukseen 
myynnistä kerättävän biokaasun polttamiseen talon 
omalla kaasupolttimella, mutta nokkela teekkari 
toki vielä keksi vedonlyöntimahdollisuuden näiden 
lumoavien ilmakuplien kohoamisjärjestyksestä. 
Finaalitaistoja käytiin muun muassa Green Milen 
ja Algae Dreamin kesken. Meidät jaettiin vielä 
kahteen ryhmään ja pääsimme kurkkaamaan talon 
tekniseen tilaan.  Vuorollaan ulkopuolella odotteleva 
ryhmä ei toki toimettomaksi jäänyt, sillä paremman 
kuuluvuuden alueella otettiin jälleen tiuhaan ja tiukkaa 
ulkomaanpuhelua, tällä kertaa Gorbatšoville. 

Päivän XQ-seikkailu jatkui bussilla kohti vielä 
levätaloakin pahamaineisempaa kohdetta – 
Hampurin kaupungin vedenpuhdistuslaitosta. Tämä 
megalomaaninen kakkavatkaamo käsittelee 1,7 
miljoonan asukkaan viemärivesien lisäksi läheisen 
teollisuusalueen jätevedet, summaten verrannollisen 
asukasvastineluvun 2,7 miljoonaan. Onneksi 

aikataulullisista syistä johtuen meille jäi riittämiin 
aikaa esidesinfioida itseämme sisäisesti. Eräänlaisia 
puhdistustusoperaatioita ja lopullisia ratkaisuita 
ehdoteltiin myös lällärin välityksellä läheisen sataman 
ahtaajille – mitäs tunkivat meidän kanavallemme – 88!
Vedenkäsittelylaitoksen esittely alkoi saksalaisella 
asiallisuudella ja ehkä normatiivisimmilla power 
point–kalvoilla ikinä – Teppokaan ei ollut pysyä 
tuolillaan! Jospa vain olisimme tienneet mitä tuleman 
pitää, olisimme pyytäneet kierrättäjäämme pitämään 
kalvosulkeiset uudelleen. Kuin porsaat teuraalle, meidät 
johdatettiin jonossa ulos aulasta ja kohti ensimmäistä 
jätevälppää. Ylihienot korvatulppakuulokkeet eivät 
juurikaan taipuneet sieraimiin, joten verrattain 
läpitunkeva viemärin tuoksu pääsi yllättämään ainakin 
joukkomme energiateekkarit. Tässä kohtaa tietäjät 
tiesivät ja katsoivat huvittuneina heikompiaan, sillä 
seuraavaksi tiemme vei ”tiheävälpettä” erottelevaan 
ja varastoivaan tilaan – absolutely fucking disgusting! 
Sitä määrää kakkahiutaletta ei hetkeen ole nenääni 
leijunut. Tottahan on, että tällainen luonteenheikkous 
on lapsellista, mutta XQ-vastaavamme Tommin hartain 
sanoin ilmaistuna ”Miksei minun äitini tappanut minua 
kun olin lapsi?”. 

Kaikesta selviää hengissä ja se mikä ei tapa, se todellakin 
satuttaa. Matkamme jatkui selkeytysaltaiden ja 
hämmennystä herättäneiden katettujen ilmastusaltaiden 
jälkeen valtavien biokaasureaktoreiden juurelle. Ainoa 
asia mikä enää näiden järkyttävien lietesäiliöiden 
rikkoutumista enemmän pelotti, oli haaste hypätä niiden 
huipulle vievään hissiin. Korkealla ilma oli hieman 
raikkaampaa, mutta jostain syystä Tommin kasvot eivät 
vieläkään saaneet väriä pintaan. Paria maisemakuvaa 
myöhemmin olimme valmiita siirtymään takaisin 
maanpinnalle ja kohti vastaanottoaulaa. Vierailumme 
Hampurin Vedellä päättyi kannustaviin toivotuksiin 
hyvästä jatkosta ja jotenkin meistä tuntui, että suunta 
olisi tästä ylöspäin – jossain soi puhelin.

