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Pieniä opiskelijapoloisia pyörii Lehtisaaren ken-
tällä kaulaliina (tai vastaava) silmillään huudel-
len erilaisia numeroita. "Viiiiiisiiiii, Viiiiiisiiiii...!",
"Kolmoneeeennnn!". Uusi tapa oppia matikkaa?
Ei, vaan meille niin rakkaan killan  ystävänpäivä-
hippalot. Jännittävän numeroleikin jälkeen jokai-
nen oli löytänyt itselleen uuden sydänystävän.
Leikit eivät suinkaan loppuneet tähän, vaan ha-
lailimme toisemme vielä kahteen kertaan läpi.

Jotta raitis ulkoilma turruttaisi varmasti loputkin
aivoistamme, kuljimme rantsulle ryhdikkäässä
parijonossa Lehtisaaren kauniita rantoja pitkin
REIPASTA kävelyvauhtia. Ehdimme kuitenkin
pysähtyä ihastelemaan auringonlaskua erään
yhtiön tornitalon taakse jylhien rakennusmasto-
jen seistessä taustalla.

Ilta alkoi ylenpalttisella saunomisella, kääliöiden
korvia särkevällä raakkumisella sekä pöydällä
tanssimisella. Jotkut nukkuivat jopa pöydän alla.
Mutta (muisti muurahainen maaliin tultuansa)
kahvi saa ihmeitä aikaan. Osa porukasta alkoi vir-
kistymään, ja jälkiruoka kutsui loputkin sauno-
jista sekä pöydän alla nuokkujista istuutumaan
pöytään. Laulu jatkui lähes yhtä kovaäänisenä.

Seurasi leikkejä; syö laku ja tee paperista parisi
kanssa asuste tai etsi kaksi hakaneulaa paristasi.
Pääruuan nauttiminen aiheutti jonkin verran jäy-
kistelyä. Onneksi lukkari muisti pitää huolen sii-
tä, että ruoka ehti varmasti jäähtyä kunnolla.

Alussa kaikki on enemmän tai vähemmän viral-

lista. Tare päätti korjata tilanteen ja aloittaa lau-
lut. Kotikontuja ei kuitenkaan kuultu tällä kertaa.

Aivan aluksi IK:n isäntä toivotti kaikki lämpimästi
tervetulleeksi ensimmäisen kerran järjestettävil-
le ystävänpäiväsitseille.

Viuh!!!!  -Anni-täti-

tistisäviäpnävätsY
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Puhis

Puheenjohtajuusvuosi on lähtenyt liik-
keelle työntäyteisesti, mutta näyttääpä
kiltahuoneella aina joku muukin olevan
hengailemassa ja pyytämässä UNO-pe-
liin mukaan. Onneksi sentäs useimmat
kiltalaiset ovat keskittyneet uudenvuo-
den juhlinnan jälkeisen tammikuun juh-
linnan jälkeen kiltisti opiskeluun.

Kiltahuoneella kuulee hyvin päivän polt-
tavat puheenaiheet ja näin ollen voi rea-
goida niihin asioihin mitkä kiltalaisia eni-
ten kummastuttavat ja mietityttävät.
Toki olisi suotavaa että toivomuksia kuu-
lisi "kentältä" ihan suoran palautteen
muodossakin, eikä aina tarvitsisi hom-
mata urkkimalla mielipiteitä asioista, jois-
ta itse on killan edustajana päättämässä
tai joihin voisi jollain muulla tavalla vai-
kuttaa.

Polttavista puheenaiheista yhden mai-
nitakseni on tulevan syksyn raksan si-
säänoton prosentuaalisesti merkittävä
kasvu herättänyt monia hyvä keskuste-
luja. Onko lukiolaisissa tarpeeksi hyvä
ja laaja hakijapohja täyttämään osastol-
le otettavien uusien phuksien saappaat?
Laskevatko sisäänpääsyn pisterajat niin
alhaisiksi, että sillä on jo vaikutusta osas-
ton imagoon? Kuinka killan on muutet-
tava toimintatapojaan opiskelijamäärän
kasvaessa? Mitä tapahtuu opiskelijoi-
den halukkuulle vaihtaa osastoa? Siinä-
pä mukavan kinkkisiä kysymyksiä poh-
dittavaksi niin raati 2000:lle kuin muille-
kin killan vaikuttajille suunniteltaessa
syksyä.

