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Oi noita
vanhoja 
hyviä 
aikoja...

…kun oli vielä hanget korkeat nietokset. Mutta ei hätää, Ruutisten 
kuntoilunumero neuvoo kuinka teekkari saa ihmisystävällisesti lisää 
ruista ranteeseen. 

OsastOn 
histORia
PÄhkinÄn-
kuORessa

viinakset 
testissÄ
Ruutisten koditon, 
uskonnoton ja isän-
maaton testiryhmä 
testasi mikä on 
kaikkein epäisän-
maallisin viina. 
Selvisikö voittaja? 
Selvisivätkö testaajat? 

Kyykkäämään, kyykkäämään, joka aamu sännätään… sivu 11

viinlanDia
kiRJOitus-
kilPailu 
On tÄÄllÄ 
taas

Kuka perusti 
osastomme ja mitä 
mieltä hän on tiede-
kuntauudistuksesta?
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PÄÄkiRJOitus

MuutOkset tuntuvat 
tulevan tahtOMat-
taMMekin, JOten eikö 
Olisi PaRasta ettÄ 
yRittÄisiMMe yhDessÄ 
PaRantaa MuutOsten 
laatua?

On taas se aika vuODesta kun kevät tekee 
tuloaan. Tosin tänä vuonna kevät saapuu suo-
raan syksyn jälkeen ja jättää talven kokonaan 
välistä – ainakin näin etelässä. 

Talvi ja sen mukanaan tuomat iloiset leikit ja 
urheilulajit tuntuvat olevan jäämässä historiaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Itse kukin 
pystyy helposti kuvittelemaan tilanteen, jossa 
kiikkustuolissa kertoo lapsenlapsilleen tarinoita 
siitä, kuinka lunta satoi kymmeniä senttejä, ja 
ulkona leikittiin lumella jo 
marraskuun puolella. 

Ilman lumen tuomaa 
valoa ja iloa pitenee pimeä 
aika ja sen aiheuttama synk-
kyys. Ja sekös vasta suoma-
laisten jo valmiiksi ”iloisia” 
mieliä ylentääkin. Voimme 
vain toivoa (siis me lumen 
rakastajat) että tämä on kau-
sittaista vaihtelua ja ilmas-
tonmuutos ei ole pysyvä asia.

Ilmasto ei ole ainoa asia, 
jossa tällä hetkellä tapah-
tuu suuria meitä koskevia 
muutoksia, sillä rakas 
korkeakoulumme tuntuu jatkuvasti olevan 
yhä suurempien ja hämmentävämpien muu-
tosten edessä. Toisinaan tuntuu jopa siltä, että 
päättäjät haluavat vain hämätä meitä pienem-
millä uudistuksilla, jotta suuremmat voitaisiin 
toteuttaa pienten uudistusten aiheuttaman 
hälyn suojassa. 

On opintouudistusta ja laitosuudistusta ja 
huippuyliopistoa. Kaikki nämä jakavat vahvasti 
mielipiteitä, mutta tuntuu että yleisesti ottaen 
opiskelijat ovat uudistuksia vastaan ja päättäjät 
niiden puolesta. 

Pelkäävätkö opiskelijat muutosta vai ovatko 
nämä uudistukset oikeasti juuri se oikea 
valinta? Eivätkö juuri opiskelijat ymmärrä par-
haiten opinnoista ja niiden puutteista? 

Uudistusten puimista pystyisi jatkamaan 
ikuisuuksiin ja väittelemään tuntikausia muu-
tamalla hengenvedolla, mutta sitä en tässä tee. 
Kehotan sen sijaan opiskelijoita ryhtymään 
jaarittelemisen, kiukuttelemisen ja pulinoinnin 
sijasta oikeasti tekemään jotain asioiden eteen 

ja vaikuttamaan muutoksiin. 
Muutokset tuntuvat tulevan 
tahtomattammekin, joten 
eikö olisi parasta että yrit-
täisimme yhdessä parantaa 
muutosten laatua?

Vaatikaa siis epäselvyyk-
siin ratkaisuja, kurssille 
korvaavuuksia, parempaa 
opetusta, tenttiarvosanoja 
ajoissa, täsmällisempää 
tiedotusta sekä mitä ikinä 
koettekaan parannuksia 
vaativaksi! 

Lopuksi haluaisin tuoda 
vielä yhden muutoksen 

esille. Kuten tarkkasilmäisimmät jo huoma-
sivat, myös Ruutiset on TKK:n uudistumis-
paineiden alla ”joutunut” uudistamaan oman 
ulkoasunsa.  Tästä haluaisin kiittää sisartani 
Hanna Lahtea, joka uudisti lehtemme graafisen 
ilmeen. 

Rudolf Ruutinen
jarkko.lahti@tkk.fi

P.S. Muistakaa legendaarinen Viinlandia-
kirjoituskilpailu! Ohjeet viereisellä sivulla.

etusivu

sisällysluettelo
Pääkirjoitus
apinalaatikko

viinlandia-kirjoituskilpailu 2008
kolmossivun raksalainen
Phuksikapteenilta

Ruokatutka
endre lekve järkyttyi

Mäyräkoiralla kuntoon!
Oltermannin palsta

Raadin esittely

tukijat + toimihenkilöt

Ruutiset testasi viinaksia

kesäksi kuntoon!

vessakuvasarja käynnistyy
kiltahuoneella kävijäkato

kyykkä – tuo lajeista jaloin

Puuhanurkka

RUUTISET 1/2008
sisÄllysluettelO

taittaJa
Mikko sillanpää 

ulkOasu
hanna lahti

issn 1235-628X (painettu) 
issn 1795-8970 (verkkolehti)) 

ilmestyy neljästi vuodessa 

PainOPaikka 
lehtisepät, Pieksämäki 
painos 1 000 kpl

histORian havinaa

entisaikoina talviurheilua harrastettiin yhdessä toinen toistaan kannus-
taen. lähde: killan arkisto.

RakennusinsinööRikilta
Rakentajanaukio 4
02150 espoo
puh. 09-451 3491
fax. www.tky.hut.fi/-lk

Ruutisten  tOiMitus

PÄÄtOiMittaJa
Jarkko lahti

 tOiMittaJat 
Jarno Jalonen, katja tuo-
mola, topias siren, veikko 
karvonen, tuomas Rantanen, 
lasse kahila,
vekku savolainen,  turo 
auvinen 

Ruutisten tuRisti 
tuuli klemetti 

kannessa: teekkaripoika suksilla. 
killan arkiston helmiä.
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PhuksikaPteenilta

vuOsi On alkanut aikaMOisella vauhDilla.  Ja mikäs 
siinä varsinkin kun erityisen hieno vuosi on meneillään. 
Tänä vuonna kiltamme täyttää 95 vuotta ja siinä on aihetta 
juhlia! 

Vaikka alkuvuodessa vasta mennään, on tapahtumia 
riittänyt. Tammikuun alussa oli heti talvipäivä, joka aikai-
semmista vuosista poiketen järjestettiin kaikkien kiltojen 
yhteisenä tapahtumana. Vaikka lunta oli kehnosti, Smökki 
oli jatkoilla tupaten täynnä iloista väkeä. Tammikuun 
lopussa pääsi tutustumaan viinien ja juustojen ihmeelliseen 
maailmaan kulttuurivastaavamme Elinan järjestämässä 
viini- ja juustoillassa. Helmikuun alussa Ullanlinnanmäellä 
laskettiin mäkeä ja Gravitaatio järjestettiin uudella konsep-
tilla Helsingin keskustassa ravintola Onnelassa. Ystävän 
päivänä sitsasimme ystäviemme mittareiden kanssa rakkau-
den merkeissä.

Historian ensimmäisen kerran järjestettiin vanhempain-
sitsit helmikuun lopussa ja sitsasimme 60 ihmisen voimin 
TF:llä. Vastaanotto oli hyvä ja ilmapiiri lämmin.

Keväänkin aikana tapahtuu vielä yhtä ja toista. Perintei-
sesti bussilastillinen raksalaisia lähtee kiertämään Suomea 
kotimaan pitkän merkeissä, jonka reitti tänäkin vuonna on 
vain excumestarimme Jyryn tiedossa. Lisäksi tänä vuonna 
on tarkoitus laittaa alulle raksan oma alumnitoiminta ja 
alumni-iltaa vietetään 7.3. rantasaunalla. 