Kävelymatkan päässä vedenkäsittelylaitokselta 
pysähdyimme laiturille odottelemaan vesibussia, joka 
veisi meidät takaisin keskustaan. Aikaa kulutettiin 
äskeistä XQ-kohdetta hifistellen ja kauhistellen, 
napattiinpa reissun ainut ryhmäkuvakin kaiken kivan 
keskellä! Vesibussin kapteeni karauttikin aluksensa 
laituriin tuota pikaa ja ryhmämme astui laivaan. Seilaus 
oli villiä ja paattia tosiaan ajettiin laituriin vauhdilla. 
Hetkittäin keulapotkurin huutaessa maksimikierroksilla 
tulikin mieleen, että josko kapteenikin on ottanut vaarin 

saksalaisen julkisen liikenteen säännöksestä, joka 
kieltää alkoholijuomien nauttimisen, paitsi tietysti 
vesillä liikuttaessa. Saavuimme Hampurin keskustan 
liepeille ja hajaannuimme pienryhmissä omille 
teillemme, loppuilta olisi kaiken lieassa roikkumisen 
jälkeen täysin up yours. Oma iskuryhmämme 
suuntasi pastan ja viinin pariin läheiseen raflaan, osa 
döner-kojujen kimppuun ja kai lopuillekin ruoka 
alkoi jo näin iltapäivällä maittaa muodossa tai toisessa. 
Keskustassa emme ainakaan itse vielä keskiviikkona 
enempää aikaa viettäneet, sillä Reeperbahnin kutsu 
oli äitynyt jo korvia huumaavaksi. Metro alle ja kohti 
matalakülttüürikohteita, omiemme pariin.

Emme reissun vanhusten kanssa uskaltaneet 
astua välikuoleman pelossa hostellin lämpöön, 
joten päätimme astua sisään viehkeän oloiseen 
kulmabaariin aivan majoituksemme läheisyydessä. 
Tuo Sailorstraßen tupakanhämyinen, tiiliholvinen 
ja vanhan ajan tunnelmaa huokuva kapakka 
hurmasi meidät. ”Heittämällä Hampurin paras 
paikka” huudahti Teppo, kun väliaikaisesta 
etkopaikasta oli jo muodostunut jo varsinainen 
tukikohta toimillemme. Koitimme välillä antaa 
mahdollisuuden Reeperbahnin muillekin juottoloille, 
mutta herrasmiesten hämyisen kellariluolan ja 
poikaystäväänsä kateellisena suojelevan pietarilaisen 
sänkipään pelottelemana päätimme saapua takaisin 
sinne, missä meidät jo tunnettiin ja ystäviksi 
kutsuttiin. Harmittavan aikaisin paikkamme tosin 
joutui sulkemaan, sillä nuori nainen tiskin toisella 
puolella hoiti kapakkaa yksinään koko päivän ja 
valomerkki tuli ennen kahta. Ehkä hyvä niin, emme 
nimittäin ainakaan Tepon kanssa kumpikaan olleet 
jaksaneet edes päällyspaitaa riisua hostellin punkkiin 
kaatuessamme. 

Samaan aikaan toisaalla Niko oli erkaantunut XQ-
porukasta. Keskiviikkona kakanhaju ei hirveästi 
Nikon seksuaalista mieltä nostattanut, joten hän otti jo 
levätalolta taksin hostellille, josta päätyi myöhemmin 
Robertin seuraksi Hampurin kirkolle. Joukkoon 
liittyi vähitellen myös muita ja porukka kävelikin 
takaisin Reeperbahnille pubi pubilta. Tämän kävelyn 
innoittamana ilta jatkuikin niin myöhään, että 
tissibaarit löivät ovia kiinni poikien edestä. Nikon 
ainoaksi vaihtoehdoksi jäi lopulta lähteä yksin 
hämärälle kujalle etsimään seuraa. Ja seuraahan 
sieltä löytyikin! Työtön Sayid kertoi tietävänsä, 
mistä saa kaljaa. Hämyisiä reittejä vielä pimeämpään 
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siirtyen päädyimme baarin, jossa Niko epäili Sayidin 
seksuaalista suuntautumista erilaiseksi kuin omaansa. 
Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi tiedustella eräältä hyvin 
nätiltä herrasmieheltä olikohan epäilyssä perää. Hans 
ei tiennyt, mutta myönsi, että Niko viettää aikaa kello 
kuusi homobaarissa. Tästä hieman hätääntyneenä Niko 
päätyi kyselemään enemmän homojen parisuhde- ja 
seksielämästä Hansin esitellessä puista penistään. Hans 
myös lupasi lähettää kuvan peniksestä seuraavana 
aamuna, mutta sitä emme koskaan saaneet. 
 