Loppuun vielä muistutus kaikille. Opis-
kelu ilman iloa on kuin Kimble ilman kal-
jaa - kuivaa ja pitemmän päälle yksitoik-
koista. Olkaa siis iloisia ja naurakaa mi-
nulle, toisillenne ja ennen kaikkea itsel-
lenne.

TEEMU

Teemu vastaa�

Koko nimeni: Teemu Petteri Sihvola
Toimenkuvani raadissa: Puhis
Syntymäpäiväni: 260576
Silmieni väri: Syvän siniset
Hiusteni väri: Vaalean ruskeat
Horoskooppimerkkini: Kaksoset / Lo-
hikäärme
Lempiruokani: Mättö ála Teemu (eli
esim ulkofilepihvi valkosipuliperunoilla)
Mitä inhoan: Tupakkaa
Mistä pidän: Flirttailusta
Harrastukseni: Salibandy nykyisin (en-
nen vaikka mitä)
Paras kaverini: Mulla on vaan moitut-
tuja
Viimeisin uneni: Näin unta että olin lai-
nauskiellossa  kirjastossa :( tylsä uni)

Pääkirjoitus
Lupasin jonkin aikaa sitten itselleni, että
päätoimittajakauteni ensimmäiset Ruuti-
set eivät alkaisi kirjoituksella vuositu-
hannen vaihtumisesta, mutta jostain
syystä tuo aihe on kuitenkin vielä liian
tuore unohdettavaksi. Millenium sanaa
en kuitenkaan halua kuulla vielä pitkään
aikaan, enkä itse pysty sitä edes lausu-
maan ilman nyrpeää ilmettä ja sarkastis-
ta äänenpainoa.

Ainahan vuoden vaihde tuo uusia asi-
oita, mutta tällä kertaa jopa normaalia
enemmän jännitystä ennustettujen on-
gelmien takia. Uteliaana ihmisenä en voi
välttyä miettimästä mitä olisi tapahtunut
jos tietokoneet olisivat todella lakanneet
toimimasta. Täytyy silti myöntää etten
ole pahoillani vaikka se jääkin, ainakin
toistaiseksi, arvailun varaan. Olisi kui-
tenkin ollut mukavaa uuden vuoden päi-
vänä pankkiautomaatilla käydessäni
huomata tilisaldon perässä muutama
uusi nolla.

Suomeen vuosi 2000 toi ensimmäisen
naispresidentin. Suuri askel naisten ja
miesten välisessä tasa-arvokamppailus-
sa. Edistystä vielä kaivataan, mutta po-
sitiiviseen suuntaan ollaan menossa.
Onhan välillä miestenkin vuoro tulla kut-
sutuksi kauniimman sukupuolen edus-
tajaksi. Raksalla taas puheenjohtajaksi
valittiin naisten valtakauden jälkeen
mies.

Uusi raati on päässyt vauhtiin ilman suu-
rempia ongelmia. Kaikkien puolesta us-
kallan sanoa, että tekemistä riittää ja aika
tuntuu vähän väliä loppuvan kesken.
Itse iloitsin jopa karkausvuoden tuomas-
ta ylimääräisestä päivästä. Bussipysä-
killä seisoskelu on entistä turhauttavam-
paa minuuttiaikataulun painaessa päälle
ja nukkuminen on pelkkää ajan tuhlaus-
ta. Hauskuutta, toisin kuin unta, tuskin
tulee raativuodesta kuitenkaan puuttu-
maan, mikä on todistettu jo monta kertaa
kuluneiden kuukausien aikana. Sitäpait-
si jokavuotinen kevään odotus helpot-
tuu, koska aika vierii ihan huomaamatta.
Nauttikaa siis näistä viimeisistä räntäsa-
teista, sillä kesähelteet lähestyvät uhkaa-
vasti.

