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Kevät tekee kovasti tuloaan.  Aamulla 
saa taas herätä pikkulintujen siritykseen 
sekä auringonsarastukseen synkkien ja 
masentavien talviaamujen sijaan. Kevät 
tuo mukanaan myös muutoksen tuulia. 
Niin kansainvälisessä kuin kansallises-
sakin mediassa kuluvan vuoden ykkös-
puheenaihe on ollut meneillään oleva 
taantuma.   Myös rakennusala 
kärsii osaltaan tästä laskusuhdan-
teesta, mikä näkyy meille opiskelijoille 
ainakin kesätyöpaikkojen vähyytenä. 
Uusi yliopistolaki sekä ensi syksynä 
starttaava Aalto-yliopisto tuo myös 
osaltaan väriä opiskelija-arkeen. 

Aalto-yliopiston edustajistovaalien 
ehdokasasettelu on nyt käynnissä 
ja itse vaalit pidetään myöhem-
min keväällä.  Kehotankin kaik-
kia omalta osaltaan osallistumaan 
kyseisiin tapahtumiin, sillä nyt 
meillä on osaltamme mahdolli-
suus vaikuttaa. 

Paljon on ollut myös puhetta siitä, 
miten uuteen koulujärjestelmään 
siirtyminen näkyy opiskelijoiden 
suuntaan konkreettisesti. Muut-
taako uusi yliopistolaki kenties 
meidän opintopolkua kohti, 
vielä niin kaukaista, valmistu-
mista, tai meille teekkareille 
perinteisiä juhlia? Ainakin 
itse näin tulevaisuudessa 
enemmän mahdollisuuksia 
kuin uhkakuvia. Uhkakuvia 
siitä, miten TKY:n, jo ennes-
tään täysi, tilavarausexcel on 
täynnä KY:n sekä TOKYO:n 
tilavarauksia.  

Antakaamme siis kevään 
tulla ja katsokaamme 
asioista ne valoisat puolet. Uusi 
yliopisto tarjoaa etenkin suu-
remmat resurssit toimintojen 
pyörittämiseen, sekä parem-
mat mahdollisuut opiskelun 
hajauttamiseen eri aloille. 
Oletettavasti tulevaisuudessa 
useampi opiskeli uskaltautuu 
valitsemaan opintojaan yli tie-
teen rajojen. Nykyäänkin tämä 
on jo mahdollista, muttei vielä 
kovinkaan suosittua. 

Omasta mielestäni Ruutisten 
päätarkoitus on aina ollut kil-

talaisten opiskelu-
arjen viihdyttäminen ja tylsiltä 
luennoilta säästäminen. Unoh-
tamatta kuitenkaan tiedotusta 
sekä tapahtumaraportointia, 
joka on edelleen Ruutisten 
tärkein asia. Toivottavasti 
toimitus onnistuu tässä myös 
tänä vuonna.

Muutoksia on tapahtunut 
myös Ruutisissa. Kuten olette 
kenties huomanneet, niin 
Ruutisia ei enää jaeta jatkossa 
riippukansiohin, vaan lehtite-

lineisiin kaikkien ulottuville. 
Toivottavasti pidätte uudis-
tuksesta ja Ruutiset löytää 
vielä jatkossakin tien mukaan 
luennoille sekä kotiin. 

Koko Ruutisten toimituksen 
puolesta haluankin täten 
toivottaa teille nautinnolli-
sia lukuelämyksiä Ruutisten 
parissa myös vuonna 2009. 

Ruudolf Ruutinen 
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Mikäli Wappu järjestettäisiin, olisi siihen nyt reilu kuukausi 
aikaa. Tiedossa olisi varmasti phuksivuoden siisteimpiä het-
kiä, sillä tuskinpa phuksiwappua suotta hehkutetaan. Wap-
pua olisi varmaankin paras odotella avoimin mielin, ja sen 
mahdollisesti yllättäessä olla täysillä mukana. Tiedä häntä. 
Kuten vanha viidakon sananlasku sanoo,”phuksiwappuja on 
ihmisellä korkeintaan yksi”.

Phuksipisteet kasassa?
Kevään mittaan kannattaa jokaisen teistä phukseista 

vilkuilla omia pistekorttejanne sillä silmällä. Vaikka vihko 
ammottaisi tyhjyyttään, panikointi ei palkitse. Pienellä 
aktiivisuudella on vielä tässäkin vaiheessa helppoa™ kerätä 
puuttuvat merkinnät. Pakolliset-osio täyttyy huhtikuun 
mittaan kuin huomaamatta, ja puuttuvia työpisteitä voi 
kahmia vaikka Hermanninsitsin järjestelyistä. Mikäli tilanne 
on kerrassaan katala, ota yhteyttä, niin neuvotellaan asi-
asta. Pisteiden suhteen ei ainakaan kannata luovuttaa, sillä 
mikään ei ole niin siistiä kuin lakin saaminen (mahdollisena) 
Wappuna.

PHUKsIKAPTEENILTA

”Phuksiwappuja on ihmisellä korkeintaan 
yksi”

Sairasta?
Tietenkin. Työpisteitä on mahdollista hankkia myös rak-

saphuksien omista Sairaista bileistä aprillipäivänä. On vaan 
niin mahtavaa huomata kerta toisensa jälkeen, kuinka paljon 
teillä riittääkään energiaa ja ideoita! Tiedossa on kuulemma 
niin sairasta menoa, että ainakin minut tapaa tuona iltana 
pelipaikalta Smökistä sadan prosentin varmuudella.

Pidätkö vaaleista?
Sata prosenttia on toivon mukaan myös teidän äänestys-

aktiivisuutenne tulevissa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 
edustajiston eli ”edarin” vaaleissa 21.-22. huhtikuuta. Edari 
päättää käytännössä kaikista AYY:n asioista, joten nyt myös 
juuri sinä voit vaikuttaa uuden ylioppilaskunnan toimintaan. 
Muista äänestää!

Maailman sairain sorkkaeläin?
Kaksikyttyräinen kameli. Ai miksi? No, tässä vitsissä oli 

hauskaa se, että... no joo, antaapa olla.

Wapun järjestämistä jännittäen,

Phuksikapteeninne Henri

PILVISENä, jOSKIN KAUNIIN 
lumisena laskiaistiistaina 
kokoontui lukuisa joukko 
haalarikansaa opiskelijoiden 
perinteiseen laskiaisriehaan 
Ullanlinnanmäelle. Tapahtuma 
alkoi rennosti vapaalla mäen-
laskulla, jossa mäkeen riensivät 
niin tavalliset pulkkailijat kuin 
myöhempään perinteiseen 
mäenlaskukisaan viimeisiä 
testilaskuja suorittavat kisaa-
jatkin. Mäenlaskun lisäksi 
kaikelle kansalle oli tarjolla 
jos jonkinmoista edullista tai 
ilmaista virvoketta tai murki-
naa – Batteryn tarjoama kuu-
mennettu Battery-juomakin 
tuli testatuksi. 

Kansaa kutsuttiin myös koitta-
maan onneaan hurjaakin hur-
jemmassa mäenlaskurallissa, 
joka useimmissa tapauksissa 
oli Stiga-ralli. Tarkoituksena 
oli selvitä maaliin nopeammin 
kuin kukaan muu kurvikasta 
rataa pitkin – tyylistä viis. Tällä 
saralla raksalaiset pääsivätkin 
näyttämään kyntensä – kaksi 
urhoollista raksalaista kisasi-
vat itsellensä koko kilpailun 
voiton, 50 euroa, samppanjaa 
sekä hienot Stigat. Onnea Hans 
ja Joni! 