7.4. alkaa vuosijuhlaviikko Hermannin läpilaulannalla ja 
päätämme sen Hermanninsitsiin. Koko viikolle on tulossa 
vauhdikkaita tapahtumia ja pääsemme kaikki juhlimaan 
kiltaamme oikein kunnolla! Haastankin kaikki teidät kilta-
laiset osallistumaan vuosijuhlaviikon ohjelmaan. Näytetään 
yhdessä, että RAKSA VIELÄKIN JAKSAA!

MuutaMa sana teille Rakkaat Phuksini:

Toivottavasti kaikki ovat jo hakeneet kesätöitä, sillä juuri 
tällä hetkellä kesätyöpörssi käy kuumimmillaan. Parasta 
kokemusta saa työmaalta ja sieltä onkin helppo kivuta 
ylöspäin.

Kevään aikana teidän on mahdollista ilmoittautua ISO-
henkilökoulutuksiin ja raksan ISOhenkilöksi. Toivottavasti 
mahdollisimman moni teistä lähtee mukaan. Ilmoittautu-
misia alettiin ottamaan vastaan laulusaunassa 27.2., jossa 
oli tarjolla myös ISOinfoa.

Wappuun (jos arwon fuksimajuri sen päättää pitää) ei 
ole enää kauan. Muistakaa hankkia tarpeeksi phuksipis-
teitä ja suorittaa pakolliset työpisteet. Jos työpisteet vielä 
uupuvat, ei hätää: vuosijuhlassamme 95.Hermanninsitsissä 
apuvoimia tarvitaan. Muistakaa lisäksi, että kaikista killan 
tapahtumista saa phuksipisteitä, joten olkaa reippaasti 
mukana ja osallistukaa aktiivisesti tapahtumiin. Ennen 
wappua luvassa on vielä hieman jäynäilyä, speksejä, laula-
mista, teekkariperinteitä ja tietenkin raksahenkeä. Seu-
ratkaa ilmoitustaulua ja sähköpostianne, sitä kautta tulee 
kaikki informaatio. 

Muistakaa edelleen, että minun 
puoleeni voi kääntyä asiassa kuin 
asiassa ja olen olemassa juuri teitä 
varten. Tsemppiä opiskeluun, 
muistakaa rentoutua killan 
tapahtumissa ja kiltahuo-
neella!

Aurinkoista 
kevättä kaikille 
kiltalaisille, 
nähdään 
kiltahuoneella!

Phuksikapteeninne 
anna keskinen

Puhiksen puhinat ja 
phuksikapteenin pihinät

kOlMOssivun 
Raksalainen

vain luOJa yksin tietänee, 
kuinka monetta kertaa 
kilpailu järjestetään. 

Kilpailuun on oikeus 
osallistua kaikilla kirjoi-
tustaitoisilla ja -taidot-
tomilla, -haluttomilla, 
-kammoisilla ja -häiriöisillä 
rakentajateekkareilla ikään, 
sukupuoleen, pituuteen, 
kengännumeroon, silmien 
väriin tai kuppikokoon kat-
somatta. Myös vasenkätis-
ten tuotokset hyväksytään. 

Materiaaliset palkinnot 
ovat perinteiseen tapaan 
hulppeat. Kilpailun voit-
tajille on lisäksi luvassa 
rutkasti mainetta, kunniaa 
ja palstatilaa Ruutisissa.

Viinlandian palkintojen 
jako tapahtuu todennä-
köisesti killan perinteisillä 
Wappusimoilla mahdollisen 
Wapun tienoilla. 

Löydä sisäinen verbaa-
liakrobaatikkosi jo tänään ja 
osallistu viivyttelemättä!

varmaakin varmempi kevään merkki on Finlandia- 
palkintojakin lähes saavuttanut viinlandia -kirjoituskilpailu, 
joka järjestetään vuosittaisen perinteen mukaan jälleen!

D
O

Ris ka
lve

tuuli kleMetti

Raadin vaihto onnistui 
tänä  vuonna herra 
seeprankin mielestä 
mainiosti.

D
O

Ris ka
lve

viinlandia 2008

OsallistuMisOhJeet:
laadi noin sivun mittainen 
novelli, runo, pakina tai mikä 
tahansa tekstimuodossa 
oleva tuotos aiheesta 
tehOkkuus.

Palauta aikaansaannokse-
si nimimerkillä varustettuna 
Rudolf Ruutisen riippariin 
(Jarkko lahti, 3. vuosikurssi) 
11.4.2008 mennessä.

Jätä samalla riippariin 
suljetussa kirjekuoressa tie-
dot nimimerkin omistajasta.
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RuOkatutka 
PalJastaa 
PaRhaat OsuMat

Seppo Huovinen
s. 27.1.1949
k. 6.2.2008

Arvostetun professorin 
muistoa kunnioittaen

Rakentajateekkarit

Lekve ei kommentoinut 
tapahtunutta, mutta hänen 
ruumiinkielensä kertoi toi-
mitukselle riittävästi. Lekven 
katse alkoi harhailla, ja muista 
professoreista poiketen hän 
ryhtyi katselemaan kunnia-
paikaltaan K1:n seinältä kohti 
ovea.

OsastO PeRustettiin 

vuOnna 1861

Suomalaisen insinöörikoulu-
tuksen juuret ovat 1800-luvun 
alun sotaoppilaitoksissa, 
valtion hallintovirastoissa sekä 
erityisesti koskenperkausjoh-
tokunnassa, jonka tehtävänä 
oli johtaa järvenlasku- ja 
koskenperkaustöitä. 

Kasvava infrastruktuuri-
rakentaminen johti Helsin-
gin teknillisen reaalikoulun 
perustamiseen vuonna 1849. 
Rakennustekniikka oli ensim-
mäisiä teknisiä ammattiaineita 
perustetussa koulussa, ja 
varsinainen insinööriosasto 
perustettiinkin varsin pian 
vuonna 1861, kun kouluun 
perustettiin insinööritieteiden 
vakinainen opettajanvirka.

OsastO Olen MinÄ

Osaston ensimmäinen opet-
taja Endre Lekve ei varsinai-
sesti ollut professori vaan 
yksittäinen opettaja. Vastaval-
mistunut, tuolloin 27-vuotias 
norjalainen aloitti vuonna 
1860 Helsingin teknillisessä 
reaalikoulussa apuopettajana 
ja jo seuraavana vuonna valit-
tiin perustettuun insinööritie-
teiden opettajan virkaan. 

Lekve oli äärimmäisen 
monipuolinen rakennusin-
sinööri ja ehti uransa aikana 
opettaa ja suunnitella erittäin 

laaja-alaisesti. Hän suunnitteli 
niin kanavia ja vesilaitoksia 
kuin siltoja ja rautateitäkin. 
Käytännössä Lekve vastasi 
yksinään vuoteen 1879 asti 
koko rakennusosaston ope-
tuksesta.

Vuoden vaihteessa, TKK:n 
siirryttyä tiedekuntamalliin, 
päättyi osastolla siis 146 
vuotta kestänyt aikakausi, 
kun siirtyminen Rakenne- ja 
rakennustuotantotekniikan 
sekä Yhdyskunta- ja ympä-
ristötekniikan laitoksiin jakoi 
perinteikkään osaston kahtia. 
Tiedekuntauudistuksessa 
osasto ryhmitettiin Insinöö-
ritieteiden ja arkkitehtuurin 
tiedekuntaan yhdessä kone-
laisten, arkkareitten ja mitta-
reitten kanssa.

viiMeinen OsastO-

neuvOstOn kOkOus

Joulukuisena maanantai-ilta-
päivänä 17.12.2007 pidettiin 

Rakennus- ja ympäristö-
tekniikan osaston historian 
viimeinen osastoneuvoston 
kokous, jossa tarjoiltiin tiu-
kasta talouskurista huolimatta 
kuohuviiniä sekä kakkua.  

Osastoneuvoston puheen-
johtaja on ollut viime vuoteen 
asti professori Pertti Vakki-
lainen, joka on opettanut vesi-
taloutta vuodesta 1982 lähtien. 
Osastoneuvoston viimeisessä 
kokouksessa Vakkilainen piti 

puheen, jossa kunnioittavasti 
muisteli menneitä. Mikä on 
osastomme historia? Mikä on 
tulevaisuus? Puheensa aikana 
professori Vakkilainen myös 
huomasi Lekven kääntäneen 
päätään.