RUDOLFINA

Saara vastaa�
Koko nimeni: Saara Helena Råman
Toimenkuvani raadissa: Ruutisten pää-
toimittaja
Syntymäpäiväni: 11.2.80
Silmieni väri: Siniset
Hiusteni väri: Tällä hetkellä vaaleat
Horoskooppimerkkini: Vesimies
Lempiruokani: Mikä tahansa kotitekoi-
nen. Roskaruokaa oon syöny kyllästy-
miseen asti.
Mitä inhoan: Herätyskelloja
Mistä pidän: mm. kahvista, kesästä ja
koirista
Harrastukseni: Lukeminen ja kirjotta-
minen. Uin aina sillon tällön.
Paras kaverini: Tintti ja Stephie
Viimeisin uneni: Toistuva, täysin seka-
va painajainen, joka toivottavasti on lop-
punut siinä vaiheessa, kun ekat ruutiset
on viimein riippareissa.
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Kolmossivun raksalainen

Takapihan Tarzan vai...?

Pojasta mieheksi?

Perjantaina vannoin Jumalan silmien
edessä käyttäytyväni kuin mies. Mitä
sitä tulikaan taas luvattua? Totuus
kuitenkin on, että olen viimeisen kahden
kuukauden aikana muuttunut. En ehkä
mieheksi, mutta muuttunut joka ta-
pauksessa. Koriskaverit sanovat, että
kiroilen enemmän kuin koskaan ennen,
naispuoliset kaverit eivät enää ymmärrä
puhettani inttislangin takia ja paras
kaveri sanoo, että kävelytyylinikin on
muuttunut. Mutta minkä itse parhaiten
huomaan, olen muuttunut henkisesti.

Armeijassa oppii arvostamaan elämän
pieniä iloja. Nukkuminen on ihanaa. Kun
aamulla voi vain kääntää kylkeä ja
päivällä ottaa torkut, tuntuu kuin olisi
taivaassa. Karkki maistuu paremmalta
kuin koskaan ennen, pitkä suihku ja jopa
säärikarvojen ajelu on luksusta. Siviilissä
ei ole enää koskaan kylmä ja jopa
siivoaminen on mukavaa.

Jo kutsunnoissa meille sanottiin, että
armeijassa on viimeinen kerta, kun voitte
nähdä koko suomalaisten kirjon. Se pitää
paikkansa. Vaikka kävinkin perus-
koulunikin niin sanotussa eliittikoulussa,
viimeistään lukiossa en enää tavannut
perussuomalaisia hitsaajia ja muita
amiskundeja. Nyt niitä on komppania
täynnä. Mutta minut yllätti, että tulen
parhaiten toimeen juuri noiden rentojen
biitti huulessa lööbaavien tosimiesten
kanssa. Vaikka ihminen olisi kiinnos-
kiinnostunut autonasentamisesta tai
olisi ammattikalastaja, ei se tarkoita, että
hän olisi tyhmä. Voin ylpeänä sanoa,
että olen päässyt eroon amisrasis-
mistani.

Vaikka miehisessä ympäristössä liikun-
kin, olen edelleen nainen. En tosiaan-
kaan ole sitä tyyppiä, joka lankeaa
poterossa vartiokaverin kanssa sää-
dyttömyyksiin - firmassa ei todellakaan
tee mieli seksiä (lomilla sitäkin enem-
män). Kuitenkin katselen mielelläni

miehiä. Ja juuri miehiä. Enää en jaksa
kiinnostua sluibista pojanklopeista,
huonoryhtisistä lökäpöksyistä. Tahdon
rinnalleni miehen. Miehen, joka osaa
ottaa vastuuta, mutta myös totella
auktoriteettia. Miehen, johon voi luot-
taa. Sellaisen miehen, jonka taistelijapari
voisin sodassa olla.