Iltapäivä huipentui aina yhtä 
jännittävään mäenlaskuki-
saan, jossa joukkueet kisasi-
vat vuoden 
hauskimmasta 
ja kekseliäim-
mästä mäen-
laskuvälineestä. 
Tuomaristo 
arvioi myös kokonaisarvioon 
laskutyylin. Tänä vuonna 
mäessä näkyi useita omintakei-
sia ratkaisuja – laskun aikana 
pelattavasta Twisteristä aina 
Piraatin ohjaamaan pelastus-
lauttaan. Voiton vei kuitenkin 
suksille integroitu baaritiski 
toimivalla kaljahanalla, josta 

muun muassa laskun aikana 
laskettiin vaahtoava tuopil-
linen. Laskuun kuuluivat 
myös huikeat erikoistehosteet. 
Toiseksi laski Polyteknillisen 

tissiklubin sohva, ja kolman-
nen sijan itselleen vei maatalo-
ustieteilijöiden lehmä. Voittajat 
lunastivat itselleen 200 euroa 
sekä erinäisiä tuotepalkintoja.

Kylmenneitä jäseniä läm-
miteltiin Gravitaatiossa, joka 
pidettiin tänä vuonna Royal 

Onnelassa. Iltaa viihdyttivät 
muun muassa Entropy omilla 
erinomaisilla tiskijukillaan. 
Illan pääesiintyjän lämppä-

rinä toimi 
Edu Kehä-
kettunen ja 
DJPP, ja itse 
pääesiintyjä 
oli Happora-
dio. Lisäksi 

menossa olivat mukana Äpy, 
OUBS sekä Retuperän WBK. 

Phuksikapteeni kysyy – ja vastaa

” KAKSI URHOOLLISTA RAKSALAISTA 
KISASIVAT ITSELLENSä KOKO KILPAILUN 
VOITON”

Voittajat palkinnonjaossa Joni (vas.) ja Hans.

Laskiaisrieha Ulliksella

 

KOLMOSSIVUN 
RAKSALAINEN

IID
A

 H
EP

O
LA

IIDA HEPOLA



4 RUUTISET  1/2009

OLTERMANNIN 
TERVEHDYs

Siihen, että tätä valmiutta ei monel-
lakaan ole, voidaan etsiä syitä monelta 
taholta. Yksi – eikä suinkaan vähäisin - 
on se, miten perusmatematiikan opetus 
on tänä päivänä järjestetty. Voidaan 
syystäkin kysyä, miksi matematiikalla 
on ollut kautta aikain vahva asema 
tekniikan alan peruskoulutuksessa. Se 
ei ole sitä suinkaan ansainnut tiettyjen 
mekaanisesti suoritettavien laskutoi-
mitusten opettamisen avulla. Mate-
matiikan merkitys peruskoulutuksessa 
on rakentunut täysin yksilön loogisen 
ajattelu- ja ongelmanratkaisukyvyn 
kehittämisen varaan. Se on auttanut 
kehittämään eräänlaisen ’matemaatti-
sen ajattelutavan’, joka luo valmiuksia 
erilaisten ratkaisukokonaisuuksien 
hahmottamiseen. Lyhyt silmäys tämän 
päivän peruskurssien oppikirjoihin, las-
kuharjoituksiin ja koetehtäviin osoittaa, 
että tämän tavoitteen toteutumisesta 
ollaan varsin kaukana.

Jokaisen opiskelijan olisi hyödyl-
listä rakentaa itselleen lukujärjestys, 
jonka tulisi kattaa koko ajankäyttö, eli 
24 tuntia vuorokaudessa. Tällöin olisi 
mahdollista suunnitella ennalta kunkin 
lukukauden sisältö hallitusti kattamaan 
kaiken tarvittavan ajan – myös oman 
työpöydän ääressä vietetyn, ja näin 
suunnitella se kurssikokonaisuus, mikä 
milloinkin on mahdollista ohjelmaan 
sisällyttää. Suunnitelmaa tehtäessä on 
hyvä sisällyttää siihen myös kaikki se 
muu aika, mikä tarvitaan täysipainoi-
sen elämän rakennusaineiksi. 

Uskon vakaasti siihen, että myös 
nämä kysymykset voidaan ratkaista 
opiskelijoiden ja opettajien välisellä 
yhteistyöllä tehokkaasti siten, ettei 
ylikuormittavuusongelmia pääsisi enää 
syntymään, ja pystyisimme yhdessä 
luomaan kaikille innostavan ja virik-
keellisen elämänvaiheen opiskelun 
parissa.

Aurinkoisia talvipäiviä kaikille 
toivottaen,

Oltermanni

OPPIMISEN KUORMITTAVUUS

Hiihtolomalla – käsite joka on mel-
keinpä tuntematon täällä korkeakou-
lumaailmassa – aurinko on näyttänyt 
heleämmät kasvonsa ja mitä hienoim-
mat talvi-ilmat ovat houkutelleet kaik-
kia ulos raittiiseen ulkoilmaan. Lunta ja 
jäätä on ollut aivan riittävästi erilaisiin 
talvisiin harrastuksiin.

Samanaikaisesti talvikauden avain-
sana opetuksen kehittämisen rinta-
malla on ollut kuormittavuus. Ja tällä 
tarkoitetaan nimenomaan opiskelijoi-
den kuormittuvuutta – ei opettajien. 
Koko kuormittavuuden käsite on 
kuitenkin tavattoman monipuolinen ja 
vaikeasti lähestyttävä kysymys. Se ei ole 
ihan yksinkertainen siksi, että jokainen 
opiskelija on oma yksilönsä erilaisine 
tapoineen ja erilaisine ajankäyttötar-
peineen. Kysymyshän on kuitenkin 
mitä suurimmassa määrin opiskelijan 
käytettävissä olevan ajan optimaalisesta 
suunnittelusta. Ja toisaalta eri kurssien 
suorittamiseen tarvittavan ajan selke-
ästä ennalta esiintuomisesta jo ennen 
kursseille osallistumista.

Yksi merkittävä kysymys ajankäyttöä 
suunniteltaessa on opiskelutekniikka. 
On tosiasia, että erilaiset tarjolla 
olevat kurssit edellyttävät erilaista 
opiskelutekniikkaa. Kuormittavim-
miksi tulkitaan usein juuri erilaiset 
matemaattiset aineet, kuten matema-
tiikka, fysiikka ja mekaniikka. Tämän-
tyyppisen teoreettisen asian opiskelu 
ja ennen kaikkea asian omaksuminen 
ei tapahdu tehokkaasti yhtäjaksoisesti 
vietetyn pitkänkään ajanjakson aikana. 
Yhden tehtävän ääressä voi viettää jopa 
tuntikausia löytämättä oikeaa ratkaisua. 
Näin käytettyä aikaa ei kuitenkaan voi 
mitenkään lukea kurssin kuormittavuu-
deksi. Oikea ajankäyttö teoreettisten 
ongelmien opiskelussa edellyttää asian 
omaksumisen jaksottamista ja ratkai-
sun kehittymistä ja kypsymistä aivojen 
syvimmissä syövereissä. Asiaa edistää 
myös looginen ongelmanratkaisukyky, 
jonka pitäisi olla kehittynyt kaikilla jo 
aiemmin, opiskelun alkuvaiheessa. 

www.cm.poyry.fi

Oppia ikä kaikki

Rakennuttaminen vaatii ajan hermolla pysymistä ja 
uuden kehittämistä. Rakennuttajakonsulttina valvomme 
asiakkaan etuja ja hoidamme hankkeiden projektin-
johto- ja rakennusvalvontatehtävät. Me saamme kiinteis-
töhankkeet sujumaan   – koko elinkaaren ajan.