Toimituksen saamien tie-
tojen mukaan viime vuosien 
muutokset ovat olleet Endre 
Lekvelle liian suuria, eikä 
rakennusosaston kehitys ole 
ollut Lekven mieleen. Mul-
listusten takia kunnioitettu 
Endre Lekve käänsi katseensa 
ovelle, eikä kehtaa enää katsoa 
meitä silmiin. 

Opiskelijoita viimeisessä 
kokouksessa edustamassa 
ja tapahtumaa todistamassa 
olivat Auli Orpana, Heljä 
Pirkkamaa, Juuso Rautkylä 
sekä Topias Siren. 

Rakennusosaston perustaja 
järkyttyi tiedekuntauudistuksesta
Ruutisten saamien tietojen mukaan osaston ensimmäinen opettaja ja perustaja 
endre lekve järkyttyi pahanpäiväisesti tiedekuntauudistuksesta.

alvarin pitsaa ja täffän spagettia 
ei saa joka päivä. Joskus kan-
nattaa syödä niemen ulkopuo-
lellakin. 

lähes stockmannin kulmalta 
löytyvä spaghetteria di Giovanni 
tarjoaa oivallisen paikan tank-
kaukselle ostelun lomaan. näl-
käisen shoppailijan ei paljoa tar-
vitse poiketa aleksanterinkadun 
putiikeista päästäkseen kunnon 
italialaisen ruuan ääreen. tarjolla 
on pitsaa, pastaa ja salaatteja 
nopealla tarjoiluajalla höystet-
tynä, noin kymmenen euron 
kohtuuhintaan. annoskokokin on 
riittävä hieman ahneemmallekin 
syömärille.

Pastoista savulohi (Pasta Con 
salmone affumicato e crema allo 
safferano) ja klassinen Carbo-
nara saivat kiitosta täyteläisyy-
dellään. Perinteinen Bolognese 
taasen oli mauton ja vetinen. 

spaghetteria di Giovanni
 World trade Center
keskuskatu 7, 00100 helsinki
avoinna: ma-la 11-20, su 12-18

RuOkatutka

Mozzarellasalaatti (Caprese piccola) käy 
kevyeksi alkuruuaksi. 

Mullistusten 
takia kunniOitettu 
enDRe lekve kÄÄnsi 
katseensa Ovelle, 
eikÄ kehtaa enÄÄ 
katsOa MeitÄ 
silMiin. 

tkk:n aRkistO

endre lekve (seinällä laitimmaisena oikealta) on uudistuksista tuohtunut. 
edessä prof. Pentti Mäkeläinen (vas.) ja prof. Juhani kiiras.

Pentti hautala

Osaston perustaja lekve ja ”katse vasem-
paan”.

Jatkuu vieReisellÄ sivulla
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insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekuntaneuvosto 

Olli hanhirova       annimaija tarkkanen  

tiina kauppinen       salli-Maija lahtinen  

Markus ylänen        karri keskinen  

veikko karvonen      niina kärkäs  

insinööritieteiden kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Markus ylänen        saini kumara

tuomas kontro       Mikko Jutila

niina kärkäs       Maarit leppänen

laura salo       anna keskinen

Miikka Putto       elisa hautamäki

ulla Järvinen       salli-Maija lahtinen

Rakentamisen koulutusneuvosto

anna keskinen       henry stenberg

Maarit leppänen      veikko karvonen

noora salonen       laura salo

OlteRMannin teRvehDys

teekkaRi saaPuu salille 
valmiiksi hikisenä, koska 
500 metrin kävelymatka oli 
taas liikaa perusfysiikalle.
Optimistisestikin ilmaistuna 
käsittämättömän huojuvalla 
askelluksella kohti jump-
palaitteita pyrkivän miehen 
koko olemus viestii kaverin 
nauttineen muutakin kuin 
kansalaisluottamusta. Vapi-
sevin käsin sitä väkisin ottaa 
jonkin punnuksen käteensä 
ja alkaa vispata mönttiä 
johonkin suuntaan. 

Tässä vaiheessa jostain 
syystä aina pitää vielä jon-
kun himohormonibodarin 
tulla tekemään olo entistä 
tukalammaksi. Tälläkin ker-
taa oviaukolle katsahtaessa 
sisään vyöryy joku saamarin 
lihas, jolla on kaksi silmää. 
Tämä viereiselle laitteelle 
asteleva kullanruskea, 
eroottinen kokonaisuus 
hikisinä helmeilevine 
rintalihaksineen on syönyt 
aamupalaksi magnesiumia 
ja hieroo matkalla proteiini-
jauhetta ojentajiinsa.

Sitten alkaa se jumalaton 
habatreeni. Kaveri vetää 
pakkotoistosarjaa painoilla, 
joita en itse saisi penkistä 
ylös lentokonemoottorilla 
varustetulla hydraulivinssil-

läkään. Hetken pullistelua 
katseltuaan sitä vaan laskee 
omat ongenpainonsa maa-
han ja lähtee kotiin. Nolo 
reissu, mutta pakko oli taas 
käydä kun kuukausikortti-
kin maksettu.

Jos tilanne tuntuu tutulta, 
Ruutiset neuvoo vaihto-
ehdon! Turha lähteä salille 
nolaamaan itseään, kun 
kotikonsteillakin voi tree-
nata. Mainion korvikkeen 
käsipainoille saat esimer-
kiksi olutlavasta (tuttavalli-
semmin ”antura”). 

24 tölkin kokonaisuuden 
massa on noin 8 kg, eikä 
se maksa juuri käsipainoja 
enempää. Antura toimii 
myös penkkinä, joten niitä 
on syytä olla aina muutama 
varastossa. Haukkatreenin 

ohessa voi huoletta ryystää 
voimajuomaa, sillä oluen 
juonnilla ja kaljamahalla 
ei tutkimusten mukaan ole 
edes korrelaatiota. Ja kun 
alkaa todella kyllästyttää, 
voi saman tien ryypätä koko 
lavan. 

Noin 15 minuutin kerta-
suorituksina harjoitettavaa 
anturatreeniä voi suositella 
erityisesti sen lyhytnäköi-
syyden vuoksi: ohjelman 
mukainen kuntoilu auttaa 
kuin housuun kuseminen 
pakkasella. Alkupäivien 
hyvän fiiliksen jälkeen kunto 
todennäköisesti lässäh-
tää entisestään ja kroppa 
on edelleen seksikäs kuin 
ydinvoimalaonnettomuus. 
Ruutiset suosittelee!

Vekku Savolainen

Mäyräkoiralla sikspäkkiin 
-kunto-ohjelma

uusi vuOsi Ja uusi lukukausi ovat tätä kirjoittaessani jo 
pitkällä. Talvea ei ole lainkaan tullut. Suksia ei ole tarvinnut 
ulos survaista. Aurinko ei ole montaakaan kertaa alkaneen 
vuoden aikana näyttäytynyt. Ulkoilusta ei tahdo vesisatei-
den ja sumun takia paljon puhua. Koko maailma tuntuu 
olevan sekaisin.

Rakennusinsinööriosasto – tai virallisemmin Raken-
nus- ja ympäristötekniikan osasto – on kuollut ja kuopattu. 
Tavallisessa teekkarin arkielämässä se ei kuitenkaan taida 
millään tavalla näkyä. Ja hyvä niin. Sen sijaan koko toiminta 
oppilaitoksessamme on kokenut täydellisen uudistuksen. 
Elämää entisellä osastolla – nykyisillä kahdella eri laitoksella 
opetellaan uudelleen. Koko toiminta rakennetaan alusta 
alkaen uuteen uskoon. Toivottavasti lopputulos tulee jonain 
päivänä olemaan parempi kuin mitä vanha osasto konsa-
naan oli. Siihen päämäärään tuntuu kuitenkin olevan vielä 
toivottoman pitkä matka taivallettavana. 

Oppimisen tavoitteita eivät uudet ulkoiset puitteet 
kuitenkaan hämärrä. Sama kova työ – luentojen seuraa-
minen, lasku- ja laboratorioharjoituksiin osallistuminen, 
kotitehtävien pohdiskelu – täyttävät jokaisen arkipäivän, 
vieläpä viikonloputkin. Ilahtuneena olen saanut todeta, että 
jo aikaisemmin tällä palstalla mainitsemani terve innostus 
uusia asioita kohtaan on säilynyt, vieläpä lisääntynyt. On 
ollut mukava työskennellä yhdessä nuorten tiedonjanoisten 
teekkareiden seurassa. Se, jos mikä, on ollut palkitsevaa.

