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Kohta se on joulu taas. Vaikka sen tietää, 
että joka vuosihan se tulee, silti se pääsee jo-
tenkin aina ylättämään. Yleensä marraskuun 
lopulla tai ainakin viimeistään joulukuun 
alussa iskee orastava joulupaniikki, jonka 
suurin aiheuttaja on joululahjojen osto. Ja 
kun siinä ennen joulua on vielä tenttikausi, 
niin tuplapaniikkihan siinä on päällä. On-
neksi joululoma on sen verran pitkä, että 
saa ladattua akkuja seuraavaa puolivuotista 
varten. 

No juu, viime vuonna (ja no oikeastaan 
sitäkin edellisenä vuonna) tähän aikaan 
jännitti joulun ja tenttien lisäksi vielä 
muukin. Vaalikokous oli juuri edellisenä 
päivänä ollut ja tiesin, että tulisin toimimaan 
raadin puheenjohtajana vuonna 2005. Olo 
oli innostuneen odottava, mutta samalla 
myös hieman jännitynyt. Oliko tämä nyt 
sittenkään hyvä päätös? Entä jos tehtävä on 
sittenkin liian työläs ja vaikea minulle? 

Nyt kun vuosi on melkein ohi, voin sanoa, 
että hyvä päätös oli, että toimeen ryhdyin. 
Vuoden aikana, vaikka se kuluukin nope-
asti, ehtii oppia ja kokea kaikenlaista. Ja 
tosissaan moni asia tässä vuodessa tuntui 
alussa todella vaikealta (kuten esimerkiksi 
näiden tekstien kirjoittaminen Ruutisiin), ja 

joskus jopa sellaisilta, että enpä sittenkään 
taida niistä selvitä, niin jotenkin ovat asiat 
aina kuitenkin vaan onnistuneet. Mitä tällä 
haluan sanoa, on se, että jos raadin toimin-
taan mukaan tuleminen kiinnostaa, mutta 
et uskalla lähteä mukaan, koska sinulla ei ole 
tälläisistä tehtävistä aiempaa kokemusta, 
niin turhan pelkäät! Raadissa ollessa tehtä-
vät oppii ja pääsee testaamaan, miten itse 
sellaisesta tehtävästä suoriutuu.

Eli siis tsemppiä vuoteen vasta valitulle 
vuoden 2006 raadille ja onneksi olkoon 
valituksi tulemisen johdosta. Ja suurkii-
tokset tästä vuodesta kaikille vuoden 2005 
raatilaisille, jotka ovat tehneet kovasti töitä 
tehtäviensä eteen! Ja samoin kiitos kaikille 
toimareille ja varsinkin SAT:lle, joita ilman 
killan taphtumia olisi lähes mahdoton jär-
jestää. Ja kiitos tietysti kiltamme tukijoille ja 
sponsoreille, joiden tukea ilman olisi killan 
toiminta paljon köyhempää.

Ja lopuksi vielä oikein mukavaa stressin-
töntä joulua kaikille kiltalaisille!

Hanna

Aina vuoden lähestyessä loppuaan 
tulee hetki, jolloin pitää vähän vilkaista 
taaksepäin ja muistella, mitä kaikkea on 
tehnyt ja nähnyt sitten edellisen joulu-
kuun. Minäkin kaivelin Ruutisten tämän 
vuoden numerot kaapista lueskellakseni 
aikaisempia pääkirjoituksiani. Siellä oli 
kaikenlaisia vakavia asioita, mielenter-
veysongelmia, korkeakoulupolitiikkaa ja 
teekkaritoimintamurheita. Niistäpä ei in-
nostuneen odottavissa joulutunnelmissa 
paljonkaan jutun juurta lohjennut. Päätin 
sitten keskittyä menneiden muisteluun 
muulla tavoin ‒ ja tietysti kiitoksiin, kuten 
vuodenajan teemaan hyvin sopii.

Silloin tällöin minulle tulee sellainen 
olo, että nyt olen nähnyt kaiken. Kerta toi-
sensa jälkeen huomaan kuitenkin olleeni 
täysin väärässä. Elämällä ja maailmalla 
on sellainen kummallinen ominaisuus, 
että niillä on aina tarjottavanaan jotakin 
uutta ja ihmeellistä, ainakin jos uskaltaa 
ottaa vastaan yllättäviäkin tarjouksia 
ja jos tarvittaessa osaa nauttia elämän 
pienistäkin asioista.

Tämän menneen vuoden aikana olen 
päässyt todistamaan opiskelijayhdistyselä-
män iloja ja suruja, saanut uusia näkökulmia 
rakentamisen maailmaan, istunut kaupan 
kassalla rahaa tienaamassa, rakentanut pyö-
rätietä, tehnyt ihan oikeaa lehteä, laulanut 
monta kertaa ääneni käheäksi teekkarijuh-
lissa ja ‒ mikä oikeastaan on minulle tär-
keintä ‒ olen tutustunut suureen joukkoon 
uusia ihmisiä. Tämänvuotiset raksan mah-
tavat phuksit ja innokkaat kollegat muista 
killoista ovat tulleet minulle läheisiksi, kiitos 
siitä heille kaikille!

Uskon, että ensi vuonna Ruutiset tulee 
entistäkin elinvoimaisemmaksi ja ehkä 
tulisieluisemmaksikin, kun Kahilan Lasse 
istuutuu lehtemme ratin taakse. Toivotan 
seuraajalle menestystä ja jaksamista hie-
nossa toimessaan!