Pöyry CM Oy, kotimaan talonrakennus
Vantaa, Turku, Tampere, Lappeenranta, Jyväskylä, Kuopio, Vaasa, Oulu
Päätoimipaikka Jaakonkatu 3, PL 5, 01621 Vantaa, puh. 010 33 11

Kevätlukukausi on jo pitkällä, ja uudet raatilaiset ja toimihenkilöt ovat innok-
kaasti aloittaneet aherruksen kiltalaisten hyväksi. Kiitos kaikille! 
 
Kevään tapahtumat alkoivat perinteisellä viini- ja juustoillalla. Viiniasiantunti-
jan poisjäänti ei lannistanut tunnelmaa, sillä killan kulttuurivastaava Japi hoiti  
asiantuntijan ottein homman kotiin. 
 
Talvipäivää päästiin tänä vuonna viettämään lumisissa tunnelmissa. Raksan 
rastilla omat phuksimme rakensivat lumesta jänneväliltään päivän pisimmän 
sillan. Tulos oli huikeat 201 cm, kun raati suoriutui tehtävästä 39 sentillä. 
 
Opintoiltaa vietettiin Rantsussa, jossa oli tarjolla lihapullia ja ranskalaisia. 
Ilta oli mukava ja hyödyllinen. Illassa puhui mm. TEK:in edustaja, joka kertoi 
heidän tarjoamistaan palveluista. Illan antien perusteella suosittelen IAET-
kassaan liittymistä, jotta valmistumisvaiheessa olisi oikeus ansiosidonnaiseen 
työttömyysturvaan. 
 
Sitsaaminen ei ole myöskään unohtunut. Helmikuun alussa IK, AS, PJK, SIK 
ja Inkubio järjestivät yhdessä The Great World Tour -sitsit Smökissä. Meno oli 
vauhdikasta, ja jokainen kilta oli pukeutuneena omalle killalle määrätyn maan-
osan mukaisesti. IK:n maanosa oli Etelä-Amerikka. Ystävänpäivän lähettyvillä 
sitsattiin ystäviemme mittareiden kanssa söpöissä tunnelmissa. Voin sanoa, 
että ainakin IK:n lukkarilla Aulilla oli todella söpöt kikkarat hiuksissaan. 
 
Ulkkarisauna järjestettiin tänä keväänä yhdessä koneen kanssa. Tällä kertaa 
teemana oli Saksa. Illassa oli oiva tilaisuus tutustua vaihtareihin ja maistella 
erilaisia makkaroita. Perinteisiä laulusaunoja on ehtinyt olla jo kahdesti. Voi 
olla ylpeä siitä, että raksalaiset jaksavat edelleen laulaa. 
 
Ossinlammen siltaa on rakennettu vuoden vaihteen jälkeen jo monesti. 
Haluankin antaa erityistä kiitosta kaikille rakennushommissa mukana olleille. 
Ilman teitä silta ei olisi näin pitkällä. Toivon, että kevään aikana näytämme 
muulle maailmalle, mihin oikealla rakentajahengellä pystytään, ja päräytämme 
sillan valmiiksi. 
 
Opiskeluintoa ja onnea kesätöiden metsästykseen. 
 
Doris Kalve 
IK:n puhis

PUHIKsEN PUHINAT
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Hyvät naiset ja herrat! Jo lähes legendaariseksi 
muodostunut IK:n oma VIINLANDIA-kirjoituskilpailu 
on taas täällä. Osallistu kilpailuun kirjoittamalla noin 
sivun mittainen essee/novelli/runo/pakina/muu 
teksti aiheesta katkennut. 

Menestyneimmät kirjoitukset palkitaan jälleen killan 
perinteisillä Wappusimoilla mahdollisen Wapun tie-
noilla.  Palkintoina on tänäkin vuonna pientä suun-
kostuketta Wapun viettoon.

Palauta taidonnäytteesi nimimerkillä varustettuna 
Ruudolf Ruutisen (Juho sihvola 2. vk.) riippariin 
10.4.2009 mennessä.  Jätä samalla riippariin
suljetussa kirjekuoressa tiedot
nimimerkin omistajasta. 

Otaniemi on täynnä 
uskomuksia. Otanie-
men teekkareista 
liikkuu mitä kum-
mallisimpia huhuja 
myös Espoon rajojen 
ulkopuolella. On 
aika selvittää, mitkä 
myytit ovat totta ja 
mitkä tarua. Raken-
nusinsinöörikillan 
”Jamie ja Adam”, Japi 
ja Maarit, ottivat 
tämän haastavan 
tehtävän vastaan ja 
maastoutuivat kam-
pusalueelle selvit-
tääkseen teekkarei-
hin liittyviä myyttejä. 

Myytti 1. TV-lupatar-
kastaja: Kukaan Ot-
aniemessa ei avaa ovia 
TV-lupatarkastajien 
pelossa.

Ei ole tavatonta, että yön vii-
meisimpinä tunteina baarissa 
voi kuulla, kuinka teekkari 
kerskailee sillä, kuinka hän 
uskaltaa pitää televisiota 
maksamatta TV-lupaa. Nämä 
huimapäät joutuvat elämään 
jatkuvassa pelossa ja säpsäh-
tämään jokaista ovikellon 
soittoa. Kun ovikello sitten 
pärähtää soimaan kesken 

Housen, niin telkkari laitetaan 
äänettömälle ja ollaan liikku-
matta.

Japi ja Maarit tarttuivat 
myyttiin eräänä torstai-iltana 
kesken Simpsoneiden. He 
tekeytyivät mahdollisiksi 
lupatarkastajiksi ja lähtivät 
pimputtelemaan pahaa aavis-
tamattomien teekkariparkojen 
ovikelloja. Kohdealueeksi valit-
tiin Jämeräntaival 11 ja Ota-
kaari 18. Uhreiksi otettiin niin 
soluasuntoja kuin yksiöitäkin. 
Myytin testaus toteutettiin 
soittamalla ovikelloa vähintään 
kahdesti ja odottamalla aukai-
seeko asukas oven. 

Myytinmurtajat odottivat, 
että kukaan ei aukaisisi heille 
ovea, mutta toisin kävi: 90 
prosenttia asukkaista aukaisi 
oven. Joten myytti on MUR-
RETTU. Tulokseen saattoi vai-
kuttaa myöhäinen ajankohta 
ja teekkareiden tapa käyttää 
tietokonetta TV:nä, näin ollen 
se on helpompi naamioida 
tarkastajalta.

Myytti 2. Kaikki tikkiläi-
set ovat nörttejä.

TKK:lla on eräs osasto, 
jonne on päätynyt tavallista 
enemmän tietokoneorientoitu-
neita opiskelijoita. Nämä ihmi-
set majailevat kampusalueen 
laidalla ja ”koodailevat”. Näitä 
ihmisiä pidetään nörtteinä. 
Kukaan ei vain 
tiedä, ovatko he 
ylpeitä mainees-
taan. (Toimitus 
pyytää anteeksi 
stereotypiointia.)