Jatkuva syksyinen ulkoilma sateineen, ilman auringon 
paistetta, aiheuttaa kuitenkin huolta siitä, miten kukin jak-
saa kahlata tätä työn täyteistä arkea eteenpäin. Lomakausina 
hankitut energiavarat hupenevat ja ilman ulkoilua ja tervettä 
liikuntaa näiden varantojen täydentäminen on hankalaa. 
Tässä yhteydessä mieleni tekee muistuttaa taas kaikkia siitä, 
ettei kukaan jaksa toimia niin kuin kone päivästä ja viikosta 
toiseen. On tärkeätä – ehkäpä kaikkein tärkeintä – huolehtia 
omasta itsestään ja jaksamisestaan. On hyvä lisätä levon ja 
harrastusten määrää paikkaamaan kehnojen ulkoilusäiden 
aiheuttamaa virkistäytymisen aukkoa. 

Ja helpottaahan se vähän kaikkea muuta kurjuutta, kun 
voimme vakuuttautua siitä, ettei kestä enää kovin pitkään, 
kun jo voimme yhdessä virittäytyä Hermannin, vuosi-
juhlamme, tunnelmiin. Aivan niin kuin vanha opettajani 
kerran totesi, ettei hän mitenkään jaksaisi tätä maailman 
menoa, ellei hän voisi lohduttautua sillä tiedolla, että jo 
ylihuomisen taan takaa on taas saunaillan aaton aatto.

Menestyksekästä alkukevättä kaikille, toivottaa

Oltermanni

Otaniemi suurten
muutosten kourissa

tÄssÄ yhteyDessÄ Mieleni tekee Muistut-
taa taas kaikkia siitÄ, ettei kukaan Jaksa 
tOiMia niin kuin kOne PÄivÄstÄ Ja viikOsta 
tOiseen. On tÄRkeÄtÄ – ehkÄPÄ kaikkein 
tÄRkeintÄ – huOlehtia OMasta itsestÄÄn 
Ja JaksaMisestaan.

Mies ja mäyräkoira. Ja haba senkun kasvaa kohisten. 

tieDekuntauuDistus 

insinööRiOsastOlla

Opiskelijaedustajat jär-
kyttyivät tapahtuneesta 
ja vuonna 2008 osaston 
opiskelijoiden edunvalvon-
taa hoitavat täysin uudet 
edustajat. Samalla myös asi-
oista päätetään täysin uusin 
kuvioin tiedekuntaneu-
vostossa, kandiohjelmien 
koulutusneuvostossa sekä 
rakentamisen koulutusneu-
vostossa. 

Näissä neuvostoissa 
hyväksytään diplomityöt, 
väitöskirjat sekä opiskelijoi-
den pääaineet. Halopedien 
eli hallinnon opiskelija-
edustajien puoleen voivat 
riviopiskelijatkin kääntyä 
mikäli tentit tulevat yli kuu-
kauden myöhässä, opetus 
on luokatonta tai jos mie-
lessä on hyvä idea osaston 
toiminnan parantamiseksi. 

Kolme vuotta osastoneu-
vostossa osastoa paran-
nettuani toivotan uusille 
opiskelijaedustajille onnea 
tuleviin koitoksiin ja kiitän 
kollegoitani vuosista osasto-
neuvostossa.

Topias Siren

Kirjoittaja on killan viime 
vuoden opintovastaava sekä 
osastoneuvoston opiskelija-

jäsen kolme vuoden ajan.

Opiskelijaedustajat vuonna 2008 Rakennusosaston 
opiskelijoihin vaikuttavissa neuvostoissa. 
Rakennusinsinöörikiltaan kuuluvat lihavoitu.

vaRsinainen JÄsen        vaRaJÄsen

aRtikkelin lÄhDe: FM Jutta Julkunen, RakennusOsastOn histORiikki 

”kyhÄysOPista Rakennus- Ja yMPÄRistötekniikkaan. teknillisen kORkea-

kOulun RakennusOsastO 1861-2007” (Julkaistaan 4.4.2008)

Älä luovuta, vaan hanki unelmiesi vartalo nyt!
hanna lahti
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Jarkko
ikÄ teekkaRina: Lähes kaksi 
yksikköä
sitOutuMinen: kahden vaiheilla 
(R) 
titteli: Rudolf von Tiedottaja
ystÄvÄllisyysinDeksi: 139
PalJOn nOusee: Erinäisiin 
suuntiin erinäisiä kiloja
ihannePainO: Painolla ei väliä, 
kunhan sänky kestää
kunnOn salaisuus: Pahanma-
kuinen ruoka/ravinne
Fetissi: namit (paitsi salmi-
akki)
entÄs se salainen: irstailu 
heRÄÄt 12.4. PROF.kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ On 

taPahtunut: Vuosijuhlat. Oli. 
Enempää ei tarvitse mielestäni 
sanoa.
MOttO/Mietelause: Always 
look on the bright side of life. 
– Monty Python

Jyry
ikÄ teekkaRina: Aika junnari
sitOutuMinen: Harrastan, 
tyttöystävän kanssa. (R)
titteli: XQ-mestari 2008
ystÄvÄllisyysinDeksi: 145
PalJOn nOusee: Liian vähän.
ihannePainO: alle 100 kg
kunnOn salaisuus: Pysyy 
myös salaisuutena
Fetissi: Alusvaatteet
entÄs se salainen: Vielä löy-
tämättä 
heRÄÄt 12.4. PROF.kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ 

On taPahtunut: Fuksivuonna 
kuuluu tutustua ihmisiin ja 
kokea kaikkea uutta ja aina 
ei niin mukavaa, niin myös 
vuosijuhlissa.
MOttO/Mietelause: Tartu 
hetkeen

Konsta
ikÄ teekkaRina: kakkonen
sitOutuMinen: single (R) 
titteli: Isä
ystÄvÄllisyysinDeksi: 150
PalJOn nOusee: hyvänä päivänä 
litra kahdella kädellä
ihannePainO: neuvolapunnitus
kunnOn salaisuus: Kello soi-
maan seitsemältä jonka jälkeen 
vartin välein lasi vettä kahden 
tunnin ajan. Taas jaksaa! 
Fetissi: dipolin darrakebe
entÄs se salainen: isännän 
resepti
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ On 

taPahtunut: pelattiin olutpe-
liä...
MOttO/Mietelause: Kyllä asiat 
suttaantuu

Heikki Hämäläinen 
aka. Hessu
ikÄ teekkaRina: 3v 
sitOutuMinen: Sitoutuminen 
kannattaa aina. (Y)  
titteli: foreign affairs ;) 
ystÄvÄinDeksi: 177
PalJOn nOusee: ihan sillain 
miellyttävän paljon
ihannePainO: ... NO idea 
kunnOn salaisuus: työmoraali
Fetissi: thats between me and 
her 
entÄs se salainen: thats bet-
ween me and me
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ On 

taPahtunut: Et halua tietää 
MOttO/Mietelause: Positiivi-
suus on aina jees. Muista myös 
laittaa itsesi likoon aina ja ihan 
kympillä

Rakennusinsinöörikillan uusi raati!
vuosi on vaihtunut 
ja näin ollen ik:n 
uusi raati joutui 
heti pahamaineisen 
Rudolf Ruutisen 
tentattavaksi. Raa-
tilaisia ei satutettu 
kyselyn aikana. 
Paljoa. 

tOiM.huOM.! ystÄvÄinDeksi On Mitattu 

14.2. klO 22.30-22.45 vÄlisenÄ aikana. 

luvut Ovat tODennÄköisesti Muuttu-

neet.

teksti JaRkkO lahti

katJa tuOMOla

uusi raati toivottaa kaikille tsemppiä ja onnistumisia vuodelle 2008!
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Ellu
ikÄ teekkaRina: 9kk
sitOutuMinen: R
titteli: Miss Aina Viimetin-
gassa
ystÄvÄinDeksi: 120
ihannePainO: ±50
PalJOn nOusee: Ainakin liha-
van kissan verran?
kunnOn salaisuus: Olen aina 
myöhässä ja siksi juoksen joka 
paikkaan!
Fetissi: hmm? kaikki pehmeät 
jutut
entÄs se salainen: napa
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ 