Vanha legenda, että pojista tulee intissä
miehiä, ei olekaan aivan huuhaata. Vaikka
olenkin vuoden pari aseveljiäni van-
hempi ja siten kehityksessä monia
vuosia poikia edellä, huomaan itsekin,
kuinka armeija kasvattaa. Seitsämän
viikkoa sitten lähdin voittamaan itseni
fyysisesti ja kokeilemaan rajojani. Kaikki
löytyneet rajat eivät kuitenkaan ole
olleet vain fyysisiä. Älkää pelätkö.
Kymmenen kuukauden kuluttua TKK:lle
ei palaa tosimies vaan kypsä aikuinen.
Sissi voi olla siviilissäkin.

From intti with
lvve

NTI E. MUSTONEN

Tiina vastaa...
Koko nimeni: Tiina Maria Mäkinen
Toimenkuvani raadissa: OPT / VPJ
Syntymäpäiväni: Viikkoo ennen vappua
Silmieni väri: Sinisen harmaat
Hiusteni väri: ööö vaaleet...
Horoskooppimerkkini: Härkä
Lempiruokani: Paahdettu reissumies
voilla
Mitä inhoan: Pitkäkyntisiä miehiä = mie-
hiä jotka eivät leikkaa kynsiään...
Mistä pidän: Tanssimisesta
Harrastukseni: Ratsastus, sähly
Paras kaverini: Lottis
Viimeisin uneni: Tähtien sota-uni, äl-
kää kysykö enempää

Reetta vastaa�
Koko nimeni: Reetta Helena Jokinen
Toimenkuvani raadissa: Yleis sähläri,
mutta pääasiassa kirjotan kirjoitusvir-
heistä tekstiä
Syntymäpäiväni: Kuudes elokuuta
Silmieni väri: Kait ne on sinisen viher-
tävät
Hiusteni väri: vaaleat öhöm...
Horoskooppimerkkini: Uljas leijona
Lempiruokani: Kaikki hyvä. En oo ko-
vin nirso ku ite en osaa tehä yhtään hy-
vää ruokaa :(
Mitä inhoan: Aamuja ja aikaisin herää-
mistä
Mistä pidän: Auringosta ja hengaami-
sesta. Hiihtomatkat on kans aika jees!!
Harrastukseni: Lautailu
Paras kaverini: Ei mul oo kavereita
Viimeisin uneni: Näin viime yönä unta,
että oli syksy. uudet phuksit tuli taloon
ja minä toki innokkaana kiltalaisena olin
vastaanottamassa heitä korkeakouluun.
Ala-aulassa oli pöytä jossa annettiin
haalarimerkkejä ja minä sain sieltä sem-
mosseen hienon Iines-merkin. (huijasin
et olin phuksi ja se meni täydestä...)

Tomi vastaa:
Koko nimeni: Tomi Petteri Jokiranta
Toimenkuvani raadissa: phuksikaptee-
ni 1.5. lähtien
Syntymäpäiväni: 280779
Silmieni väri: ruskea
Hiusteni väri: ruskea
Horoskooppimerkkini: leijona
Lempiruokani: kunnon pihvi
Mitä inhoan: tyhjiä lupauksia
Mistä pidän: tytöistä / naisista
Harrastukseni: musiikin kuuntelu, elo-
kuvat, kaiken näköinen urheilu
Paras kaverini: en lähde suosimaan ke-
tään
Viimeisin uneni: liian roisia Ruutisiin

Johanna vastaa�
Koko nimeni: Kaisa Johanna Lemmetty
Toimenkuvani raadissa: Excursiomes-
tari(nna) & Phuksikapteeni 1.5. saakka
Syntymäpäiväni: 1.2.
Silmieni väri: siniset tai jotain sinne vi-
vahtavaa
Hiusteni väri: punainen
Horoskooppimerkkini: vesimies
Lempiruokani: lihapullat
Mitä inhoan: sotaa
Mistä pidän: pupuista
Harrastukset: partio, lukeminen, kilta-
hässäköinti,
Paras kaverini: Niitä on monta... Niina
ja Reetta
Viimeisin uneni: joku sairas takaa ajo
juttu lumisissa maisemissa
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Matti vastaa�
Koko nimeni: Matti Samuli Kummu
Toimenkuvani raadissa: Ulkovastaa-
va
Syntymäpäiväni: 18.7.1977
Silmieni väri: Sinisenharmaa
Hiusteni väri: Jotkut sanoo että mus-
ta, mutta eniten ne puhuu niitten leik-
kaamisesta
Horoskooppimerkkini: Krapu
Lempiruokani: Äitin tekemä kaalilaa-
tikko
Mitä inhoan: Jonottamista kiireessä
Mistä pidän: Lapista
Harrastukset: Koris, Ultimate ja kai-
kenlainen muu urheilu, sekä itsensä
sivistäminen
Paras kaverini: Otto, nallekarhuni
Viimeisin uneni: En ole uneksinut
viime aikoina, olen nukkunut