Japi ja Maarit 
tekivät kyselyn, 
joka aukotto-
masti paljastaa, 
onko kyselyyn 
vastannut nörtti 
vai ei. Näin 
he tarjosivat 
tikkiläisille 
mahdollisuu-
den murtaa 
tai vahvistaa 
ehkä Otanie-
men suurin 
ja tunnetuin 
myytti. 
Kysely 
sisälsi 
10 kysymystä, 
joihin vastattiin 
”kyllä” tai ”ei”. 
Jos ”kyllä”-

Otaniemen myytinmurtajat

 Ruutiset 1/2009 Nörtti-testi             Maarit Leppänen
 Voi valita vain toisen vastausvaihtoehdoista,
 vastaa kaikkiin kysymyksiin, kiitos!

 1. Olen osallistunut Assembly-tapahtumaan  kyllä____ ei____

 2. Käytän IRC Internetin pikaviestintäpalvelua  kyllä____ ei____

 3. Mielestäni tietokoneen graafinen  käyttöliittymä on turha    kyllä____ ei____

 4. Valitsen mieluummin Unix kuin Windows-luokan  kyllä____ ei____

 5.Osaan enemmän kuin kahta koodikieltä   kyllä____ ei____

 6. Tiedän, mitä tarkoittaa ”lekseri”   kyllä____ ei____

 7. Olen ylikellottanut koneeni    kyllä____ ei____

 8. Olen vieraillut muropaketti.com –sivustolla  kyllä____ ei____

 9. Mielestäni Microsoft on saatanasta   kyllä____ ei____

 10. Kuulun Tietokiltaan    kyllä____ ei____
 Ruutiset kiittää kyselyyn osallistuneita!

vastauksia oli seitsemän tai 
enemmän, vastaaja luokiteltiin 
nörtiksi. Tutkimus tehtiin 
Tietokillan kiltahuoneella sekä 
tikkitalon tietokonehuoneessa 
ja käytävillä. Toimittajat kiitti-
vät tikkiläisten avuliaisuutta ja 
yhteistyökykyisyyttä. 

Tulos yllätti myytinmurta-
jat: kyselyyn vastanneista 56 
prosenttia luokiteltiin nörteiksi 
eli myytti on nippanappa 
VAHVISTETTU. Virhettä 
saattoi aiheuttaa kysymyk-
sissä käytettyjen termien 
epätarkkuus. Kaikki eivät pidä 
koodikieltä synonyymina 
ohjelmointikielelle. Ja tikkiläi-

set saattoivat olla niin 

ovelia, että huijasivat vaikut-
taakseen viileämmiltä.

Myytti 3: Kukaan ei pese 
kiltiksellä kuppiaan

Kiltiksen tiskipöytä ja pöy-
dät ovat täynnä likaisia kah-
vikuppeja. Niitä löytyy myös 
mikroluokasta ja käytäviltä. 
Kaikenlaiset julisteet, jotka 
pyytävät ihmisiä ystävällisesti 
pesemään kuppinsa, jäävät 
huomiotta. Hyi te likaiset 
raksalaiset! 

Myytin testaus suoritettiin 
vahtimalla kahvikuppikäyt-
täytymistä kiltiksellä. Myytin-
murtajat istuivat valppaina ja 
seurasivat silmä kovana kahvin 
juojia. Kahvia kului seuranta-
aikana muutama pannullinen. 

Kun oviKello sitten pärähtää soimaan KesKen 
housen, niin telKKari laitetaan äänettömälle ja 
ollaan liiKKumatta.

 ja tiKKiläiset saattoivat olla niin ovelia, että 
huijasivat vaiKuttaaKseen viileämmiltä.

VIINLANDIA 2009
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Tulos oli odotettu: kukaan 
ei pessyt kuppiansa, joten 
myytti on VAHVISTETTU. 
Ei todellakaan ole ihme, että 
kiltahuone on niin törkyisen 
näköinen, hyh hyh.

Myyttien testaamisen 
jälkeen myytinmurtajat Japi ja 
Maarit toteavat, että teekkarit 
eivät taida olla maineensa 
veroisia. Myös myytit teekka-
rijuhlista, vapusta ja holtit-
tomasta alkoholin käytöstä  
todennäköisesti osoittautuvat 
taruksi.

JARNO JALONEN JA
 MAARIT LEPPÄNEN

Tuttu näky. Kahvilipun ostaminen, kahvin keittäminen ja juominen onnistuu, mutta tiskaamaan ei ehdi.
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Esittelyssä Raati 2009
Koko nimesi: Auli Helena Orpana 
Kotoisin: Paloheinästä, Helsingistä 
Vuosikurssi: N 
Virkasi raadissa: Opintovastaava 
Motto: Oikealla asenteella pärjää 
pitkälle. 
Viimeisin uneni: Mulla oli kolme 
lemmikkihiirtä, jotka asu sella-
sessa murokulhossa.  
Jahtasin niitä koko yön ympäri 
huonetta kun ne karkaili koko 
ajan. 
Suosikkikengät: Kesällä liilat ten-
narit, talvella mustat pitkävartiset 
saappaat, juhlissa  
punaset kiiltonahkakorkokengät 
Minusta sanottua: ”Vähän sä oot 
näppärä.” 
Parasta opiskelussa: Oivaltaminen 
ja onnistumisen tunteet 

Koko nimesi: Kaisa Inkeri Mäki-
nen 
Kotoisin: Espoo 
Vuosikurssi: 3. 
Virkasi raadissa: Ulkovastaava 
Motto: Nainen on aina oikeassa 
Viimeisin uneni: *sensuroitu* 
Suosikkikengät: Sandaalit 
Parasta opiskelussa: Saa nukkua 
pitkään 
Tilinumero: 130950-155981

Koko nimesi:  Atte Verneri Leh-
tovirta (siis kyllä, Atte on oikea 
etunimeni!) 
Kotoisin: Vuosaari, Helsinki 
Vuosikurssi: 2. 
Virkasi raadissa: Excursiomestari 
Motto: Ei siitä, mistä aita on 
matalin. 
Viimeisin uneni: Jotenkin se 
KP:hen tais liittyy. Kuski var-
maanki tuli myöhässä aamulla,  
minkä seuraksena aikataulut petti 
ja majotusta ei saatukaan itse 
excuista puhumattakaan. 
Suosikkikengät: Adidas copa 
mundial -nappulakengät 
Minusta sanottua: Roisto-Verneri 
lähti taas integroimaan. 
Parasta opiskelussa: No raksalai-
suus tietty!