Ruutisten teko ei tosin onnistu ilman 
innokasta toimituskuntaa ja joukkoa 
enemmän tai vähemmän vapaaehtoisia 
avustajia. Killan vaalikokouksessa valittiin 
ensi vuodeksi ennätyksellisen suuri Ruu-
tisten toimituskunta, joka varmasti tuottaa 
lehteen aiempaa vaihtelevampaa sisältöä. 

Suuret kiitokset tänä vuonna Ruutisten te-
koon osallistuneille, olitte korvaamattomia 
toimessanne!

Mutta vaikka tämä jäähyväiskirjeeltä 
kuulostaakin, ette te minusta näin helposti 
eroon pääse. Huolimatta pääsystäni TKY:
n edustajiston jäseneksi (kiitokset vielä 
äänestäjilleni!), aion yhtenä IK:n lukkareista 
yhä kantaa oman korteni laulukulttuurim-
me kekoon. Ja saattaa minut jatkossakin 
tavoittaa kiltahuoneelta tai vaikka saunan 
lauteilta...

Keräilkäähän voimia kevätkauden koi-
toksiin!

Ehkä kuitenkin pikkuinen tippa linssissä,

- Rudolf -
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”You wish!”

Joulu on jälleen ovella. Pitkä ja synkkä 
‒ monelle varsin työntäyteinen ‒ syksy 
ja syyslukukausi alkavat taittua taakse. 

Paljon uutta oppia ja viisautta on ollut tarjol-
la päivittäin koko syksyn ajan. Monet, toivon 
mukaan suurin osa osastomme opiskelijois-
ta, on ollut ahkerana ammentamassa tätä 
tarjolla ollutta tietoa omiin varastoihinsa. 
Pikkujoulukauden jälkeen kun on käsillä 
taas se aika, jolloin itse kunkin tulee osoittaa 
hankkimansa oppimäärän laajuus ‒ koet-
tavat nimittäin tenttikausien piinalliset ja 
stressaavat viikot. 

Miksi ne viikot ovat niin stressaavia 
ja kiusallisia? Niidenhän tulisi olla vain ja 
ainoastaan syksyn aikana määrätietoisesti 
suoritettujen opiskeluprojektien loppuyh-
teenveto. Tenttien järjestäminen ylipäänsä 
on eräänlainen välttämätön pakko. Jos 
onnistuisimme löytämään jonkun muun 
keinon huolehtia siitä, että jokainen ottaa 
vastuun omasta opiskelustaan, tenttien roo-
li olisi aivan merkityksetön, ja ne voitaisiin 
tarpeettomina jättää kokonaan pois. Tähän 
ideaalitilaan tuskin aivan pian päästään. 
Joten tenttien kanssa on vaan edelleen 
elettävä. 

Vastuu tentin suorittamisesta on aina 
tenttijällä itsellään. Jokaisen opintojakson 
tavoitteenahan on varmasti se, että opin-
tojaksolle osallistujat omaksuisivat siinä 
määrin opintojaksossa jaettua tietoa, että 
pystyvät soveltamaan ja käyttämään sitä 
hyväkseen myöhemmin vastaavanlaisiin 
tehtäviin törmätessään. Näin ajatellen, 
asettamalla tavoitteeksi vain opintojakson 
läpäisemisen ‒ jonka voi saavuttaa hyvällä 
onnella olemattomin tiedoin ‒ menettää 
suurella varmuudella paljon siitä pääomas-
ta, jota oma opinahjo pyrkii opiskelijalle 

tarjoamaan.
Niinpä tentteihin tulisikin asennoitua 

siten, että haluaa varmistaa saaneensa 
maksimihyödyn koko opintojaksosta. Ei ole 
järkevää suunnitella osallistuvansa tenttivii-
kon aikana liian moneen koetilaisuuteen. 
Itse kunkin kapasiteetti on rajallinen. Tent-
tejähän on tarjolla jokaiselle päivälle, jopa 
aamu- ja iltapäivälle erikseen. Monet ‒ var-
masti omaksi vahingokseen ‒ sälyttävät oh-
jelmaansa liian suuret tavoitteet. Tuloksena 
on tällöin useimmiten heikot arvosanat ja 
sitä kautta huono asioiden hallitseminen 
ja  mahdollisesti suuri joukko uusittavia 
tenttisuorituksia. Sensijaan, kahden tentin 
viikko on hyvä ratkaisu. Kaksi tenttiä joulu-
kuussa, ja kaksi taas tammikuussa. Ja kun 
lisäksi jakaa oman ajankäyttönsä oikein, 
menestys tenteissä tulee varmasti olemaan 
hyvää luokkaa. 

Tämän jälkeen on hyvä lähteä viettä-
mään joulua hyvillä mielin ‒ nauttia loman 
suomasta levosta, ja kerätä voimia taas al-
kavaa kevätlukukautta varten. On varmaan 
paikallaan jopa palkita vähän itseään ja 
ottaa elämästä sopiva määrä iloa irti. 

Haluan lopuksi toivottaa kaikille Rau-
haisaa Joulujuhlaa ja parhainta mahdollis-
ta menestystä alkavalle uudelle vuodelle. 

Oltermanni

Oltermannin tervehdys

Kolmossivun raksalainenSisältö



4

Sudoku
Koska niin moni meni 

täyttämään numeroruuduk-
komme edellisistä Ruutisista, 
täytynee julkaista uusi.