Lumisota

Raksa vastaan Prodeko

1.2.2000

Ik:n lippu hulmuten ja sotahuuto raikuen
parisenkymmentä Raksan phuksia marssi
Kapunsa johdolla Alvarille kohtaamaan
vihollisensa, Prodekon phuksit. Asei-
naan pallomeren pallot, Raksan jak-
saminen ja lumi asettautui komppania
asemiinsa. Pian paikalle uskaltui myös
yksi (1) Prodekolainen. Mutta missä
olivat hänen tukijoukkonsa? He taisivat
ymmärtää väärin sanonnan "Ei sota yhtä
miestä kaipaa". Mutta ei sittenkään, sillä
Raksan etulinjalla huomattiin pian
Prodekolaisten yrittävän yllätyshyök-
käystä Arkkitehtiosaston kautta. Epä-
onnistuneesta yllätyshyökkäyksestä
huolimatta valkoiset hyökkäsivät apinan
raivollaan ja siniset vastasivat tuleen.
Vuosituhannen suurin ja kaunein lumi-
sota oli alkanut!

Vaikka lumi ei ollutkaan kovin halukasta
muovautumaan palloiksi, jokainen sai
varmasti osansa tuosta valkoisesta
jauheesta. Lumi pöllysi ja paakut len-
sivät, kun omaa rintamaa puolustettiin.
Vankeja otettiin ja vapautettiin. Sodan
kulku oli riemuista räminää eikä kukaan
oikein tainnut olla selvillä tilanteesta.
Lopulta tuli Kapulta käsky laskea aseet
ja asettua omiin pataljooniin. Vuorossa

oli sodan toinen osa. Pienen viestin
tarkoituksena oli selvittää kumman
joukkueen urhoolliset edustajat sel-
viäisivät paremmin vihollisten tuli-
tuksesta. Siellä sitten juostiin vihollis-
linjojen ohi, juotiin vichyä jä syötiin
suklaata. (Kuka söi, kuka ei!!!) Valitet-
tavasti Prodekolaiset olivat tässä taiste-
lussa vahvempia, mutta Raksalaisetkin
selvisivät ilman suurempia itsetunnon
menetyksiä.

Kaiken lumipöllytyksen jälkeen oli aika
alkaa rakentaa rauhaa. Leikittiin �vii-
meinen pari uunista ulos" sekoitetuin
parein. Tässä vaiheessa huomattiin
Raksan joukkojen suuruus verrattuna
Prodekolaisiin. Sekaparit nimittäin lop-
puivat kesken. Ei se menoa kuitenkaan
haitannut vaan rauhan rakentamista
jatkettiin. Vuorossa olikin suurempaa
yhteistyötä vaativa   "Kuka pelkää
Isohenkilöä". Phuksien piti yhdistää
voimansa rynniäkseen turvaan Iso-
henkilöiltä. Rauha saatiin varmasti
aikaan viimeistään siinä vaiheessa, kun
sekä valkoiset että siniset hyökkäsivät
yhteistuumin Kapujensa kimppuun.
Siinä pestiin joukkueiden johtajat oikein
olan takaa.

Kaiken tämän telmimisen jälkeen olikin
kiva päästä Rantsulle. Siellä odotti tiukka
mehu, lämmin sauna ja kasa lautapelejä.
Siinä vierähtikin muutama tunti sulassa

sovussa. Lunta ei kukaan enää muis-
tanutkaan. Tappioista tai voitosta
puhumattakaan.