Koko nimesi: Marja Annikki Wuori
Kotoisin: Pirkkalasta
Vuosikurssi: 2
Virkasi raadissa:  Isäntä
Motto: Jos yrittää, voi epäonnistua. 
Jos ei yritä, ei voi onnistua.
Viimeisin uneni: Suosikki kengät: 
Kesäsandaalit. Saattaa kyllä johtua 
ihan vaan siitä, että sellaisia
käytetään, kun on lomaa ja aurinko 
paistaa... :)
Minusta sanottua: ”Mä sentään jou-
duin laittaan Marjan kans kahestaan
ruokaa!!!”
Parasta opiskelussa: Uuden oppimi-
nen ja onnistumisen kokemukset
Tilinumero: 130935-145438 Emmin 
kaa yhteinen, kun ollaan jo niin 
symbioosissa :D

Koko nimesi: Emmi Elisa Hietala 
Kotoisin: Avojalakanen oululai-
nen 
Vuosikurssi: 2. 
Virkasi raadissa: Emäntä 
Motto: ”Se mikä ei tapa, vahvis-
taa” 
Viimeisin uneni: Näin unta 
AutoCAD:n komennoista. 
Suosikkikengät: Harmaat saap-
paat 
Minusta sanottua: *Sensuroitu* 
Parasta opiskelussa: Bileet ja 
opiskelukaverit (myös R-puolen 
opiskelijat)

Koko nimesi: Nasti Helena Kor-
honen 
Kotoisin: Helsingistä 
Vuosikurssi: 2 
Virkasi raadissa: Kirjuri 
Motto: Kaiken luulisi järjestyvän. 
Viimeisin uneni: Taisi olla jotain 
siihen suuntaan, että olin vieraana 
jonkun tuttuni  
häissä, joihin rekrytoitiin sotilaita 
vuoden 2009 raadista... 
Suosikkikengät: kesäkengät (ja 
mustat avokkaat, joita olen käyttä-
nyt luvattoman vähän) 
Parasta opiskelussa: Muun muassa 
se tunne, kun saa kerrankin laska-
rit ajoissa tehtyä.

Koko nimesi: Tomas Mikael Fager-
ström
Kotoisin: Espoosta
Vuosikurssi: I
Virkasi raadissa: Rahis
Motto: Jaahas.. Ei se oo nii just, se 
on just niin.
Viimeisin uneni: Näin siis unta, että 
sänkyni alle (tai seinän sisään, en 
saanut selville
kumpaa) rakennettiin metroa. Se 
meteli piti mua valveilla koko yön! 
heräilin oikeesti
varmaan tunnin välein. Aamulla 
olin ihan hajalla.
Suosikkikengät: Mustat nahkaiset, 
joita pidän kunnes ovat kelvotto-
massa kunnossa. Sitten
hankin uudet samanlaiset.
Minusta sanottua: Luennolle siitä!
Parasta opiskelussa: Kiltiksellä hen-
gailu ja yleinen jaarittelu luentojen 
välissä on
kivaa. Oheistoiminta on parasta.

Marja

AUli TOMAS

Verneri

Koko nimesi: Iiro Juhani Lindfors 
Kotoisin: Loppi 
Vuosikurssi: 2. 
Virkasi raadissa: Kapu 
Motto: Minkähän kliseen tähän 
keksis.. Elämä on mansikka! 
Viimeisin uneni: Siinä oli joku 
ihme mökki ja joku osas lentää ja 
mitä näitä nyt on. 
Suosikkikengät: Tarralenkkarit 
on jees, mutta ei niitä kehtaa 
käyttää. 
Minusta sanottua: Michelin ukko. 
Parasta opiskelussa: Kaikki sen 
ympärillä oleva. 
Tilinumero: 525301-413999 jos 
on ylimäärästä kertynyt niin 
tonne voi laittaa kyllä...

IIRO

Emmi

Koko nimesi: Doris Johanna 
Kalve 
Kotoisin: Kotkasta 
Vuosikurssi: Neljäs 
Virkasi raadissa: pahis-puhis 
Motto: Elämän tarkoitus on mur-
heen karkoitus 
Viimeisin uneni: Leppäsen Marja 
itki mun kanssa, kun joku oli 
synnyttänyt kahdeksikon 
Suosikkikengät: Mustat piikkari-
korkkikset 
Minusta sanottua: Minun vatsani 
on kuin pohjaton kaivo. 
Parasta opiskelussa: Kun osaa 
tehdä jotain oikein 
Tilinumero: 106935-121223, lah-
joituksia otetaan vastaan.

Doris

Koko nimesi: Juho Kalevi Sihvola 
Kotoisin: Joensuusta 
Vuosikurssi: 2 
Virkasi raadissa: Tiedottaja sekä 
Ruutisten Päätoimittaja 
Motto:  Puuttuva äly korvaa iloisen 
mielen 
Viimeisin uneni:  Mun piti ostaa 
futisjoukkueen saunailtaan bisseä, 
enkä sitten muistanut. Huutoahan 
siitä sitten tuli.
Suosikkikengät: Feelmaxit  
Parasta opiskelussa: Muu kuin itse 
opiskelu

Juho

Nasti

Kaisa
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Kannatusjäsenyritykset vuonna 2009

FCG Planeco Oy Finnmap infra oy Tekla Oyj

Finnmap consulting Oy Insinööritoimisto Pontek Oy Kalliorakennus –yhtiöt Oy

Insinööritoimisto Mikko Vahanen
Oy Sweco CMU Oy Rapal Oy

Insinööritoimisto Konstru Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Narmaplan Oy

Insinööritoimisto pohjatekniikka
Oy

Tocoman Oy Raksystems Anticimex Oy

’

Ramboll Finland Oy
Aaro Kohonen Oy Pöyry CM Oy

Oy Juva Engineering Ltd Parma Oy
Metso Minerals Oy

Pöyry Infra Oy Puzair Oy Puztec Oy

SITO Oy
Insinööritoimisto Magnus

Malmberg Oy

Maanrakennusliike

E. M. Pekkinen Oy

E.M Pekkinen Oy



8 RUUTISET  1/2009

Urhoolliseen taistoon raksan Fear 
Factorin voitosta ja mittaamattomasta 
maineesta ja kunniasta olivat lähte-
neet mukaan Anni Suomalainen, Juho 
Rahko, Marja Leppänen ja Eppu Hen-
riksson. Vähintäänkin hermostuneen 
oloiset kilpailijat istutettiin ruokapöy-
dän ympärille istumaan.

KISA 1: MATO&MAKEINEN

Pöytään tuotiin kulho. Kulhosta 
kuului suloista kuhinaa. Kuhina lähti 
120:stä kulhossa majailleesta jättiläis-
jauhomadosta. Kilpailijoiden reaktiot 
olivat todella näkemisen arvoisia. Yksi 
yritti paeta pöydästä, toinen kirkui, 
kolmas manasi toimittajan alimpaan 
helvettiin ja neljäs remahti nauruun. 

Jotta hommasta saatiin kaikki mah-
dollinen riemu irti, annettiin kisailijoi-
den hetken elää uskossa, että kulhon 
senhetkinen sisältö olisi tyhjennettävä. 
Koska järjestävä taho ei kuitenkaan 
halunnut kannoilleen kovin monta ket-
tutyttöä, madot olivat periaatteessa vain 
tulevan tehtävän sivuosassa. Kilpaili-
joiden tehtävänä oli siis syödä matoja 
vilisevästä kulhosta sinne pudotetut 
5 karkkia mahdollisimman nopeasti 
käsiään käyttämättä.

Ensimmäisenä vuorossa ollut Marja 
aloitti tehtävän vähintäänkin kauhistu-
nut ilme kasvoillaan muiden hihkuessa 
ällötyksestä ja myötätunnosta vieressä. 

Villisti kulhosta pois yrittäneet mate-
lijat saivat ensimmäisen kilpailijan 
luopumaan yrityksestä parin minuutin 
jälkeen. 

Yllättävän pahoinvoiviksi kilpailijat 
saattaneesta tehtävästä selvisi kunnialla 
lopulta ainoastaan Juho. Eppu sai tar-
peekseen matojen suukottelusta 4 kar-
kin jälkeen ja viimeisenä vuorossa ollut 
Anni otti vaarin Marjan esimerkistä ja 
jätti makeiset suosiolla madoille. 