Täytä ruudukon tyhjät 
ruudut siten, että jokainen 
numeroista 1‒9 esiintyy ta-
san yhden kerran jokaisella 
vaakarivillä, pystyrivillä sekä 
3 x 3-ruudukossa.

6 3 2 4
5 8 7 1

9
6 9 8

7 4
2 1 3 5
9 5 7
1 4 2 8
3 4 6

Rakennusinsinöörikillan raati 2006
Puheenjohtaja
Katriina Meszka
Kirjuri
Ville Uusi-Rauva
Rahastonhoitaja
Anne Nieminen
Opintovastaava, varapuheenjohtaja
Laura Into
Emäntä
Kati Suhonen
Excursiomestari
Turo Auvinen
Ulkovastaava
Linda Kolehmainen 
Ruutisten päätoimittaja
Lasse Kahila
Phuksikapteeni
Outi Lötjönen
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Saavuin Brasiliaan, Rio de 
Janeiron upeaan kaupunkiin 
tammikuun lopulla tarkoi-

tuksenani tehdä vapaaehtoistyötä 
hollantilaisen ystäväni Nelleken 
kanssa. Suunnitelmamme muut-
tuivat kuitenkin täysin Nelleken 
saatua tietää, että vapaaehtois-
työorganisaatio keskittyi lähinnä 
nyhtämään auttamishaluisilta 
turisteilta rahaa.

Onneksi satuin tuntemaan 
suomalaisen sambatanssijan ja 
muutin suomalaiseen tanssija-
yhteisöön karnevaalien ajaksi. 
Karnevaalit ovat ehdottomasti 
maineensa arvoinen tapahtuma: 
koko viikon ihmiset soittavat, 
laulavat ja tanssivat kaduilla yötä 
päivää ja sambakoulut valloittavat 
Sambodromon jättimäisine kulku-
eineen, joita kestää kaksi yötä.

Rio elää koko vuoden karne-
vaaleja valmistellen. Köyhät sääs-
tävät rahansa karnevaalipukuihin 
ja muihin kulkueen tarvikkeisiin 
‒ ja kyllä sitten loistoa riittääkin. 
Itselleni tuli vain hieman outo olo, 
kun ihmiset, joilla ei ole varaa joka-
päiväiseen leipäänsä, laittavat ra-
hansa fantasiapukuihin. Ilmeisesti 
päivä prinsessana korvaa vuoden 
kärsimyksen.

Kohti pohjoista
Rankan juhlinnan jälkeen suu-

rin osa suomalaisista palasi poh-
joiseen kotimaahamme ja me 
loput suuntasimme pohjoiseen 

kohti Salvadoria, Brasilian mustaa 
pääkaupunkia. Jaoimme tuhan-
sien kilometrien bussimatkan 
kahteen osaan ja pysähdyimme 
levähtämään pariksi päiväksi 
rantaparatiisiin Porto Seguron 
lähelle. Palmuja, loppumaton 
rantaviiva, sininen meri, ruskeita 
iloisia ihmisiä... Olin saapunut 
maanpäälliseen paratiisiin.

Lomakohteessa voimia kerät-
tyämme köröttelimme bussissa 
seuraavat 20 tuntia Salvadoriin, 
jossa majoituimme Pelourinholle, 
kaupungin vanhaan keskustaan, 
joka on UNESCOn suojelukohde 
1600-luvulta säilyneen arkkiteh-
tuurinsa ansiosta. Mukulakivet 
ja torakat katossa johdattivat 
meidätkin suoraan kyseiselle vuo-
sisadalle. Salvadorissa oli todella 
hyvä tanssiakatemia, jossa iltani 
vierähtivät brasilialaiseen tanssi-
kulttuuriin tutustuen. 

Tutustuimme myös brasi-
lialaiseen afrouskontoon, can-
dombleen. Seremoniat olivat 
todella mielenkiintoisia: rummu-
tusta, laulua, tanssia ja suurin osa 
ihmisistä vaipui transsiin jossain 
vaiheessa monta tuntia kestävää 
seremoniaa. Vaikuttavaa ja välillä 
jopa pelottavaa.

Salvadorin asukkaista suurin 
osa on iholtaan tummia ja tuntui 
kuin olisi siirtynyt pimeimpään 
Afrikkaan Riosta, jossa kuitenkin 
katukuvassa näkyy paljon val-
koihoisia.

Monen kerroksen väkeä
Brasilialainen kaupunkiraken-

ne noudattaa samaa kaavaa: rik-
kaat rakentavat luksuslukaalejaan 
koko ajan kauemmas keskustasta 
ja köyhemmät keskituloiset asut-
tavat keskustaa, seka Riossa että 
Salvadorissa. Suuri osa ihmisistä 
asuu faveloissa eli slummeissa, joi-
ta on jokaisessa niemennotkossa 
ja vuorenrinteessä, minne rikkaat 
eivät ole viitsineet rakentaa. 

Ihmisten onnellisuus ei kui-
tenkaan ole todellakaan sidottu 
maalliseen mammonaan, mikä 
täällä on selvästi havaittavissa. 
Mitä köyhempää, sitä enemmän 
tanssitaan ja soitetaan.