Päivä 4
Viimeinen varsinainen XQ-päivä valkeni yhtä 
harmaana ja ahdistavana, kuin muutkin matkallamme 
olivat alkaneet. Joukkomme kerääntyi viimeistä kertaa 
tutulle paikalleen kadun varteen Tommin ja Villen 
ohjeistaessa torstain toiminnasta. Päivä oli omistettu 
vapaalle vaeltelulle ja omien tarpeiden tyydyttämiselle, 
mutta illalla pitäisi olla päälinja-autoasemalla valmiina 
hyppäämään takaisin Bremeniin vievään bussiin. Joukon 
olotilat olivat sen verran vaikeat, että suurelle osalle olisi 
riittänyt vain se hostellin sänky. Mutta koska meidät oli 
sieltä häädetty, piti matka suunnata päämäärättömästi 
sinne, minne nenä osoitti. 

Olimme setäosaston kanssa päättäneet suunnata 
kohti Hampurin keskustaa, kun huomasimme myös 
matkanjohtajakaksikon sekä Juulin ja Kaisan olevan 
laiturilla samoissa aikeissa. Seitsemikkömme ottikin 
lukumäärästä suojaa ja tukea taistelussa kaupungin 
vaaroja vastaan ja teimme matkaa vastedes yhdessä. 
Tosin siinä missä Juulilla ja Kaisalla oli selvät sävelet 
nauttia Hampurin ruokatarjonnasta mahdollisimman 
paljon ja usein, näytti Tommia ja Villeä enemmän 
miellyttävän se seikka, ettei heidän enää hetkeen 
tarvinnut johdattaa porukkaa. Tatu, Teppo ja minä 
olimme lähinnä kuollutta painoa, ja raskaita olivat 
jututkin, ainakin muun porukan ilmeiden perusteella.

Keskustaan lähdettiin rautatieaseman tavaran-
säilytyskoppien kautta hieman kevyemmällä jalalla. 
Suuren kaupungin tuulisten aukioiden ja pienen, 
heikohkoa oloa kärsivän, matkailijan välinen kontrasti 
oli sen verran kova, että lyhyen haahuilun jälkeen 
päätettiin pysähtyä kahville keskustan tuntumassa. 
Mukavat nojatuolit ja makeat leivokset loivat uskoa 
tulevaan ja nostattivat verensokeria siinä määrin, että 
vain vajaan tunnin kahvittelun jälkeen olimme valmiit 
uuteen yritykseen. Laajan kiltahengailun opit eivät ole 

sittenkään menneet hukkaan! 

Vanhan Hansakaupungin kirkot ja upeat kivirakennukset 
olivat jännästi sulautuneet yhteen merkkiliikkeiden 
lasiputiikkien kanssa ja ihmeteltävää löytyi. Kaupungin 
läpi virtaavat kanavat eivät todellakaan ole mitään 
Aurajokeen verrattavia surkeita puroja ja lievää olemisen 
tuskaa kokeva luokkaretkeläinen saattaa vain kuvitella 
millainen ihme ne ovat olleet myöhäiskeskiaikaa elävälle 
talonpojalle. Raatihuoneen edessä oli hyvä paikka 
ottaa turistikuvat ja alkaa etsiä kivaa ruokaravintolaa, 
tytöillä kun oli tuo missionsa. Kivan ravintolan 
löytäminen muuten onkin yllättävän helppoa näin 
nykyaikana, kun käytössä on netti ja älypuhelimet ja 
erilaiset arvostelusivustot. Meidän ei tarvinnut kuin 
kiertää vanhan kaupungin kautta, ylittää ne helvetilliset 
kanavat uudestaan, käydä pyörähtämässä yhden paikan 
ovella ja todeta se huonoksi, tulla uudestaan takaisin 
Raatihuoneelle ja laskeutua metroon, kulkea maan alla 
kahden metroaseman väli – kävellen, nousta takaisin 
ylös maanpinnalle, kävellä katua eteenpäin tähystäen 
kadunnumeroita ja tietenkin palata muutamakymmen 
metriä takaisinpäin käveltyämme osoitteen ohi. Ajatella, 
että jossain kohtaa tätä kevyttä kaupunkikävelyä Juulilla 
oli otsaa haukkua meitä perässä vedettäviksi ja tuskastella 
saamattomuuttamme -käsittämätöntä! Onneksi se 
aasialainen paikka, johon vihdoin pääsimme, tarjoili 
hyvää ruokaa, eikä henkilökunnallakaan ollut mitään 
kiirettä potkia meitä ulos. 