Ensimmäisen kisan jälkeen mukana 
taistossa olivat siis vielä Juho, Eppu ja 
Marja, joka ainakin oli yrittänyt pelas-
taa karkkeja matojen kourista. 

 
Aloitettiin siirtyminen seuraavalle 

suorituspaikalle Lauttasaaren metsiin. 
Ohessa keskustelua matkan varrelta:

Toimittaja: ”Lupaattehan kaikki 
puhuu mulle vielä tän illan jälkeen?”

Anni: ”Voi hitto, sielt on tulossa 
jotain viel pahempaa, kun noi madot!”

Eppu: ”Eikä! Mä luulin, et oltais 
vaan menty Anulle hengaa ja tekee jotai 
hauskoi pikkutehtävii…”

KISA 2: KORIKIIPEILY

Tunnelma keventyi hieman, kun 
selvisi, että seuraava tehtävä sisälsi vain 
kiipeilyä, vaikkakin monen metrin 
korkeudelle puihin viritetty turvaköysi 
aiheutti pientä arvelua leikin terveelli-
syydestä.

Kilpailijat kiipesivät yksi kerrallaan 
niin monen päällekkäin kasaamansa 
maitolaatikon päälle kuin pystyivät, 
ennen kuin kasa kaatui ja kilpailija 
putosi. 

Marja aloitti, ja pääsi nopeasti 
viiden korin päälle, kunnes horjahti ja 
putosi. Eppu osoitti omaavansa pienen 
marakatin tasapainon ja saikin kivuttua 
kaikkien yhdentoista korin päälle ilman 
minkäänlaisia ongelmia.

Viimeisenä kiivenneen Juhon täytyi 
siis saada yli 5 koria alleen, mikäli 
tahtoi jatkaa loppukilpailuun. Juho 
romahti korien päältä 8 korin jälkeen. 
Näin ollen finaalissa nähtäisiin, tule-
vatko pelottomimmat miehet Oulusta 
vai Lappeenrannasta. 

Aluksi melko hasardilta vaikutta-
neesta laatikoiden päällä keikkumi-
sesta selvittiin kuulemma vain parilla 
katkenneella kylkiluulla ja siirtyminen 
viimeiseen koitokseen saattoi alkaa.

KISA 3: SYöKSYLASKU

Jotta viimeinen tehtävä pysyisi 
mahdollisimman pitkään pimennossa 
kilpailijoille, taittoivat he matkan 
syvemmälle itäiseen Satamakaupun-
kiin silmät sidottuina löytäen itsensä 
seuraavan kerran Kaivopuistosta.

Volkswagen Golfin takaluukusta 
putkahti esiin pari leikkisuksia ja 
kaksi tölkkiä kaljaa. Tarkoituksena oli 

Tämä on Ruutisten 
Pelkokerroin!

harjoitella asianmukaista laskutaitoa 
seuraavan viikon laskiaisriehaa varten. 
Tehtävänä oli laskea Ullanlinnanmäkeä 
alas leikkisuksilla silmät peitettyinä ja 
avattu kaljatölkki kourassa. Voittaja 
olisi nopeimmin alhaalle päässyt. Läi-
kytetystä kaljasta sai miinuspisteitä ja 
maltaantuoksuiset lapaset. 

Olosuhteet syöksylaskuun olivat 
Kaivopuistossa suorastaan loistavat. 
Mäki oli suurelta osin umpijäässä ja 
muutenkin sopivan luistava. Parin sil-
mät auki suoritetun testilaskun jälkeen 
tosin jouduttiin toteamaan, että mäki 
vietti sen verran ikävästi kohti erästä 
lyhtypylvästä, että suurempien sairaala-
laskujen välttämiseksi finalistit päästet-
tiin matkaan ilman silmien sitomista.

Eppu voitti arvonnassa ensimmäi-
sen laskuvuoron. Alku sujui hyvin ja 
vauhti kiihtyi lupaavasti, mutta lopulta 
mies oli kaljatölkkeineen kumossa 
hieman ennen maaliviivaa. Ruutisten 
Fear Factorin voitto oli nyt kiinni siitä, 
pysyisikö Juho maaliin asti pystyssä vai 
ei, ja niinpä toinen finalisti päästettiin 
rinteeseen. Juhon meno näytti huomat-
tavasti hallitummalta, kuin Epulla, ja 
parista horjahduksesta huolimatta jo 
kolmivuotiaana hiihtokeskuksen las-
tenrinteessä hyväksi todettu lentokone-
laskuasento tuotti tulosta, ja onnellinen 
voittaja löytyi.  

Enää pienet tuuletukset ja talviurhei-
lun punaposkistama joukko päästettiin 
koteihinsa sulattelemaan varpaitaan ja 
toipumaan illan koettelemuksista.

Toimitus kiittää kaikkia osallistu-
neita ja onnittelee Juhoa Ruutisten 
pelkokertoimen voitosta!

PS. Kilpailijat ovat tiettävästi jo sel-
vinneet aiheutuneista kolhuista ja vain 
muutamat näkevät enää painajaisia 
jauhomadoista. Jauhomatoja hoidettiin 
ennen kisaa ja sen jälkeen asianmukai-
sesti ja rakkaudella.

 

KosKa järjestävä taho ei KuitenKaan halunnut Kannoilleen 
Kovin monta Kettutyttöä, madot olivat periaatteessa vain tul-
evan tehtävän sivuosassa.

Vaikka formaatti on maailmankuulu, 
kisailijoiden löytäminen osoittau-
tui yllättävän vaikeaksi. Jo mukaan 
lupautuneet peruivat peloissaan os-
allistumisiaan H-hetken lähestyessä 
vedoten muun muassa kaverien 
synttäreihin tai ATK-harjoituksiin. 
Kokoon saatiin kuitenkin neljä uska-
liasta raksalaista, jotka kokoontuivat 
helmikuisena iltana pahaa aavista-
mattomina allekirjoittaneen asun-
toon. 

Teksti ja kuvat: Anu Juvonen

Ahh kun niin hyvältä, tuoreet madot näyttää

Yhtä helppoa, miltä näyttää.  Toisessa tehtävässä kilpailijoiden täytyi kiivetä mahdollisimman korkean maitolaatikkotornin päälle
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Lukkarimestarit: Auli Orpana, Joona Lassila 

Kisällit: Iida Hepola, Paavo Hurskainen, Tuuli Klemetti, 
Ville-Pekka Hietalahti, Emmi Karjalainen, Joni Virkki

Pikkuisännät: Aura Liski, Hans Pasila, Aleksi Meuronen, Tuure Brelo

Pikkuemännät: Anna Klobut, Elina Virolainen, Anu Juvonen

Juomanlaskijat: Sauli Ylinen, Anni Suomalainen, Eppu Henriksson

Liikuntavastaavat: Kalle Aflecht, Juho Rahko

Kulttuurivastaava: Jarno ”Japi” Jalonen

Isovastaava: Markku Mirtti

Dokumentoijat: Eleonoora Väisänen, Lasse Forss

WWW-vastaavat: Kaisa Mäkinen, Anni Suomalainen, Lasse Forss

Ruutisten toimittajat: Vili Vainio, Jarno Jalonen, Iida Hepola, 
Anu Juvonen, Maarit Leppänen, Jarkko Lahti