On taPahtunut: Sen täytyy olla 
painajaisuni?
MOttO/Mietelause: I’ve studied 
many philosphers and many 
cats, but the wisdom of cats is 
infinitely superior. 
– Hippolyte Taine

Opintovastaava
ikÄ teekkaRina:  lähestyy 1:stä
sitOutuMinen: R
titteli: Laura Salo
ystÄvÄllisyysinDeksi: 100
paljon nousee: kissanhiekka-
pussin verran
ihannePainO: 0,5
kunnOn salaisuus: ojentajien 
treenaus 0,33 ja 0,5 painoilla 
(vähän aikaa sitten taisi kuvioi-
hin tulla myös 0,45).
Fetissi: Rakentamistalous
entäs se salainen: Rakennetek-
niikka
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ 

On taPahtunut:  Keskustelin 
silliksellä Kankaisen kanssa 
fetissistäni (Paavolan kanssa 
siitä salaisesta), ja sammuin.
MOttO/Mietelause: Älä missaa 
mitään (paitsi luennot)

Doris
ikÄ teekkaRina: viettelen toista 
vuotta teekkarina
sitOutuMinen: Y
titteli: rahis
ystÄvÄllisyysinDeksi: 140
PalJOn nOusee: en viitsi 
vastata, muuten Jarkko tulis 
kateelliseksi
ihannePainO: noin 10 paunaa
kunnOn salaisuus: kirkas....
vesi
Fetissi: kengät ja rasvainen 
ruoka
entÄs se salainen: ei mun 
fetissit ole salaisia
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ On 

taPahtunut: Jesh! Olen siis sel-
vinnyt vuosijuhlasta kunnialla, 
koska herään omasta sängys-
täni pehmonalleni professori 
Kankaisen ja pehmokirahvini 
professori Paavolan välistä.
MOttO/Mietelause: Hävitä vaan 
kamasi, koska ne löytyvät var-
masti seuraavana päivänä.

Henri ”Henu” 
Tikkanen
ikÄ teekkaRina: kohta kaksi 
vuotta
sitOutuMinen: stabiilisti Y
titteli: phuksikapteeni
ystÄvÄinDeksi: 239
PalJOn nOusee: niin nousee!
ihannePainO: heavy
kunnOn salaisuus: vesipallo
Fetissi: tuulihousut
entÄs se salainen: teekkari-
lakki
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ On 

taPahtunut: On vasta aamuyö, 
ja olen ottanut Hermanninsit-
sin mahtavilla jatkoilla pienet 
kauneusunet. Arvon professo-
rit Kankainen ja Paavola ovat 
tulleet herättelemään minua, 
etten missaisi jajatkoja.
MOttO/Mietelause: Kaikki syyt, 
jotka estävät liikkumasta, ovat 
tekosyitä. (Ja niitä on yleensä 
aika helppo keksiä.)

Anna Keskinen
ikÄ teekkaRina: 1,5v 
(wappu06->)
sitOutuMinen: Y
titteli: killan kuningatar.. no 
okei, puheenjohtaja ja phuksi-
kapteeni 07-08
ystÄvÄinDeksi: 208
PalJOn nOusee: kirjuri ainakin 
ihannePainO: 200g maraboun-
suklaata
kunnOn salaisuus: kts.edelli-
nen kohta
Fetissi: suklaa...mmm...
entÄs se salainen: suklaa ja...
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ. MitÄ On 

taPahtunut: Ilmeisesti killan 
kannalta tärkeitä suhteita opet-
tajakuntaan on luotu..
Mietelause: ”En tarvitse 
mitään niin paljon, kuin 
hunajaa...” sanoi Puh katso-
essaan Ristoa ja Nasua ”...
paitsi ystäviä..” Ystävyys on 
sitä kun laittaa silmänsä kiinni 
ja ajattelee ystäväänsä. Silloin 
poskilihakset alkavat vetäytyä 
korvia kohti niin, että kaikki 
rypytkin siliävät. – Nalle Puh, 
sanan hunaja voi korvata 
sanalla suklaa.

Valtteri Lankiniemi
ikÄ teekkaRina: Alle yks vee ku 
eka vuos oltiin fukseja.
sitOutuMinen: Kiltaan oon 
sitoutunu ainakin vuoden 
verran eteenpäin...
titteli: Killan Emo
PalJOn nOusee? Korikaupalla
ihannePainO: Ei pojilla kai 
kuulu olla sellasta.
kunnOn salaisuus: Sen jälkeen 
kun lähdin kotoa maailmalle, 
olen rankaissut maksaa väki-
juomilla vähintään kahdesti 
viikossa. Pohjakunto alkaa pik-
kuhiljaa olemaan kohdallaan.
Fetissi: Pitääks niitä olla vaan 
yks?
entÄs se salainen: Krapulaiset 
professorit.
heRÄÄt 12.4. PROF. kankaisen Ja 

PROF. PaavOlan vÄlistÄ.

MitÄ On taPahtunut: Olen 
päässyt toteuttamaan edellä 
mainittua salaista fetissiäni
MOttO/Mietelause: Motot on 
mälsiä. Ei mulla oo tällästä...

kannatusJÄsenyRitykset

lukkaRit:

MestaRit 
auli Orpana, 
noora salonen, 
Outi lötjönen 

kisÄllit 
Joona lassila, niina kärkäs 

Pikkusat: 

PikkueMÄnnÄt 
hilma Puranen, Janika uotila, 
tytti kuusikko, Marja vuori 

PikkuisÄnnÄt 
vili vainio, Joona lassila, 
vesa laaksonen, 
Jarmo Julku

eMÄnnÄnaPu 
Mona Bonde Jensen, 
emmi hietala, 
theo Raukomaa 

liikuntavastaava 
tuomas Rantanen, 
saku törrönen 

kulttuuRivastaava 
elina komulainen 

isOvastaava 
tuuli klemetti 

DOkuMentOiJat
katja tuomola, 
Jarno Jalonen 

WWW-vastaava
Mikko sillanpää

Maik-vastaavat 
eleonoora väisänen, 
laura salo 

tek-vastaava 
kaisa Mäkinen 

aRkistOnhOitaJa 
Pasi hölttä, lassa kahila 

huviMaJavastaavat 
niina kärkäs, Maarit 
leppänen 

kiltisvastaavat 
Janne Peltola, 
Joose Rajamäki, 
Jasmiina Järvinen 

inteRnatiOnal BuDDy
Daniel Chavaudra, 
lauri laukkanen, 
Patrik Jensen 

setÄ Ja tÄti 
anne lehtinen, 
Markku sillanpää 

killan Bussikuski 
veikko karvonen

tOiMaRit

aaro kohonen Oy
ahma insinöörit Oy
aiRiX talotekniikka Oy
atlas Copco louhintatekniikka Oy ab
BasF Construction Chemicals Finland Oy
FCG Planeko Oy
Finnmap Consulting Oy
FinnMaP infra Oy
Finnsementti Oy
Geounion Oy
ins.tsto Pontek Oy
insinööritoimisto konstru Oy
insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
insinööritoimisto Mikko vahanen Oy
kalliorakennus-yhtiöt Oy
kalliosuunnittelu Oy Rockplan ltd
kalliotekniikka Consulting engineers Oy
Metso Minerals Oy
narmaplan Oy
normet Group
Outokumpu Oyj
Oy Juva engineering ltd
Parma Oy
Pöyry Civil Oy
Pöyry CM Oy
Pöyry infra Oy
Quattrogemini Oy
Rakennus-infra Oy
Raksystems Oy
Ramboll Finland Oy
Rapal Oy
sandvik Mining and Construction Oy
senaatti-kiinteistöt
sitO Oy
stena Metalli Oy
sweco CMu Oy
tl-suunnittelu Oy
tocoman Finland Oy
vvO-yhtymä Oyj
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helsingin 
sanomien nyt-
liite testasi isän-
maalliset viinat 
itsenäisyyspäivän 
kunniaksi. 
Ruutisten vasta-
lause tällaiselle 
patrioottiselle 
tenuttelulle oli 
testata epäisän-
maalliset viinakset.

epäisänmaalliset  v i i n a t
1 RusskiJ stanDaRt

Viinanmaistelun sivutuotteena syn-
tyi myös epäisänmaallinen ateria. 
Lähtökohtana aterian suunnitte-
lussa on ollut välttää kotimaisia 
tuotteita. Pekonikin on saksalaista. 
Liikennetekniikan opiskelijana 
suhtaudun ruuanlaittoon samalla 
mittatarkkuudella kuin liikenteen 
jaloon tekniikan alaan.