WorldSmart-ystäväni Mar-
co majoitti minut muutamaksi 
viikoksi ja pääsin tutustumaan 
myös yläluokkaisemman väestön 
elintapoihin. Kaikkiin brasilialaisiin 
pätee ainakin yksi totuus: kyllä he 
osaavat ainakin juhlia! Kävimme 
Marcon ystävän yliopistosta val-
mistumisen kunniaksi järjestetyis-
sä juhlissa. En ole koskaan ennen 
nähnyt niin paljon niin kauniita 
ihmisiä, pukuja, yltäkylläisiä ruo-
kapöytiä, livemusiikkia... Juhlitta-
via oli noin 20 yhdessä valtavassa 
rakennuksessa ja kaikilla oli oma 
osasto, jonne heidän ystävänsä 
ja sukulaisensa kokoontuivat not-
kuvien pitopöytien ääreen. Ihan 
kuin 20 ylioppilasjuhlaa samassa 
juhlasalissa. Tosi kätevää!

Ajan suhteellisuus
Kuukausi Salvadorissa vierähti 

nopeasti: rannalla hengailua, 
tanssitunteja, iltaelämää musan 
ja tanssin parissa. Välillä ihmette-
lin, mihin kaikki päivät hävisivät 
vaikka tuntui ettei saanut mitään 
“oikeaa” aikaan, mutta siellä elämä 
on todella erilaista kuin suoritus-
painoitteisessa länsimaailmassa.

Välillä kaipasin kyllä jo sitäkin, 
nimittäin brasilialainen suoranai-
nen epätehokkuus alkoi jo ottaa 

pattiin. Jonotus on jokapäiväista 
ja jokapaikkaista. Kerran törmäsin 
kadulla puolen kilsan pituiseen 
jonoon, mikä on kuulemma ihan 
tavallista. Kaupassa käynti ei to-
dellakaan ole mikään pikatoimitus 
vaan siihen on varattava reippaasti 
aikaa. Kassoilla ei ole mitään kii-
rettä ja joissakin kaupoissa pitää 
ensin tilata tuote, käydä maksa-
massa ja palata takaisin hakemaan 
ostos. Ja joka paikassa tietysti 
jonotetaan! Aikaa vierähtää myös 
ihan vain siinä että pistää nenänsä 
ulos ovesta, jolloin heti on joku 
juttelemassa. Kaupungilla saa 
helposti vierähtämään päivän 
vain jutellen ihmisten kanssa. Tällä 
tavalla opin puhumaan portugalia 
suht jouhevasti.

Köyhyyden keskellä
Salvadorista palasin Rioon 

kahdeksi kuukaudeksi. Ystäväni 
Nelleke oli löytänyt hyvän hol-
lantilaisen lääkärin perustaman 
organisaation, jonka piirissä hän 
veti päiväkerhoja faveloissa. Asuin 
Copacabanalla WorldSmart-ystä-
väni Alvaron, hänen saksalaisen 
tyttöystävänsä sekä toisen saksa-
laisen vaihto-opiskelijan kanssa. 
Vietin paljon aikaa Nelleken ja 
hänen työtoverinsa Roelien kans-
sa faveloihin tutustuen. Roelie oli 
kansainvälisen bisneksen opiske-
lija ja hän suoritti harjoittelunsa 
kyseisessä organisaatiossa kehit-
täen menetelmää, jolla se pystyisi 
hyödyntämään saamansa raha-
varat tehokkaammin. Samaisessa 

järjestössä oli harjoittelijana myös 
hollantilainen materiaalitekniikan 
opiskelija ja hän tutki, miten rönt-
genkuvausmenetelmää voitaisiin 
parantaa faveloihin sopivaksi.

Faveloissa viettämäni aika sai 
tajuamaan, miten epätasa-arvoi-
suus on uskomattoman suuri tässä 
maailmassa. Päivisin poliisit ajeli-
vat ympäriinsä rynnäkkökiväärit 
ikkunassa, varsinkin jos tiesivät, 
että huumelasti oli saapunut, jol-
loin diileireillä on rahaa ja poliisit 
kävivät sitten vaatimassa suojelu-
rahaa. Sellaista siellä.

Välillä oli aika toivoton olo, 
kun oli lasten seurassa, joilla ei 
ole mitään: ei rahaa, ei ruokaa, ei 
unelmia... Sitä on valmis tekemään 
mitä tahansa, jos ei ole mitään me-
netettävää. Toki heille järjestetyt 
projektit ovat hienoja: englannin 
opiskelua, rumpuryhmia, grafi ik-
kaa... Ja lapsilla on hauskaa, mutta 
silti pitkällä tähtäimellä ei favelas-
ta pois pääseminen ole kovinkaan 
realistista.

Kaikesta kurjuudesta huolimat-
ta Brasilia on mielestäni maailman 
ihanin maa. Siellä elämään saa 
mukavasti perspektiiviä. Ihmiset 
osaavat nautti siitä, mitä heillä on. 
Länsimaista tehokkuussysteemiä 
on turha yrittää viedä sinne, koska 
ihmisille on tärkeämpää nauttia 
auringosta rannalla kuin hikoilla 
toimistossa. Lisäksi Rio on maa-
ilman kaunein kaupunki. Piste. 
Brasilia on vienyt sydämeni.

Maailman ihanin maa Outin matkassa  1  2
Tässä kirjoitussarjassa seurataan raksalla 
vuonna 2003 opintonsa aloittaneen Outi 
Perttusen viimetalvisia maailmanmatkoja. 
Sarjan edellinen osa ilmestyi Ruutisten 
numerossa 3/2005.

SELKÄ HIEKASSA, VARPAAT MERESSÄ, PÄÄ TAIVAASSA 
JA YLLÄNI KRISTUS PELASTAJA.