Kun koko iltaa ajattelee, Raksalaisten
saldoksi saa muutaman lommoposken,
yhden vääntyneen peukalon, rutkasti
märkiä haalareita, mielettömästi iloisia
mieliä ja ainakin yhden synttärisan-
karin  (ONNEA JohannaJ ). Ja tietenkin
paljon uusia ystäviä (tai sitten vihollisia).
Toivottavasti Prodekolaisetkin saivat
jotain�

MARIKA

Ray vastaa...
Koko nimeni: Ray Martin Lindberg
Toimenkuvani raadissa: Isäntä
Syntymäpäiväni: 050777
Silmieni väri: Vihreä/ruskea
Hiusteni väri: Vaaleat
Horoskooppimerkkini: Rapu
Lempiruokani: Lasagne
Mitä inhoan: Epäoikeudenmukaisuut-
ta
Mistä pidän: Elämästä, ihmisistä ja
kaikki mitä ne tuo mukanaan
Harrastukset: Urheilua: yleisurheilua,
jalkapalloa,tennistä,golfia,laskettelua
Paras kaverini: Vanha kaverini Tam-
misaaresta
Viimeisin uneni: Näin unen seuraa-
van päivän tulevasta ohjelmasta,tai
osia siitä
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Mikki -hiiret
merihädässä

Tänä vuonna Raksalla on harvinaisen
ovelat phuksit. Uskomattomalla stra-
tegiallaan he osuivat taannoisella
phuksiristeilyllä isohenkilöiden akilleen
kantapäähän. Heti laivan jätettyä koti-
kotisataman alkoi phuksien kurssineu-
voston järjestämä kostea konferenssi,
jonka julma tavoite oli ilmeinen - ainakin
näin jälkeenpäin ajatellen: sumentaa
isohenkilöiden valvovat silmät.

Välittömästi tämän alkutoimenpiteen
jälkeen pariutumisvimmaiset phuksit
muuttivat risteilyaluksemme lemmen-
laivaksi - tämän kestävimmät kurssi-
toverimme meille ovat kertoneet.

Rohkeimmat phuksiristeilijät kokeilivat
onneaan jopa yli vuosikurssirajojen ja
todistettavasti muutamilla kävi flaksi. "
Ajat ovat muuttuneet - onko uusi
vuosituhat moraalittomuuden kukois-
tuskausi? " kyselee eräskin vanhempi
tieteenharjoittaja päätään  pyöritellen.

Aivan täysin phuksit eivät oveluuk-
sissaan onnistuneet muistiamme juot-
tamaan, sillä alitajunnan syövereistä
nousee muutamia kenties hieman hä-
märiä kysymyksiä: Mikä ajoi nuoren

miehen epätoivoiseen tekoon: oliko päät-
tömän päämäärä päättää päivänsä? Mis-
sä se pallomeri oli ja oltiiks me siellä?
Onko kruunaamaton(?) karaokekunin-
kaamme Ruohosten veljesten salainen
kaksois/kolmois/neloisveli? Ketkä kii-
lasivat mummot aamupalajonossa? Ja
ketkä ovat pahamaineisen p-piirin
päätekijät?

Siveettömyyden pursi purjehti armeliaan
unohduksen usvan peitossa, mutta
synnillä on pitkät jäljet. Ennen seuraavaa
phuksiristeilyä, jota jäämme mielen-
kiinnolla odottamaan, aiomme saada
Vastauksia - seurauksista piittaamatta.