Mössö:
Paketti saksalaista pekonia
sipuli
2-3 tanskalaista porkkanaa
1 pakkausyksikkö espanjalaista to-
maattimurskaa
1 tlk paraquaylaisia säilykepapuja
1 tlk bahamalaista kookosmaitoa
kourallinen kanadalaisia kahdeksan-
metrisen auringonkukan siemeniä

2 Gekkeikan

3 BeCheROvka

epäisänmaallinen ateria

veikko: Puhdas, herkullinen ja mait-
tava tietenkin. Onhan se nyt helvetin 
paljon parempaa kuin kossu.
Japi: On se aika puhdas, täytyy 
sanoa.
lase: no jos et lehteen paa, nii: vielä 
ei tee mieli hyökätä suomeen.

Maistelukappaleeksi valittiin Ultra 
Bran Suosi ulkomaista

veikko: tiivistettyä piparia. Maittaa 
varmaan loppuillasta paremmin.
lase: voin mä sen sanoa tälleen 
haastattelun ulkopuolella, että maku 
on sen verran paha, ettei kyseessä voi 
olla muu kuin isänmaallinen tuote.
Japi: Pipariin sekoitettua soijaa, jou-
lun jämiä. ensimmäisen viina, jonka 
jälkeen pistää vihaksi isänmaata 
kohtaan.

Becherovkan vaikutus selkäkipuihin 
selvitetään illan aikana. Ensin vain 
pitää saada Lasen selkä kipeäksi. 
Myös vaikutus pääkipuihin ajateltiin 
selvittää seuraavana päivänä.

veikko: Omppumehua
Japi: laimeeta. Maistuu kossuvedelle.
lase: tää ei kai oo mikään lehtijuttu, 
että: Pikkusen tunkkasta kaljaa

sopivasti ruotsalaista bulguria
tilkka jaappanialaista soijakastiketta
ulkomaalaisia yrttimausteita oman 
maun mukaan

Ruskista siivuiksi leikattu pekoni, 
silputtu sipuli ja porkkanat siivut 
rapeiksi. Lisää pavut, tomaatti-
murska, auringonkukansiemenet ja 
mausteet. 

Anna hautoa hetken aikaa ja 
kaada sekaan bulguria tavoittele-
masi annoskoon verran. Huomaa, 
että bulgur paisuu voimakkaasti. 

Anna bulgurin muhia tovin 
ja kaada kookosmaito sekaan. 
Lisää tarvittaessa vettä. Kypsytä 
haudottamalla kunnes bulgur on 
pehmeää. 

Suositellaan tarjoiltavaksi soija-
kastikkeen ja aurajuuston kanssa.

testiRyhMÄÄn haettiin aimo 
ripaus kodittomuutta, uskonnot-
tomuutta ja isänmaattomuutta. 
Japi Jalonen on nukkunut opis-
keluaikanaan niin monta yötä 
rappukäytävässä, että hän edus-
taa kodittomuutta testiryhmässä. 
Ateisti Veikko Karvonen puo-
lestaan edusti uskonnottomuutta. 
Neuvostoliitosta emäntänsä 
kärrännyt Lase Kahila edusti 
ryhmässä isänmaattomuutta.

Epäisänmaallisia viinaksia tes-
tattiin käytännön syistä vain nel-
jää. Nämä onnelliset tuotemerkit 
olivat venäläinen kulttivodka 
Russkij Standart, japanilainen 
Gekkeikan-sake, pohjoissak-
salainen Skåne Akvavit sekä 
viimeisimpänä ja vähäisimpänä 
testiryhmän hieman karsastama 
tsekkiläinen Becherovka. Tätä 
yrttiviinaa kun on joissain legen-
doissa kehuttu Mannerheimin 
selkäkipujen hoitolääkkeeksi.

teksti  JaRnO JalOnen, 
lasse kahila 
veikkO kaRvOnen

annostelussa käytettiin tarkkaa silmämääräistä mittaa.

arvostelijaraati työn touhussa. kuvassa vasemmalta kodittomuus, uskonnotomuus ja isänmaattomuus

Matti sivunen
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illan aikana 
syntyneitÄ iDeOita:
ölJyPainia kalsaReissa RaPPukÄytÄvÄssÄ, 

PuB ORavanhÄntÄÄn MesOaMaan 
kauPiteltavan saken laiMeuDesta

4 skåne akvavit

8 skåne

Japi: tää on kyll se krapulan aiheut-
taja.
lase: Jå, jag tycker det är så mycket 
bra, hejssan Börje!
veikko: ei tunnu kielen päällä miltään. 
ei tunnu, joo, ei tunnu eikä maistu.

Japi ääntelee erilaisin tavoin.

toinen kierros

veikko: selkeesti parin tunnin kypsyt-
tely on tehnyt hyvää tälle juotavalle.
lase: Älä nyt lehteen pistä, mut ihan 
raikas maku ja puukkoa suomineidon 
kylkeen!
el Jabiitto: hyvä paukku ennen 
saunaa.

Japi uhkaa samua. Veikko ja Lase 
päättää vetästä Japia turpaan, 
ennen ku se rupeaa halimaan.

Tähän väliin otetaan saunatauko. 
Veikon saunavuoro on nyt, elikkäs 
me pidämme tunnin ”tauon” mais-
telusta.

Lämmitimme saket lavuaarissa, 
koska Lase oli käsittänyt, että Saket 
pitäisi nauttia lämpimänä. Eiäk 
kylmänä. Tämä ei ilmeisesti kui-
tenkaan pitänyt paikkaansa, koska 
seuraavaksi nautimme saket ja siitä 
seuraavassa lisää.

Japi: lämpimänä yhtä paskaa. Puhun 
japanialaisesta.
lase: Jos nyt et lehteen pistä, niin 
kyllä nämä on ennemmin epäjaappa-
nialaiset juomajaiset.
veikko: Oli hyvä kakka.

Ensimmäinen MTV:n musiikkivi-
deo oli Dire Straitsin Money For 
Nothing. Kappaleen kertosäettä ”mo-
ney for nothing and chicks for free” 
kuunnellessa tulee vain mieleen, että 
eipä ole Otaniemessäkään näkynyt.

lase: kyl tää rupee maistu-
maan jo oikeelta yrttiviinalta. 
asiallista meisinkiä.
veikko: Pahempaa ku viime 
kierroksella. Mut 
silti tätä juodaan. örr.
el Jabiitto: aika tujuu 
piparitaikinaa edelleen.

Tämän jälkeen läh-
detään paikalliseen 
Pub Oravanhäntään. 
Japi aikoo laullaa 
rekkamiestä. Kohta 
mennään. Voi pojat. 
Tärpättiä nassuun ja 
eikun menox!

7 BeCheROvka

ÄlÄ MissÄÄn niMessÄ kÄy 

töissÄ OPiskelun Ohella! 
Näin varmistat sen, että käy-
tössäsi on mahdollisimman 
vähän rahaa käytettäväksi 
ravintoon. Syömällä banaa-
neja ja maksalaatikkoa veden 
ja kuivan ruisleivän kanssa 
9 kuukautta, olet kesätöiden 
alkaessa ja ilmojen lämmettyä 
takuuvarmasti biitsikunnossa!

JuO Olutta PalJOn Ja sÄÄn-

nöllisesti. Tämän on todettu 
olevan erityisen tehokas tapa 
päästä eroon liikakiloista. 
Vaikutus on kolmivaiheinen. 
Ensiksi huomaat että päivällä 
syödyt edulliset opiskelijaruuat 
eivät enää yön pikkutunneilla 
parin pitkän jälkeen tahdo mil-
lään pysyä alhaalla. Seuraavana 
päivänä vaikutus korostuu, 
ja ruuan nauttimisen ajatte-
leminenkin saattaa aiheuttaa 
pahoinvointia, kunnes illalla 
jälleen maistuu muutama olut 
hyvässä seurassa. Mikäli tämä 
kiertokulku kuitenkin syystä 
tai toisesta katkeaa, huomaat 
ettei tilille kaljarahojen jälkeen 
mitään jäänytkään.