INFERNAALISTA KUUMUUTTA, ELÄMÄÄN VIRVOITTAVIA AALTOJA, 
ABSOLUUTTISTA KÖYHYYTTÄ JA PUHDASTA ELÄMÄNILOA.

SUKLAAIHOA, AURINGON KULTAAMIA HIUKSIA, 
TUOREEN VESIMELONIN VAALEAA PUNAA JA SADEMETSÄN VIHREYTTÄ.

KERJÄÄVIÄ KÄSIÄ, KUOLLEITA SILMIÄ, 
TANSSIVIA JALKOJA JA KOSKETTAVIA KEHOJA.

Rio de Janeiro – mailman kaunein kaupunki

Candomble-uskontoon tutustumassa
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OTANIEMESSÄ TARJOILLAAN JOS JONKIN-
LAISTA TORTILLAA. ON ALVARIN KANA-
TORTILLAA JA ON TÄFFÄN KASVISTOR-
TILLA; DIPOLIN WANNABE-TORTILLOITA 
TIETENKÄÄN UNOHTAMATTA. RUUTISET 
SELVITTI, MIKÄ PÖTKÖISTÄ ON SYÖJÄL-
LEEN KAIKKEIN ANTOISIN.

Puhtaasti toimituksen voimin 
näin laajan testin suorittaminen 
osoittautui miltei mahdottomaksi. 
Samalta maistuvista tortilloista ei 
löytynyt millään eroja.

Ruutiset päätti turvautua Oy 
Asiantuntijatoimisto Leppänen 
Ab:n tortilla-asiantuntijaan Maarit 
Leppäseen. Eihän viinien arvos-
telijaksikaan valita mitään olut-
makkara ‒sektorin perusdorkaa. 
Leppäsen käsittelyssä eri tortilloi-
den yksilölliset ominaisuudet val-
kenivat kuin kesäpäivä auringon 
noustessa. Hienostuneet maku-
hermot havaitsivat pienimmätkin 
sävyerot.

Dipoli surkein
Dipolin tortillat osoittautuivat 

testin ylivoimaiseksi häviäjäksi. 
Paksun, löysän taikinariekaleen 
välistä löytyvää tavaraa tortilla-
asiantuntija Leppänen ei pidä juuri 
minään. ”Ei niitä voi edes tortilloiks 
kutsua”, Leppänen sadattelee ku-
linaristista häväistystä ja tyrmää 
hetken kuluttua lopullisesti: ”kyl-
miä lettuja, jois on epämäärästä 
mössöä”.

Varsinaisesti crepiksi osoittau-
tuneen wannabe-tortillan tilalle 
on toisinaan tarjottu kuivatettua 
taikinataskua, tacoa. Leppäseltä 
tämäkään vaihtoehto ei saa muuta 
kuin vihaa ylleen. Hänen mieles-
tään Dipolin työntekijät ”eivät 
erota tacoa tortillasta”.

Täffän markkinointi pettää
Täffän tortilloista Leppäsen 

oma suosikki on kana. Leppä-
sen mukaan Täffä saisi kuiten-

kin panostaa enemmän monesti 
tiputortilloiksi kutsuttujen ka-
nakääröjensä markkinointiin. 
”Tiputortillamielikuva ei houkut-
tele, jos tykkää pienistä pörrösistä 
tipuista”, Leppänen kertoo.

Kana Alvarin valtti
Alvarissa tortilloidessaan näl-

käinen kuluttaja joutuu valitse-
maan kääryleensä sisällön neljän 
vaihtoehdon välitä. Tortilla-asian-
tuntija Leppäsen mukaan kana 
on näistä parasta. ”Jauheliha on 
löysää litkua eikä edes tarpeeks 
tulista”.

Kebabtortilloista Leppäsel-
lä on negatiiviset mielikuvat. 
Hänen mielestään on ”onneton 
yritys sotkea kebabbia tortillaan”. 
Myöskään tonnikalasta asiantun-
tijallamme ei ole mitään hyvää 
sanottavaa, vaikka hän ei ole 
kyseistä kääröä koskaan maista-
nutkaan. ”Tonnikala on varmaan 
tosi pahaa... Jos johonki tonnikalaa 

laittaa, niin siit ei voi koskaan tulla 
mitään hyvää”.

Ilonaiheena Alvarin tortilloissa 
on maukas kermaviilikastike. Myös 
muihin ravintoloihin nähden tiheä 
tarjoiluväli saa tortilloiden puolus-
taja Leppäsen iloitsemaan.

Yllätysvoittaja puun takaa
Tortillavertailun yllättäjävoitta-

jaksi osoittautui rakennusinsinöö-
ri-, vuorimies- ja puunjalostaja-

killan Mexican-sitseillä tarjoiltu 
tortilla. IK:n ja VK:n emäntien Heljä 
Pirkkamaan ja Päivi Tikkasen 
(salaisella) reseptillä valmistetut 
kääröt lennättivät tortilla-asian-
tuntija Leppäsen gastronomiseen 
taivaaseen.

Leppästä miellytti suunnat-
tomasti tortillojen aitous. Perin-
teisen tortillahengen mukaan 
näissä pötköissä tarjoiltiin raik-
kaita vihanneksia, jalopenoa ja 
avokadokastiketta ‒ ei suinkaan 
riisiä, jota teekkariravintolamme 
tollouksissaan tuputtavat väkisin 
hyväuskoisen kuluttajan tortillan 
väliin. Runsaiden tarjoilujen ansi-
osta sitsitortilloita sai myös ahtaa 
miltei rajattomasti mahalaukkuun-
sa, mikä oli luonnollisesti kaikkea 
ilmaista syötävää kunnioittavan 
Leppäsen mieleen.