MAIK-vastaavat: Olli Sihvola, Saku Törrönen

TEK-vastaava: Laura Salo

HALOPED-vastaava: Laura Salo

Opintoapu: Päivi Lipponen

Arkistonhoitajat: Henri Tikkanen, Laura Salo, Pasi Hölttä

Huvimajavastaavat: Salla Salenius, Päivi Lipponen

Kiltahuonevastaavat: Tuuli Klemetti, Marko Hämäläinen, Samuli Laaksonen

International buddy: Janika Uotila, Maiju Happonen, Jyri Tiimonen

Bussikuski: Veikko Karvonen

Vanha likainen täti ja setä: Katriina Meszka, Lasse Kahila

Killan DJ: Hamilkar Bergroth

Historiikki-toimari: Lasse Kahila, Henri Tikkanen

Teekkaripäivät-vastaava: Anna Keskinen

Graafisen ilmaisun ammattitaidottomuuden inkarnaatio: Vekku Savolainen

TAMMIKUISEN TIIS-
TAIAAMUN MATIKAN-
LUENNOLLA vallitsi 
levoton meininki. 
Yksi korkkasi 
Karhun, toinen otti 
naukun tequilaa ja 
kolmas lähti hake-
maan sairaslomaa 
töistä tätä ja seuraa-
vaa päivää varten. 
Hyvän syyn kaikelle 
tälle antoi tietenkin 
TKY:n järjestämä 
talvipäivä.

Iltapäivällä sadat 
fuksit ja muutamat 
muut telmivät pitkin 
eksoottisen lumista 
Otaniemeä rasteja 
kierrellen. Osaamista 
päästin näyttä-
mään mm. sillan- ja 
ihmispyramidinra-
kennuksessa, keltaisen 
lumen syömisessä, 
rugbyn pelaamisessa 
sekä Aikuisen naisen laulamisessa. 
Mainittakoon, että tulevat rakennus-
alan ammattilaiset olivat vastuussa 
niin päivän pisimmästä sillasta 
kuin suurimmasta ja kauneimmasta 
ihmispyramidistakin, tietysti. 

Päivä jatkui saunomisella ja 
muulla hulinalla niemen sauna-
tiloissa, joista raksalaiset olivat 
vallanneet OK20:n. Tilan sauna ei 
kuitenkaan lämmennyt, mutta aina-

kin Otakaarta pitkin kirman-
neista vaatteettomista tekniikan 
ylioppilaista päätelleen lämmin-
kin sellainen olisi tarvittaessa 
ollut mahdollista löytää. 

Eikä tietenkään tammikuuta 
ilman Smökkibileitä, eli talvipäi-
vän jatkoja tarvitseekaan tuskin 
sen enempää mainostaa. 

TKY:n talvipäivä

se kestää sittenkin. Raksalaiset edustivat hyvin kiltaansa TKY:n 
talvipäivässä IK:n Raadin rastilla.

ANU JUVONEN

toimarit 2009
TALVISENA HELMIKUUN ILTANA joukko 
reippaita Raksan tyttöjä ja poikia 
kokoontui juhlistamaan yhdessä ystä-
viemme Mittarien kanssa Ystävänpäi-
vää perinteisien Ystävänpäiväsitsien 
muodossa. Juhlapaikkana toimi aina 
luotettava Otakaari 20, jonne joukko 
enemmän tai vähemmän teeman 
mukaisesti söpöjä sitsaajia rantautui 
kello seitsemän molemmin puolin. 
Ilta alkoi rattoisasti laulun ja ystä-
vistä kalleimman, Koskenkorvan, 
siivittämänä, ja jatkui laulun ja viinin 

merkeissä, ja läheni sitsien loppua 
laulun ja punssi-jallun parissa. 
Ruokaakin oli. Ja se oli hyvää (katso 
kuva ohessa). Sitsien vaihtuessa jat-
koiksi hyväntuulinen meno jatkui, 
halukkaat Mittarit ja Raksalaiset 
kirmasivat OK20:n ylilämmennee-
seen saunaan ja muut viihdyttivät 
itseään, ja useissa tapauksissa 
muitakin, virvokkeista ja musiikista 
nauttien. Kiitos tästä kerrasta ja ensi 
vuonna taas uudestaan!

Ystävänpäiväsitsit Maanmit-
tarikillan kanssa 
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Raksalaiset ulkomailla

LUMISET TERVEISET RUUTISTEN lukijoille 
Skandinavian pohjoisimmasta teknilli-
sestä yliopistosta! Tämän kevään ajan 
allekirjoittaneen opinahjona toimii 
Luleå Tekniska Universitet, joka sijait-
see Pohjanlahden pohjukassa noin 150 
km napapiiriltä etelään.

Rakastettu ja vihattu naapuri-
maamme ei varmasti monenkaan 
mielestä tunnu kovin mielekkäältä 
vaihtokohteelta, mutta itse olin 
kiinnostunut kehittämään kielitaito-
ani virkamiesruotsia ajatellen. Koska 
vaihtomaa oli alusta alkaen selvä, jäi 
vaikeimmaksi valinnaksi paikkakunta. 
Vaihdettuani mielipidettä lukuisten 
Etelä-Ruotsin kaupunkien välillä, 
päädyin aivan viime hetkellä laittamaan 
hakupapereihin Luulajan.

Yöjuna Tornioon, josta Haaparan-
nan kautta bussilla suoraan yliopis-
ton kampukselle. Yhdensuuntainen 
matka maksoi yhteensä alle 60 e, eikä 
rajoitusta matkatavaroiden määrässä 
ollut. Hintataso Ruotsissa on hieman 
korkeampi kuin Suomessa, varsinkin 
ruuassa, mutta matkakustannukset 
tekevät Ruotsista hyvän vaihtokohteen 
vähän pienemmällekin budjetille.

Paikkana Luulaja on ylittänyt 
odotukset jo monin kerroin. Luulajan 
kaupunki ei ole kovin iso, mutta shop-
pailumahdollisuuksiin on panostettu. 
Opiskelija-asunnot ovat olleet ihan 
viihtyisiä, huoneet ovat pieniä mutta 
kaikki on valmiiksi kalustettu. Hankin-
nat ovat jääneet peittoon ja tyynyyn, 
kiitos edellisten asukkaiden jättämien 
lukuisten keittiötavaroiden ja astioiden.

Kaiken kaikkiaan kotiutuminen 
uuteen kaupunkiin on onnistunut 

helposti. Suomalaisena käytän-
nön asioidenkin hoita-

minen on helppoa 
ruotsinkielentai-

don kanssa.

Samaa etua ei ole muilla vaihto-
oppilailla, joita tänä keväänä aloitti 
allekirjoittaneen lisäksi noin sata. Lähes 
saman verran on lisäksi vuoden vaih-
dossa olevia, joten kaiken kaikkiaan 
Luulajan kansainväli-

sestä tunnelmasta vastaa lähes 200 
vaihto-oppilasta.

Sosiaalisia aktiviteettejä (lue: bileitä) 
riittää pitkin viikkoa, joten uusia 
kavereita saa nopeasti. Englannin 
kielentaito on valitettavasti monilla 
vaihtareilla todella huono, erityisesti 
valtavalla ranskalaisenemmistöllä. 
Syystä, jota kukaan ei tunnu tietävän, 
on tammikuussa tulleista vaihtareista 
lähes puolet Ranskasta. Tämä myös 
aiheuttaa sen, että vaihtareiden kesken 
yleisimmin puhuttu kieli tuntuu olevan 
ranska.