GRillaa. Tämä neuvo voi 
aluksi vaikuttaa omituiselta 
mutta jos seuraat yksinkertai-
sia ohjeita, onnistut varmasti! 
Osta aluksi lähikaupastasi 
kunnon pihvilihaa, vartaita, 
makkaraa, lihapullia ja purkki 
jalopenoa. Grillaa lihat ja nauti 
niiden kanssa vihanneksia 
ja muita terveyttä edistäviä 
yrttejä, sekä kumoa kurkkuusi 
purkillinen jalopenoja. Älä 
kuitenkaan syö itseäsi aivan 
ähkyyn, sillä grillauksen 

jälkeen tulee sinun syödä vielä 
hiilet. Lupaan että muuta-
man tunnin kuluttua hiilien 
ja jalopenon yhteisvaikutus 
tekee vessasta olohuoneesi (tai 
päinvastoin) ja saa vannomaan 
ettet syö mitään vähintään 
seuraavaan 24 tuntiin.

PyyDÄ tyttöJÄ usein tReF-

Feille. Tämä neuvo sopii 
erityisen hyvin teekkaripojille! 
Jatkuvasti satelevat rukkaset 
yhdistettynä talven pimei-
siin tunteihin ja loputtomiin 
laskuharjoituksiin aiheuttaa 
sellaisen masennuksen, ettei 
ruokahalusta ole mitään 
jäljellä. (ps. jos tilanne äityy 
kuitenkin liian pahaksi, ota 
yhteyttä YTHS-täteihin ennen 
”lopullista ratkaisua”)

Osta WORlD OF WaRCRaFt 

tietOkOnePeli. Varoitus! 
Saattaa aiheuttaa pahoja sivu-
vaikutuksia, kuten sosiaalisten 
suhteiden kuihtumista, ihon 
kalpenemista ja opintomenes-
tyksen lopullista hiipumista.

lOPuksi vielÄ eRÄÄn Rak-

salaisen vinkki. Valitse 
pääaineeksi Liikenne- ja tietek-
niikka. Kolmannen kerroksen 
luentosalien ja kiltiksen kah-
vinkeittimen välissä on niin 
monta rappua, että makkarat 
häipyvät vyötäröltä kätevästi 
luentotaukojen ohessa kuin 
itsestään!

MikÄli et löytÄnyt edellä 
mainituista vinkeistä itsellesi 
juuri sitä parasta, ja olet valmis 
jopa hikoilemaan laihtumi-
sen vuoksi, tarjoaa ylioppi-

laskunnan alayhdistykset ja 
Teknillinen Korkeakoulu mitä 
erilaisempia liikuntapalveluita.

Ruutiset suositteleekin 
tutustumaan sinulle uusiin 
urheilulajeihin, joista tässä 
muutama esimerkki:

Ultimate eli liitokiekko – 
Pelaamaan Polyteknikkojen 
liitokiekkoilijoiden (Polli) 
vuorolle kts. polli.tky.fi

Uppopallo – Jos vesi ja 
sukeltaminen kiinnostaa, tsek-
kaa ihmeessä kupla.tky.fi

Seinäkiipeily – kiipeilyä voi 
harrastaa myös Otaniemessä! 
Katso lisätiedot oranki.tky.fi

...ja näitä riittää vaikka 
kuinka paljon lisää. Katso koko 
lista TKY:n kotisivuilta (Teek-
kareille > Liikunta > Urheilu-
yhdistykset).

Lisäksi Teknillinen Kor-
keakoulu tarjoaa paljon 
maksuttomia / edullisia liikun-
tapalveluita, vain muutamana 
esimerkkinä sählyvuoroja, 
lentopallovuoroja, jumppia ja 
aerobicciä. Kannattaa ehdot-
tomasti ottaa selvää, suurin 
osa on maksuttomia ja lajiin 
kuin lajiin on vasta-alkajatkin 
enemmän kuin tervetulleita! 
TKK:n liikuntapalveluista on 
kerrottu tarkemmin niiden 
nettisivuilla (Etusivu » Opetus 
ja opiskelu » Opintotuki, elä-
minen ja liikunta » Liikunta)

Otaniemessä toimii myös 
kaksi teekkareista koostuvaa 
urheiluseuraa, Polyteknikko-
jen Urheiluseura (pus.tky.fi) ja 
Otaniemen Jyllääjät (ojy.tky.
fi). Jos divaritason pelaaminen 
omassa lajissasi kiinnostaa, 
kannattaa katsoa mitä seuroilla 
on tarjottavana.

Ruutiset päätti tehdä tutkivaa journalismia, ja kyseli eri alojen 
opiskelijoilta kuinka painon pudottaminen opiskelijalta parhaiten 
onnistuu. Ohessa on kerätty parhaat vinkit ylimääräisten kilojen 
karistamiseksi.

teekkareiden treenivinkit
– kotikonstein rantakuntoon

6 sakee

5 RusskiJ stanDaRt

teksti  tuOMas Rantanen  kuvitus vekku savOlainen
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vuOsi 2008 On alkanut kehnosti 
niin säiden kuin kiltahuoneenkin 
osalta. Vuoden vaihteessa osasto 
lakkautettiin innovaatioyliopiston 
tieltä, ja seuraavana tohtori Pursulan 
kauheuskirurgian leikkauspöydällä on 
kiltahuone. Laitoksen silmin kilttejä 
opiskelijoita haureuksien ja hitauden 
tielle ohjaa kiltis – pahuuden pesä, 
joka saa laiskistumaan, läskistymään 
ja hidastamaan opintojaan. Vähem-
män valmistuneitahan tarkoittaa 
vähemmän rahaa.

Riipparitkin siirrettiin ala-aulan 
puolelle vähentämään tarvetta astua 
sisään kiltahuoneeseen. Tällä täsmäis-
kulla poistettiin kertaheitolla kaikkien 
tarve mennä kiltikselle jos ei sinne 
ole mitään erityistä asiaa. Aikoinaan 
toiseen kerrokseen hankitut karkki- ja 
kahviautomaatit ovat varmastikin osa 
tätä samaista suunnitelmaa, todisteita 
tästä tosin ei vielä ole löytynyt.

Ruutisten tutkivan journalismin 
osasto on saanut tietoonsa, että kilta-
huoneelle on kaikessa hiljaisuudessa 
asennettu kävijälaskuri. Mittari löytyy 
oven kiltiksen puoleisesta yläkul-
masta. 

Tekstin kirjoitushetkellä mittarin 
lukema pyöri 99:n kohdalla. Pahaksi 
onneksemme mittarin asennuksessa 
on käytetty järjetöntä olettamusta, että 
kiltahuoneen ovi olisi joskus kiinni. 
Eli jos haluat rekisteröidä käyntisi, 
sinun on joko suljettava ovi kertaal-
leen tai käytettävä mittaria manuaa-
lisesti. 

Siis raput alas tai ylös R missä-
lienetkin-salissa-olet-ollut-röhnöt-
tämässä ja kiltahuoneelle, mars. 
Ruutiset haastaa killan yrittämään 
yleisöennätystä, ei muuten varmaan 
mahdu yli neljääkymmentä henkeä 
kerralla kiltikselle!

Turo Auvinen

kiltahuoneen kävijä-
määrät tutkinnan alla
laskuri ruksuttaa vain oven avauksesta – sulje ovi 
jos haluat rekisteröidä käyntisi. 

isoveli valvoo. kiltiksen oveen kiinnitetty kävijälaskuri. 

tuRO auvinen

ikuista saniteettitilOissa olevat kuvitukset ja tekstit vielä kun ne siellä ovat. 
kilpailu jatkuu koko vuoden ja osallistuminen on sallittua kaikille pärstäkertoi-
meen katsomatta. kuvat tai tekstit tulee lähettää e-maililla osoitteeseen jarkko.
lahti@tkk.fi . Parhaat julkaistaan Ruutisissa ja vuoden paras saa yllätyspalkinnon 
joulukuussa killan pikkujouluissa! kuvan lisäksi on kerrottava mistä kuva löytyy. 
nyt siis kamerat mukaan ja viettämään laatuaikaa vessoihin!

nyt haetaan suomen 
parasta vessakirjoitusta!

tuuli kleMetti

kilPailu
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Pelin henki:
Tämä jos mikä on laji, joka 

ei masenna ensi yrittämällä. 
MM-tasolle voi edetä ilman, 
että pelin säännöistä on ensim-
mäistäkään havaintoa. Lajin 
pariin kannattaa etsiytyä, oli 
sitten pitkän linjan pesäpalloi-
lija tai synnynnäinen sohva-
peruna. MM-turnaukseen voi 
lähteä tavoittelemaan kuuta 
taivaalta, mutta huomattavasti 
yleisempää ja hyväksyttäväm-
pää on lähteä takki auki ja 
hälläväliä –asenteella. 

teaM-sPiRit:
Raksalta osallistui MM- 

skaboihin puskaradion 
mukaan tänä vuonna vain 
muutama joukkue, mutta 
potentiaalia lafkalta varmasti 
löytyisi enemmänkin. 