 Nimim.
TIEDÄN MITÄ TEIT VIIME PHUKSIRISTELYLLÄ

Kirjaston avajaiset

Osastomme uusi kirjasto ja laajennus-
osa avattiin virallisesti 20.1.2000 rehtori
Paavo Urosen toimesta. Paikalla oli suuri
määrä osaston väkeä, niin työntekijöitä
kuin myös opiskelijoita. Tilaisuus alkoi
puolilta päivin osastonjohtaja Vesa
Penttalan puheella, jota seurasi rehtori
Urosen puhe. Puheiden jälkeen rehtori
leikkasi kirjaston turvaportteihin vi-
ritetyn sinivalkoisen silkkinauhan sala-
mavalojen räpsyessä. Osastonjohtaja
ojensi rehtorille kirjasen, jossa seurat-
tiin laajennusosan valmistumista kuvin
ja tekstein. Sitten suurelle yleisölle tar-

joiltiin lasillinen kuohuviiniä, jota nau-
tiskeltiin hetkisen verran samalla kun reh-
tori teki pienen kierroksen kirjastossa.
Tämän jälkeen yläkerran kahviossa
tarjoiltiin kahvia ja kakkua. Kun kahvit
oli juotu ja kakut syöty, niin väki palasi
arkisiin askareisiinsa.

TOMI JOKIRANTA
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Goom Fiction

Taas kerran oli se vuotuinen tapahtuma, jossa läjä opiskelijoita laivattiin ties minne
18m/s tuuleen rellestämään  maista. Edellisistä vuosista en tiedä, mutta nyt raksa oli
hyvin edustettuna. Tai niin muistaisin. Kyllä kaikki matkalla olleet muistavat, ehkä,
ainakin kotisataman.

Ennen laivaan pääsyä meille kaikille jaettiin hienot durex reput joissa oli numero
(siniset pojilla & punaiset tytöillä) ja ilmapallo. Tarkoitus oli kuulemma löytää oma
pari. ( en löytänyt, mutta jos joku omistaa pun. repun nro 219, ota yhteyttä ;) .
Kaikille parinsa löytäneille oli jonkinlainen kilpailu, jossa oli palkintona mainetta,
kunniaa ja lahjakortteja.

Jotkut meistä jopa nauttivat kiinteää  ruokaa laivassa ja kun vatsat täysinäisinä
kierimme buffetista poispäin, niin ne ah, aina niin ihanat raksan tytöt yllättivät
kulman takaa vesipyssyt kädessä. Noh, pieni suihku raikastaa, ja onneksi ne pys-
syt eivät olleet supersoakereita. Kun vesi loppui, avulias baarimikko täytti pyssyn
kossulla. Mieluummin kossua suussa, kuin vettä korvassa.

Taas ehkä parhaat bileet oli jossain käytävällä ja koska meistä ei muuten lähde
tarpeeksi meteliä koko kannen asukkaiden herättämiseen, vaikkei kukaan ollutkaan
nukkumassa, niin kitara piti ottaa avuksi. Kanssamatkustajat onneksi ottivat räm-
pytyksen paremmin vastaan, kuin Meloodian eläkeläiset, mutta se onkin toinen
tarina.

Hieman myöhemmin yläkerrassa pari AS:laista ja kemistiä olivat täysin vakuuttu-
neita, että eräs kaimani on Henry Saari, ihmettelivät vain, miksi hänellä on raksan
haalari päällä.
Tämän lisäksi siellä oli kuulemma hauskaa.

JUUSO MÄKINEN

Riehakasta ja vähemmän riehakasta
Goomailua...

Jousimusiikki loi juhlallista tunnelmaa
Heikki Poijärven muistopalkinnon jako-
tilaisuudessa perjantaina 28.1.00. Stipen-
dirahaston on perustanut Jaakko Ahven-
ainen isänsä, Fabian Ahvenaisen,
muistoksi.Apurahat ja stipendit jaetaan
sillan- ja talonrakennuksen opiskelijoil-
le ja nuorille tutkijoille.

Toinen tänä vuonna palkituista oli Erika
Tampo-Karjalainen, joka valmistui syk-
syllä diplomi-insinööriksi pääaineenaan
sillanrakennus. Myös Sibelius Akatemi-
assa viulunsoittoa opiskellut Erika, kiitti
yleisöä ja palkitsijoitaan soittamalla upe-
an 'Myrskyluodon Maijan'. Simo Kopo-
nen ansaitsi stipendin mm. työstään
puututkijana. Koponen valmistui vuon-
na 1988 ja on työskennellyt talonraken-
nustekniikan laboratoriossa tutkijana,
erikoistutkijana ja tutkimusryhmän pääl-
likkönä vuodesta 1980.