Päivä alkoi olla siinä vaiheessa, että meidänkin piti alkaa 
suunnitella kamojen noutamista ja linja-autoasemalle 
suuntaamista. Matkanjohtajien stressi oli pitkin päivää 
noussut muun XQ-ryhmän viestejä lukiessa ja heistä 
tuntui paremmalta mennä odottelemaan porukkaa 
asemalle hyvissä ajoin. Siinä missä me seitsemän olimme 
vapaasti kierrelleet kaupunkia ja juoneet lähinnä kahvia, 
oli osa muusta porukasta, mitä ilmeisemmin ankaraa 
itseinhoa kokien, päättänyt lukittautua huoneeseen 
ilman ulospääsyä. Presidentit olivat soitelleet YKIläisille 
niin ahkeraan, että 10 rohkeinta teekkaria oli päätynyt 
ratkaisemaan saksalaisen tekniikan opiskelijan osuutta 
terrorismiuhassa. Mikäs sen mukavampaa viettää 
torstai-iltapäivää, kuin delirium-olotiloissa pimeässä 
alkukantaisia talismaaneja vilisevässä kopissa pommin 
tikittäessä hitaasti mutta varmasti eteenpäin. Taitonsa 
saivat näyttää niin Metsämansikkainen Bönthö-Aune 
kuin Skutsinvihreä Tissi-Aadolf (kiitos Whappu). 
Loppuosa oli ilmeisesti parannellut oloaan hieman 
perinteisemmissä merkeissä.

XQ-väkeä alkoi pikkuhiljaa valua asemalle ja kun 
bussikin vihdoin pienen viivästyksen jälkeen saapui 
paikalle, oli meidän aika jättää Hampuri haikein 
miettein taaksemme. Tai no, Essi meinasi jäädä 
suustaan kiinni bussikuskin kanssa, liekö keskustelussa 
kumpi antanut elämänohjeita ja kummalle? Matka 
Bremeniin sujui monella tavalla sutjakkaasti. Kuski 
oli selkeästi päättänyt ottaa aikataulun kiinni, eikä 
takapenkkikään näyttänyt turhia himmailevan. 
Matkanjohtajan kainot toiveet kaikuivat kuuroille 
korville ja lausahdus ”Tommi, minä näytän sinulle 
missä kunnossa koneeseen pääsee” oli sen verran 
hyvä vastine, ettei siihen juuri paljoa voinut alkaa 
vastaan vänkäämään. Elinan harrastamat salsarytmit 
edelliseltä illalta olivat varmaan vielä Tepon ja Tatun 
mielissä, sillä he käyttivät bussin wifiä brasilialaisten 
rytmien kuunteluun. Huhujen mukaan bussin 
ilmastointi ei ollut kaikkien mieleen vaan naisväen 
iloksi matkustajilta lähti paitoja pois tiheään tahtiin, 
ja saattoipa siinä lähteä housutkin.