Sporttisuutta laji ei vaadi, 
hyvää joukkuehenkeä kylläkin. 
Olisiko tässä kohdin paikal-
laan heittää haaste ainakin 
moniosaajana pidetylle TeSalle 
ensi vuoden mestaruuskilpai-
luja silmälläpitäen? Lahjatto-
mat harjoittelee, mutta on se 
pelailu kivaa epävirallisemmis-
sakin merkeissä.

sÄÄntöviiDakkO:
Neljä henkilöä muodostaa 

joukkueen. Tarkoituksena on 
viskata karttu eli reilusti pesä-
pallomailaa järeämpi puumaila 
mahdollisimman kovaa ja 
korkealta (tai mahdollisimman 
hiljaisella vauhdilla ja mata-
lalentoa, omien mieltymysten 
mukaan) kohti epämääräisistä 
puukappaleista (kutsutaan 
myös kyykiksi) koostuvaa 
rivistöä. Nämä kalikat on syytä 
yrittää heittää ulos pelialueelta, 
jos haluaa joukkueensa marssi-

van jatkopeleihin.
Tuomari on joskus yhtä 

pihalla kuin lumiukko. Lah-
jontaa ei katsota paheksuen, 
ja näin tuomarilta voi kerätä 
ainakin moraalisen pisteen. 

vastaPuOli:
Opastaa ja kannustaa. 

Vastustajan kanssa voi ja kan-
nattaa veljeillä, ja silti sopupe-
liepäily on erittäin utopistinen 
ajatus. 

Hyvä tunnelma kisapaikalla 
syntyy juuri rennosta meinin-
gistä, ja muutamat joukkoon 
eksyneet pilkunviilaajat antavat 
itsestään ja edustamastaan 
opintosuunnasta melko dorkan 
kuvan.

tankkaus:
Kaakaolla kuumaan 

ryhmään. Kaikki pelaa eikä 
vastapuolen pelaajaa isketä 
poikittaisella selkään. 

Kiellettyjä aineita ei tunneta 
tässä pelissä. Oli sitten kyseessä 
hemohes tai veridoping; 
kalpene Kaisa Varis! Kaiken-

Joka iikan koukuttava palikkapeli
Mitä missä milloin: 
akateemisen kyykän 
MM-kilpailut. Man-
chester, herwood. 
9.2. kuluvaa vuotta. 
yleiseen sarjaan 
osallistui hulppeat 
512 ja naisten sar-
jaan 128 joukkuetta.

laiset allianssit, mikamyllylät ja 
karipekkakyröt mukaan vaan, 
oli rikostaustaa tai ei!

vaRustus:
Haalari on yleisin peliasu 

kilpailuissa kentällä ja sen 
ulkopuolella. Asu toimii sarja-
tasosta, sukupuolesta, peliko-
kemuksesta ja sääolosuhteista 
huolimatta tai juuri siksi. Asun 

Jälkipeleissä kyykkäkansaa viihdytti koko kansan humppajumala eläkeläiset.

karttu kuuluu viskata koko vartalon voimalla. kuvassa vasemmalla Maarit leppänen 
ja oikealla katja tuomola.

teksti katJa tuOMOla

Janika tiRinen

tuunaus ei ole pahitteeksi, 
esim. peruukki piristää yleisil-
mettä kummasti. 

Vaatteiden vaihto ei edes 
illalla ole pakollista, joskin 
käytännöllisempää, mikäli 
jatkopeleihin aikoo. Viralli-
siin bileisiin pääsee kuitenkin 
sisälle myös kansallispuvussa.

JÄlkiPelit:
Tullikamarilla Manchester 

Cityssä pidetään perinteisesti 
MM-kisojen loppunäytös, 
jossa tänä vuonna esiintyi 
humppajumala Eläkeläiset.
Bändi itse on kuin kyykkä: 
se on aina muodissa! Kaiken 
maailman harrastukset, face-

bookit ja gitarherot, tulevat ja 
menevät, mutta kyykkä on ja 
voi. Eläkeläisistä on lähes yhtä 
vaikea päästä eroon, ja miksi 
pitäisikään!

suMMa suMMaRuM:
Jos urheiluruudun kat-

selu saa voimaan pahoin ja 
peruskoulun jumppatunneista 
on jäänyt karvas maku, ei silti 
kannata luopua toivosta, että 
jokin laji voisi vielä koukut-
taa kenet tahansa pahemman 
kerran. 

Jopa talviurheilu on edel-
leen mahdollista, sillä ainakin 
Tampereella on onneksi vielä 
lunta, vaikka ilmastonmuutok-
sen mukanaan tuoma lämpö-
aalto on siirtänyt lumirajaa yhä 
pohjoisemmaksi. 

MM-kisat erityisesti ovat 
erinomainen paikka aloittaa 
uusi harrastus kaamoksen-
kin keskellä, ja heti tuntee 
pääsevänsä sisälle, jos nyt ei 
lajin hienouksiin, niin ainakin 
ajatusmaailmaan. 

Idea tämän mahtavan seura-
pelin hankkimisesta kesämö-
kille ei sekään olisi hullumpi 
investointi...

Kyykän ilosanomaa pitäisi 
levittää kaiken tupsukansan 
tietoisuuteen.

kaiken MaailMan 
haRRastukset, FaCe-
BOOkit Ja GitaRheROt, 
tulevat Ja MenevÄt, 
Mutta kyykkÄ On Ja 
vOi. 

kuvassa vasemmalla innokas kyykkääjä ja oikealla kannatusjoukot.

katJa
 tu

O
M

O
la

katja, Minna tirinen, Maarit ja Janika tirinen.



PuuhanuRkka

vessakiRJOitukset

uudistunut Puuhanurkka tarjoaa entistä viihteellisemmän sisällön! 
vuoden 2008 teekkariuroita viihdyttävät Ruutisten omat pin up -iltatytöt 
– kätevästi tuopinalusten koossa. nyt pojat ja tytöt laminoimaan, kerää 
koko sarja! Jos opiskelijaluukkusi saniteettitilat kaipaavat syntyjä syviä tai 
et viitsi maksaa uusista kaakeleista, leikkaa talteen Ruutisten oivat
vessakirjoitukset. 

visaiset tehtÄvÄttakasivun tyttö

R
U

U
T
IS

E
T

niMi: Sussa Pusula

ikÄ: 20 vee

hOROskOOPPiMeRkki: neitsyt tietty, daah!!!

linJa: Häh? 90–60–90

unelMien Mies: Ihq krapulainen rakennusteekkari, jonka 
housut roikkuu silleen ihqusti niin et sen ihq duunarin-
hymy näkyy ja sil on sixbägäri Olvia hauistensa 
jatkeena…

MitÄ Ottaisin Mukaan autiOlle saaRelle: No tietty sen 
ihqun rakennusteekkarin – tai ainaski sen ihqut kaljat ja 
ehkä toisenkin teekkarin. Tai saaks ottaa vielä enem-
män? Siis teekkareita?

teRveiset Ruutisten lukiJOille: Elämä on tosi ihq! :) :) :)

”aina välillä jään tuijottamaan seinää, ja nään siinä kuvioita mitä muut eivät nää” 
sijaitsee tkk:n päärakennuksen pitkän käytävän uuden puolen vessassa.
”satan saves by lasse” sijainti: tennispalatsi, miesten vessat.
”supermaario” M-salin alapuolella oleva ensimmäinen miesten vessa, tkk.

hanna lahti
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