Ainoa negatiivinen seikka sit-
sien tortilloissa Leppäsen mukaan 
oli, että jauheliha maistui siskon-
makkaralta (tortilla-asiantuntija 
Leppänen oli nauttinut illan van-
hetessa useampia annoksia kossua 
ja miedompia alkoholijuomia, 
toim.huom.). Ruutisten toimituk-
sen koemaistaja Lika Hila ei omien 
sanojensa mukaan siskonmakka-
ran sävyistä aromia jauhelihassa 
havainnut.

LK

Taas koittaa se aika vuodes-
ta, jolloin vietetään Jessen 
synttäribileitä, suomeksi 

joulua. Nykyaikaisen kaupallisen 
teknojoulun valmistelut on hyvä 
aloittaa jo marraskuussa, kuten 
tänäkin vuonna Suomen suurim-
missa metropoleissa, Helsingissä, 
Tampereella ja Mäntsälässä, on 
tehty. Yhteiskunnallisesti olisi 
jopa parempi poistaa marraskuu 
kokonaan kalenterista ja muuttaa 
joulukuu kestämään 61 päivää. Jo 
taloudellisesti tämä olisi kannat-
tavaa: joulukalentereiden hintoja 
voisi nostaa, koska niihin kuluu 
enemmän materiaalia. Westendin 
kermaperseiset pappabetalar-
lapset Helly Hansen -takeissaan 
saisivat syödä enemmän suklaata, 
mikä taas työllistäisi suklaateh-
taalaisia.

Oikeaoppinen suoritusjoulu 
alkaa lahjojen hankinnalla: pikku-
porvarit alkavat täyttää Stockman-
nia etsiessään sukulaisilleen ihquja 
ja kalliita joululahjoja näyttääk-
seen kaikille, että vuoden aikana 

on kerääntynyt muutakin kuin 
kokemusta. Kymmenen sekuntia 
kestävän yliärsyttävän piipityksen 
soidessa looppina taustalla kierrel-
lään hermostuneena ympäriinsä 
valittaen, ettei tiedä mitä ostaisi 
kellekin. Lahjojen osto pitääkin 
aloittaa jo marraskuussa hyvissä 
ajoin, jotta saisi kerättyä mahdol-
lisimman paljon stressiä jo ennen 
jouluviikkoa.

Myös yritysten ja kaikenlaisten 
ynnämuu-yhdistysten pikkujoulu-
kausi pamahtaa käyntiin marras-
kuussa. Tunnollinen perheenisä ei 
voi olla täydessä myötälaitaisessa 
jouluaattona, joten on hyvä syy 
juoda paljon viinaa jo ennen jou-
lua, vieläpä usein firman piikkiin. 
Sitten juodaankin enemmän kuin 
olisi kannattanut, tanssitaan alus-
vaatteissa ja tonttulakissa pöydillä 
ja lopuksi harrastetaan seksiä 
vessassa pomon tyttären kanssa. 
Melkein pelottaa saako kenkää 
seuraavalla viikolla, mutta onhan 
aikaisemmat pikkujoulut opetta-
neet, ettei tuollaisten pikkuasioi-

den takia voi potkuja saada.
Kun joulustressin kerääminen 

on saatu käyntiin lahjojen hankin-
nalla, sitä on hyvä jatkaa joulusii-
vouksella ja ruoanlaitolla. Imurit 
huutavat armoa ja moppi savuaa 
vähintäänkin viikon ennen suurta 
koitosta. Uuni hohkaa punaisena 
lanttulaatikoiden ja muiden pe-
rinteisten joulupöperöiden takia. 
Taas tehdään samat ruoat kuin 
aina ennenkin ja ruokien pitää 
onnistua vähintään yhtä hyvin 
kuin aiempina vuosina. Rosolliakin 
tehdään kuten aina, vaikkei siitä 
oikeasti kukaan tykkää.

Itse jouluaatto onkin stressin 
huipentuma. Ruoat eivät ole vielä 
valmiita, eikä asuntokaan näytä 
siistiltä. Aamulla pitää herätä aikai-
sin, että kaikki tarvittavat jutut eh-
ditään tehdä. Naapurin metsästä 
varastettu kuusi tuodaan sisälle ja 
lapset täyttävät sen kimaltelevilla 
kirlantereilla ja joulupalloilla. Ehkä 
kuuseen saattaa eksyä myös muu-
tama enkeliä muistuttava askar-
telun lopputuote päiväkodista ja 

tietenkin kynttilät ja tähti. Kuusen 
koristelun lomassa syödään myös 
puuroa ja jännitetään kenen amal-
gaamit irtoavat mantelin takia.

Tämän jälkeen siirrytään hau-
doille muistelemaan paitsi sodissa 
myös alkoholiin sekä sydän- ja ve-
risuonitauteihin kuolleita sukulai-
sia. Uskovaisimmat saattavat jopa 
sännätä kirkkoon anomaan pikku-
jouluna tehtyjä syntejä anteeksi. 
Kiire kotiin on kuitenkin kova, sillä 
pian sukulaiset jo tulevat kylään. 
Saunan ja ruokailun jälkeen per-
heiden pienimmät alkavat pyöriä 
malttamattomina ympäriinsä 
odottaen kohta pukinvaatteissa 
saapuvaa isää. Kukaan ei enää 
usko pukkiin, mutta vastapainona 
joulukirkolle halutaan muistella 
myös pakanallisia perinteitä, eli 
joulupukkia. Lapsille satelee pa-
ketteja kymmenittäin, joita sitten 
revitään kilpaa auki aikuisten 
lähinnä ajatellen antamisen iloa. 
Sitten lauletaan olemattomalla 
lauluäänellä ja kuurolla sävelkor-
valla perinteisiä joululauluja. Pian 

ilta alkaa päättyä, mutta jouluna-
han saa yölläkin syödä.