Perillä Bremenissä Perttu alkoi jälleen heiluttaa 
taikasauvaansa siihen malliin, vanhusosasto päätti 
ottaa jalat alleen. Tätä päätöstä olen itse näin 
jälkikäteen katunut, sillä ilmeisesti Bremenistä 
olisi löytynyt vallan maukkaat opiskelijabileet! No 
toisaalta, lentokentän miellyttävät penkit kutsuivat 
tässä kohtaa jo melko voimakkaasti ja vielä viimeiset 
Currywurstit rautatieasemalla nautittuamme 
suuntasimme ratikalla kentälle ja Terminaali 
1:een unille. Öinen Bremenin lentokenttä olikin 
kokemuksena aivan hirveä. Samaan aikaan toisaalla 
juotiin olutta ja tanssittiin La Vivan tangoilla, 
valintojen maailma. Matti ei ollut saanut keppejään 
mukaan La Vivaan, mutta suoraselkäisiin saksalaisiin 
luottaen oli heittänyt keppinsä baarin eteen 
pysäköidyn asuntovaunun katolle odottelemaan. 
Yön pimeinä tunteina Jesse törmäsi nuorisoon, 
jotka olivat menossa kohti huolimattomien naisten 
katua, jossa meno oli kuin eläintarhassa. Paetessaan 
muiden perässä paikalliseen yökerho La Vivaan 
vastaan pyöräili saksalainen tyttö, joka houkutteli 
viattomat teekkarit päärautatieaseman taakse 
jonkinlaisen kulttuurirakennuksen kellariin. Tuttua 
bommarimaista liuskaa pitkin päästiin järjettömiin 
paikallisten opiskelijoiden underground-bileisiin. 
Huhujen mukaan Tamperelaiset teekkarit saivat 
paikan minttuvarastot tyhjennettyä siinä sivussa. 
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Pääsiäisloman jo kolkutellessa ovea oli aika ottaa ilo 
irti ja tuuletella haalareita YKIn perinteikkäissä Ei 

Tipu! - bileissä. Tänä vuonna paikaksi oli valikoitunut 
vuosien aikana jo moneen kertaan muuttunut, mutta 
nyt jo hetken UNIONina tunnettu menomesta. Itseltä 
on tainnut pari kertaa jäädä nämä pippalot välistä, 
kun on parina vuonna matkattu pohjoiseen pääsiäistä 
viettämään, mutta tänä vuonna päästiin kuitenkin 
nauttimaan täysin siemauksin! 

Alkuilta sujui kiltalaisten kanssa iltaan virittyen niin 
nauttien herkuista kuin viinilasien ja tölkkienkin 
sopivasta kilinästä. Mukana oli myös karvainen 
asukki, joka tuntui valloittavan kaikkien sydämet ja 
ehkä varastavan ruoan hippuset, jos sille päälle sattuu. 
Saatiin sitä illan aikana jopa entisen emännän muniakin 
maistella näin pääsiäisen kunniaksi (ei suositeltu.. 
ensikerralla Kindereitä *vinkvink*). Nopsaan vilisti 
aika siinä ja lopulta puolijuoksua bussille. Onko se 
teekkarilauma aina niin vaikea saada talosta ulos 
kymmenessä minuutissa? Helposti täytettiin takarivin 
paikat ja parin pysäkin perästä matkaan istahti myös 
oiva lisä Wäinölän nakkisaunalla olleita ykiläisiä. 

Siinä ennen kello 23:a astuttiin baarin ovelle ja päädyttiin 
odottelemaan menon alkua yläkerran sohville. Osa 
porukasta päätti hakea vauhtia vielä montusta tai 
kuka mistäkin ulkopuolisesta lähteestä. Hieman jäi 
harmittamaan, ettei pupunkorvilla (jotka tosin itse 
unohdin narikkaan) tainnutkaan saada minkäänlaista 

pupujuomaa tarjoushintaan. Musiikin viimein kohoten 
käytiin sitä itse tanssilattiaa kuluttamassa isommallakin 
YKI-ringillä. Bändiä jo ehdittiin vähän odottamaan 
ja saatiinhan sekin viimein lauteille. YKI-bändistä 
liikkeelle lähtenyt A One Night Band oli illan esiintyjänä 
ja tarjosikin yleisölle kaikkiruokaista musiikkia J. 
Karjalaisesta Jukka Poikaan. Viihdyttävä esitys oli 
taattu ja yleisö oli hyvin mukana. Taidettiin sitä käydä 
eturivissäkin heilumassa ja luultua oman äänensä 
olevan hieman parempi.