Puheiden, muistelmien ja musiikin pää-
tyttyä tilaisuus jatkui rennommissa tun-
nelmissa kahvi ja kakku tarjoilulla.

Palkintoja ja kulttuuria

Palkitut: Simo koponen ja Erika
Tampo-Karjalainen

Viinlandia järjestetään jo

neljännen kerran!

Lisätietoja tästä raksan perinteisestä kirjoitus-

kilpailusta löytää Ruutisten ilmoitustaululta...
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Jussi vastaa�

Koko nimeni: Jussi Antero Väisänen
Toimenkuvani raadissa: Rahastonhoi-
taja
Syntymäpäiväni: Tammikuun kolmas
Silmieni väri: Vihertävät
Hiusteni väri: vaalea
Horoskooppimerkkini: kauris
Lempiruokani: spagetti
Mitä inhoan: Hirveää kiirettä, juonitte-
lua ja kavaluutta, yhteiskuntaajossa ih-
misläheisyys olisi kadonnut
Mistä pidän: Herääminen luonnon hel-
masta sumuisena kesäaamuna, iloiset
ihmiset
Harrastukset: Budoilu ja musisointi
Paras kaverini: Pieni orava puun oksal-
la
Viimeisin uneni: Jokin sotajuttu, joka
tapahtui ihme kyllä Herttoniemen urhei-
lukentän ympäristössä. Kai unessa oli
muutakin jännää, mutta sekavien mieli-
kuvien lisäksi muistan selkeästi vain lo-
pun: joukkueemme oli muutaman hengen
ryhmä ja olin henkilökohtaisesti saanut
tehtäväkseni tuhota vastustajien linnan;
mukana menisi varmasti myös joukko
'vihollisia'. Jostain syystä kuitenkin pää-
tin olla toteuttamatta tehtävää ja heitin
kolme käsikranaattia jonnekin skutsiin
ja... ihmeellisesti tämä olikin se mitä jouk-
koni oikeasti halusi ja siten kaikista tuli
kavereita. Uni loppui suunnilleen siihen
(en herännyt). Unen henkilöt olivat tut-
tuja, mutten muista ketä.

HEKIN OVAT KUIN KAKSI MARJAA

U
u

si raati kiittää valitsijo
itaan

 ja to
ivo

ttaa kaikille
h

yvää kevättä!!

ROPOn ekskursio

Suoritimme niinsanotun ekskursion eli
yritysvierailun, jota myös opintomatkak-
si virheellisesti kutsutaan, Lemminkäisen
ja YIT:n urakoimiin maanalaisiin tiloihin
Helsingin ydinkeskustassa 15.2.2000.
Lemminkäisellä Se Jase esitteli ensi al-
kuun kalliorakentamista yleisesti ja pro-
jektin voluumeista. Sen jälkeen kävimme
erinomaisen erilaisella perinteisellä työ-
maakäynnillä maan alla. Projektissa oli
selkeästi jouduttu turvautumaan nor-
maalista poikkeaviin ratkaisuihin - which
was nice!

YIT teki tiloja maan alle sadalle kirjahyl-
lykilometrille yliopiston kirjaston kirjoja
varten. Sinne tehtiin kerrostalo maan si-
sälle - excellent! Kirjat vaativat tarkkoja
säilytysolosuhteita, joten tässäkin pro-
jektissa jouduttiin turvautumaan jännit-
täviin ratkaisuihin. Kierrosta innoittivat
monet OHOO - huudahdukset.

YIT:n edustustiloissa kuulimme yhtiön
uusiutumisesta ja tulevasta suuntautu-
misesta. Alkoi illan rennompi osuus. Puit-
teet olivat mainiot eikä ilta loppunut vie-
lä niihin tiloihin.

Jake raksalta

Sitä rennompaa illanviettoa...

American Pie:n Oz
(Chris Kline)
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