Joulupäivät menevät yhtä lailla 
suoritusjoulun mukaisesti samalla 
tavalla kuin viimeiset 10 vuotta, 
mutta miksi muuttaa hyviä perin-
teitä. Lopulta koittaa Uusi vuosi, 
jolloin on taas tilaisuus juoda vii-
naa, räjäyttää loputkin sormet pois 
ja menettää näkö. Sitten onkin 
edessä paluu arkeen ja hyvä hetki 
alkaa vaihtaa joululahjoja mielei-
siinsä tuntemattomien ihmisten 
kanssa.

Jos et ole vielä aloittanut jou-
lustressiä, se kannattaa tehdä 
nyt. Joulu ei ole joulu ilman vat-
sahaavaa.

Hyvää joulua kaikille toivottaa,

Janne

Näin selvität kaupallisen suoritusjoulun kunnialla

Yllätysvoittaja kilpailun ulkopuolelta
Tortillavertailu:

Tortilla-asiantuntija Maarit Leppänen 
arvioi Täffän tarjontaa

TORTILLA-ARVOSTELU
Oy Asiantuntijatoimisto Leppänen Ab:n tortilla-asiantuntija 

Maarit Leppänen arvioi kilpailuun osallistuneet tortillantarjoajat 
korkeakoulustamme tutulla arvoasteikolla 1...5. Tulokset näyttä-
vät seuraavilta:

Mexican-sitsit 5
Alvari  4
Täffä  3
Dipoli  1



7 

Toivotamme kaikille 
lukijoille Hyvää Joulua!

rakennesuunnittelua
rakennuttajapalvelua

INSINÖÖRITOIMISTO
MAGNUS MALMBERG OY
Lauttasaarenmäki 4, 00200 Helsinki
Puh. 618 460 Fax 6184 6399
E-mail: etunimi.sukunimi@magnusmalmberg.fi
www.magnusmalmberg.fi

mainos_ruutiset

www.vahanen.com

SITO 90x30_3_mv 24.8.2005 15:23 Page 1 

www.sito.fi

KONSULTOINTI  SUUNNITTELU  RAKENNUTTAMINEN  TIETOTEKNIIKKA

Tietäjäntie 14
02130 Espoo
Puh. (09) 476 111
Faksi (09) 47 611 511

Kirkkokatu 1
70100 Kuopio
Puh. (017) 368 0680
Faksi (017) 368 0695

SITO OY • SITO-KONSULTIT OY • SITO-RAKENNUTTAJAT OY •
SITO-KUOPIO OY • ESISUUNNITTELIJAT SITO OY • CENTROID OY

Onko jouluinen tunnelma jo käsillä? Tentit painaa päälle, 
ulkona sataa vaakaan vettä ja ulkoinen lämpötila hipoo talvista 
hellerajaa noin 5 asteen tuntumassa. Voiko siis olla paremmin? 
Jos tuntuu, ettei loppuvuodesta tule mitään, niin ota muki 
täyteen kuumaa glögiä, nojaus taakse ja muutama hetki men-
neeseen syksyyn. Mitä kaikkea onkaan tapahtunut ja saatu 
kokea! Phuksiaiset, LL’05, työmaapäivä, RILkamat, pIKkujoulut, 
kolmikiltaristeily etc.

Itse olen ainakin ylpeä teistä jokaisesta phuksista. Jokainen 
tuntuu käyneen ainakin yhdessä tapahtumassa, minkä asetin-
kin toiveeksi heti ensimmäisenä päivänä. Innoikkaammat ovat 
tulleet jo ’valittamaan’ pisteiden olevan täynnä. Mutta heille, 
ja kaikille muillekin helpotukseksi, pakollisia osioita on vielä 
kevään puolella. Ja työpisteitäkin on siellä tulevaisuudessa 
vielä tarjolla, joten ei niistäkän tarvitse stressata. Nyt tässä lop-
puvuodesta täytyy hieman puristaa itsestään irti muutamalla 
laskulla ja luvulla, jotta tenteistä selvittäisiin. Itsekin ajattelin 
tehdä niin, jotta näyttäisin edes jotain esimerkkiä. Toivottavasti 
joulukuussa tulisi vielä kunnon pakkasia, jotta voitaisiin men-
nä luistelemaan, tai pelaamaan lätkää ulos. Joulukuussa kun 
ei hirveesti mitään ohjelmaa olekaan ja on kinkkua johonkin 
mentävä kuluttamaan...

Tsemppiä lukuihin ja toivottavasti näemme vielä ennen jou-
lua vaikka lätkän merkeissä. 

Muistakaa viettää nautinnollista Joulua ja railakasta vapp... 
eiku Uutta Vuotta!P
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Joulu on taas, joulu on taas...
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Ruutisten 
Oluthana

Jokaisen etkoja ja jatkoja järjestävän teekkarin unelma-
toivejoululahja. Parikymmen litraisesta pönikästä riittää 
janoisemmallekin joukolle iltakaljat. Laite pitää myös 
huolen oluen oikeasta tarjoilulämpötilasta. Hankinnan voi 
suorittaa Saturnista (Saksan Hampurissa).