Suomeen verrattuna Ruotsin opis-
kelijatoiminta tuntuu olevan organi-

soidumpaa ja ehkä myös 
hieman kaupallisempaa. 
Opiskelijakortti on yhteinen 
koko maassa, ja sillä saa 
useista liikkeistä alennuksia.

Yliopistolla on kaksi eri 
ylioppilaskuntaa, toinen 
teekkareille ja toinen kau-
pallisen alan ja hoitoalan 
opiskelijoille. Ylioppilas-
kunnilla on kampusalueella 
myös oma ravintola sekä 
baari, STUK, jonne pää-
seevät sisään vain koulun 
opiskelijat. Eivätkä hekään 
ilmaiseksi, vaan sisäänpääsy 

Teksti ja kuvat: Tuomas Rantanen

maksaa noin viisi euroa. Muutamia 
paikkoja on myös vieraslistalla, jos 
haluaa saada kaverinsa sisälle. Siitä 
pitää tosin ilmoittaa sähköpostilla 
ajoissa. Viikonloppuisin paikka on 
tupaten täynnä ja usein tarjolla on 
myös live-musiikkia. Kaupungista 
löytyy myös pari klubia, jotka ovat 
valitettavasti melko kalliita.

Biletyksen vastapainoksi tarjolla 
on urheilua uskomattoman moni-
puolisesti. Opiskelijoilla on oma 
STiL-sporttiklubi, jonka ansiosta 
urheilumahdollisuudet ovat  täällä 
huomattavasti paremmat kuin TKK:lla. 
Tosin, kuten kaikesta täällä, tästäkin 
lystistä joutuu maksamaan. Täysjäse-
nyys on reilut 40 euroa kuukaudessa. 
Rahan vastineeksi saa käyttää isoa ja 
hyvin varusteltua kuntosalia rajatto-
masti, osallistua vapaasti kymmenille 
eri aerobic- yms. tunneille sekä pelata 
mailapelejä tai pallopelejä tai vaikka 
seinäkiipeillä.

Todelliseen arvoonsa tämä pohjoi-
nen opiskelupaikka kuitenkin pääsee 
näin talviaikaan, jolloin talviurhei-
lulajien ystäville on tarjolla jatkuvaa 
pakkasta ja metriset kinokset.

Joka lauantai järjestetään bussireissu 
Svansteinin laskettelukeskukseen aivan 
Suomen rajalle. Yhteensä 400km:n bus-
simatka ja päivän hissilippu maksavat 
vaivaiset 300 kruunua, eli nykykurs-
silla noin 30 euroa. Lisäksi läheiseen 
pieneen laskettelukeskukseen kulkee 
torstai-iltaisin ilmainen bussi. Aloitteli-
joille tai hyppijöille on myös yksi rinne 
vain 2 km:n päässä kampukselta.

Meren jäällä ylläpidetään jatkuvasti 
jäätietä, joka on erittäin suosittu retki-
luistelukohde. Jäällä järjestetään myös 
snowkite-kursseja, ja valtava, lähes 
tyhjä ja tuulinen merenlahti onkin 

unelmapaikka leijailijoille.
Vaihto-opiskeluun liittyy myös lähei-

sesti itse opiskelu. LTU on erityisesti 
kunnostautunut kaivos- ja kallioraken-
nuspuolella, mutta kaikki teknilliset 
alat löytyvät hyvin edustettuina.

Ruotsalainen järjestelmä on hieman 
erilainen kuin suomalainen. Kurssit 
ovat laajuudeltaan 7,5 op, ja kestävät 
kukin yhden periodin. Näin ollen opin-
not etenevät normaalivauhtia lukemalla 
aina kaksi kurssia periodissa.

Tiukasta vauhdista johtuen myös 
luentojen määrä on suuri, joten vii-
kossa ehditään käymään hyvin paljon 
asioita. Opetuksen tasoon olen ollut 
oikein tyytyväinen, ja koulun henkilö-
kunta on ollut hyvin avuliasta.

Vaikka vaihtoa on vasta 1,5 kuu-
kautta takana, voin jo nyt lämpimästi 
suositella harkitsemaan näinkin eksoot-
tista vaihtoehtoa vaihto-opiskelukoh-
teeksi, etenkin mikäli rakastaa oikeaa 
talvea ja lunta. Täällä Helsingin loska 
on muisto vain.

Luleå kiittää ja kuittaa!

Ps. täältä saa myös haalarimerkkejä...

todelliseen arvoonsa tämä pohjoinen opisKelupaiKKa 
KuitenKin pääsee näin talviaiKaan, jolloin talviurheilulajien 
ystäville on tarjolla jatKuvaa paKKasta ja metriset KinoKset.

Luulajan tuomiokirkko keskellä Luulajaa.

Opiskelijarivitalo, jossa allekirjoittanut asustelee.
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Jep, yhdistä yhdeksän pistettä neljällä suoralla viivalla nostamatta kynää paperista. .  .  .
.   . .
.   .  . 
Neljä teekkaria on solassa, joka romahtaa täyteen kiviä 12 minuutin kuluttua. Ainoa 

pakoreitti on pimeä ja vaarallinen tunneli, jonne mahtuu kerrallaan vain kaksi teek-
karia. Ryhmällä on vain yksi lamppu, joten heillä on ongelma. Kuinka saada kaikki 
hengissä tunnelin toiseen päähän asti 12 minuutin sisässä, kun teekkarit pystyvät 
kulkemaan tunnelin läpi 1,2,4 ja 5 minuutissa?

Avainsanat:

- Aikaa 12 minuuttia
- Neljä teekkaria
- Teekkarien kulkunopeudet 1, 2, 4 ja 5 minuuttia
- Vain kaksi kerrallaan tunneliin
- Tunnelissa kulkijalla oltava aina lamppu mukanaan

RUUTISTEN PUUHANURKKA

LINSSIN VIILAUSTA:

Toim. huom: Ruutiset ei vastaa optisten harhojen tuijotuksesta mahdollisesti aiheutuvaa  
vahinkoa. Ei fyysistä eikä henkistä.
 

RUUDUT A sEKÄ B OVAT sAMANVÄRIsET. 
UsKO TAI ÄLÄ!

Helppo ristikko

Vaikea ristikko

Mitä pontikkaa? 

kp 

tunnukset ja merkit 

ylioppilaskunta 

vihjeet: perinneohjesäännön 1. luku , YYA, vai mikä se oli? 

 
Mitä pontikkaa

1.

2.

Vihjeet:
1. Perinneohjesäännön 1. luku
2. YYA, vai mikä se oli?

Vihjeet:
1. Perinneohjesäännön 1. luku
2. Keskeltä keskelle
3. IK
4. Joillekin mahdollinen kesällä
5. Mahdollisesti järjestetään
6. Ruokala
7. Raksan tytöt ja...
8. sillan päässä
9.  Akvaario*piip* suoritetaan ilman 
valvontaa
10. Ei ole mestaria nähnytkään...
11. tiet, ___ , kanavat
12.  Luitko jo sivun 4? Löytyikö 
mitään maukasta luettavaa?
13.  2X* 3Q - 5XQ  = ?
14. Jokaisen Teekkarin koti

Rinnat ihmissen

 
phuksi 

Ruutiset 

insinööriklub 

 

Koneen poja 

Wappu 

tentti 

Excursio 

 

 

---- 

tiet, _____, kanavat 

Silta 

kiltis 

kesäloma 

 

 

vihjeet: 

IK 

keskeltä keskelle 

raksan tytöt ja… 

mahdollisesti pidetään 

 

 

 

 