Bändin poistuttua viimeisen kappaleen jälkeen pääsi 
bilekansa kunnolla valtaamaan tanssilattiaa ja pian 
olikin paikka täynnä haalari-/opiskelijakansaa. Mukava 
oli nähdä myös vanhempia kasvoja nauttimassa YKIn 
perinteikkäistä juhlista. Tuleekohan sitä itse parin 
vuoden päästä tultua muistelemaan ja katsastamaan 
menoa. Ehkä? Loppuilta vilahti hikeä virraten tanssien. 
Taisi siis aamuinen niskavenähdys hävitä jostain 
kumman syystä.. Lopulta ilta päätettiin kimppataksiin 
suunnaten ja kotiin päätyen. Kiitoksia siis ja vuoden 
päästä uusiksi! 

Johanna Veuro

Aamun sarastaessa XQ-väkeä alkoi jälleen tipahdella 
sovittuun kohteeseen satunnaisessa järjestyksessä ja 
kunnossa. Hämmästystä aiheutti muun muassa Essi, 
joka kaikista todennäköisyyksistä poiketen olikin 
ensimmäisten joukossa lentokentällä, vaikka oli jäänyt 
viimeisten joukossa baariin jättäen pojat keskenään 
hakemaan tavaransa rautatieasemalta. Terminaalissa 
oli väsyneen hymyilevää joukkoa hetki hetkeltä 
enemmän ja varsinkin yön bileitä kiiteltiin vuolaasti ja 
kovaäänisesti. ”Siis mua tuli iskemään sekä nainen että 
mies!” iloitsi Jerekin. Pakko olla kämppiksen puolesta 
iloinen, vaikka oma saamattomuus vähän harmittikin. 
Päärautatieasemalta YKIläisten mukaan tarttui uusi 
suomalainen tuttavuus Jaakko, jonka spontaani 
heittäytyminen Thunderstruck-juomapeliin teki 
teekkareihin suuren vaikutuksen. Jaakko oli sattumalta 
tulossa Suomeen samalla lennolla ja viihtyi YKIläisten 
kanssa Suomen kamaralle asti. 

Turvatarkastukseen alettiin valua rauhallista tahtia 
ihan jo senkin takia, että juuri nyt kaikenlainen kontakti 
tuntemattomiin ahdisti lujasti. En tiedä näkikö tuon 
ahdistuksen minusta jo niin ilmiselvästi, että sitä 
piti hyväksikäyttää, vai oliko tilanteessa oikeasti vain 
puhdasta sattumaa, mutta näin tarkkaan tarkastukseen 
en itse ainakaan ole ennen joutunut. Se, miten Perttu 
onnistui melkein puhumaan keppinsä koneeseen, on 
minulle edelleen reissun suurin mysteeri. Tarkastuksen 
toisella puolella oli vielä sekä aikaa että mahdollisuus 
ottaa matkan viimeiset vehnät Saksanmaalla ja, 
näistä syistä, reissun paatuneimmat matkaajat tuon 
tilaisuuden myös käyttivät. Mahtoi olla hyvää, sillä sen 
verran näytti hymyilyttävän! 

Lento rakkaaseen kotimaahan kului pitkälti univelkaa 
maksellen eikä tarjoilukärryä tullut itse edes nähtyä 
saati pysäytettyä. Sääliksi kävi niitä normaaleita ihmisiä, 
jotka joutuivat repaleisen joukkomme seassa istumaan. 
Koneen laskeuduttua maleksimme terminaalin eteen, 
kiittelimme toisiamme matkasta ja hämmästelimme, 
miten jatkaa tästä eteenpäin? Olomme oli hieman tyhjä, 
rauhaton. Bremen, Hampuri ja erityisesti Reeperbahn 
olivat puristaneet meistä kaiken irti, kieputelleet meitä 
ympäriinsä ja sylkäisseet ulos kidastaan. Ne olivat 
antaneet meille iloa ja nautintoa sekä kipua ja tuskaa. 
Olimme XQ-ryhmänä jakaneet ja kokeneet sen kaiken 
yhdessä, emmekä enää osanneet olla yksin. Onneksi 
muistot pysyvät aina mukanamme, kiitos – ja sori – 
niistä.
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