Viinikaappi
Ruutisten Viiniexpertit Lasse ja Jussi suosittelevat seu-

raavaa jääkaappiratkaisua kodin perusviinien säilytyksen 
hoitajaksi. Tuotteen ylivertaisiin ominaisuuksiin kuuluu 
mm. jalopuiset hyllyt, lasiovi sekä kutsumattomat vieraat 
loitolla pitävä lukitusratkaisu. Kaappi säilyttää arvokkaat 
viinisi testatuissa ja hyväksi havaitussa lämpötilassa sekä 
kosteudessa. Tuote on saatavilla kotikaupunkisi hyvinva-
rustetuissa elektroniikkaliikkeissä.

Sähkötoiminen tuoremehupuristin
Jokaisen aamuvirkun unelma toive on tietysti 

aito Porsche. Tällä design-tuotteella saat joka-
aamuisen tuoremehuannoksesi vastapuristetusta 
ja mahdollisesti jopa omalla pihalla kasvaneesta 
appelsiinihedelmästä. Tämä ympäristöystävälli-
nen tuote puristaa mehusi luonnollisesti sähköä 
apuna käyttäen. Tuote on saatavilla kotikaupun-
kisi hyvinvarustetuissa elektroniikkaliikkeissä.

Tasapainopallo
Löydät varmasti itse todella paljon käyttöä tälle 

eritäin hyödylliselle laitteelle. Tuote on saatavilla 
kotikaupunkisi hyvinvarustetuissa urheiluliikkeissä.

½-kilon käsipainot
Jokaisen kuntoilijan unelmatoive. 

Mikäli raksalla kevyissä ulkotöissä kehit-
tyneet hauikset kaipaavat huolenpitoa 
myös talven pimeinä, kylminä, lumisina 
ja kenties hiukan harmaina iltoina tai 
öinä. Miksei myös aamuisin ja päivisin. 
Tuote on saatavissa kotikaupunkisi hy-
vinvarustetuista urheiluliikkeistä.

Kurottajahenkilönostin
Jokaisen pikkunikkarin unelmatoive pukinkonttiin. 

Tarvitseeko sinun tyhjentää syksyisin lehdet kouruista 
tai sahata omapuiden oksia? Tällä erittäin kätevällä ja 
pienikokoisella jokaiseen puutarhavarastoon mahtuvalla 
perustyökalulla homma hoituu käden käänteessä. Tuote 
on saatavissa kotikaupunkisi hyvinvarustetuista työkalu-
liikkeistä.

Kompassi
Oletko eksyksissä? Et-

sitkö A-salia? Tällä perus-
opiskelijan vakiovarusteella 
opiskelusi on vaivatonta 
ja riemukasta aina päära-
kennuksessa suunnistami-
seen asti. Huomaa ensike-
vään muotiväreissä oleva 
kannatinnauha. Tuote on 
saatavilla kotikaupunkisi 
hyvinvarustetuissa erämaa-
olosuhdeliikkeissä.

Mora
Eikö raksalta pöllitty 

mora ole mistään kotoisin? 
Tuntuuko ettei ruotsa-
laisvalmisteinen sekunda 
teräase uppoa naapurin 
autonrenkaaseen kuin voi-
hin? Hanki itsellesi tämä 
Fiskarsin sahalaitanen 
rambopuukko ja huolesi 
ovat menneen talven lu-
mia. Tuote on saatavilla 
kotikaupunkisi hyvinva-
rustetuissa erämaaolosuh-
deliikkeissä.

Lumikenkä koko 102”
Tammikuun paukkupakkasilla lunta sataa 

Otaniemessä jopa viisi senttiä. Tälläisissa nietok-
sissa kampusalueelle tarpoessa saattaa 102” 
lumikengät olla tarpeen. Tuote on saatavilla 
kotikaupunkisi hyvinvarustetuissa erämaaolo-
suhdeliikkeissä.

Pippurimylly
Koolla ON väliä! Tämä perusruoan laittoon ja 

jokaiseen keittokomeroon soveltuva mylly on ns. 
pakkohankinta. Tästä riittää purtavaa isompaan-
kin nälkään. Tuote on saatavilla kotikaupunkisi 
hyvinvarustetussa Stockmann-tavaratalossa.

Sydänsaippua
Pikkutunneille venyneiden 

baari-iltojen pelastaja. Palavan pu-
naiset, hehkeän hekumalliset ja sy-
dämen muotoiset saippuat saavat 
tunteet kuohumaan ja kylpyveden 
kiehumaan. P.S. Lohkeaa varmas-
ti, takuulla! Tuote on saatavilla 
kotikaupunkisi hyvinvarustetussa 
Stockmann-tavaratalossa.



9 

lahjavinkit

Diskopallo
Jokaisen etkoja ja jat-

koja järjestävän teekkarin 
unelmatoivejoululahja. 
Tämä on joka kotiin sopi-
va, puoli metriä halkaisijal-
taan ja pinta-alaltaan non 
7853,981634 cm2. Tuhan-
net heijastuvat valopisteet 
valaisevat huoneen kuin 
huoneen epätasaisella ja 
paikoin silmiä kirvelevällä 
valolla. Ruutiset ei onnis-
tunut selvittämään mistä 
kyseistä sisustuselement-
tiä saa ostaa.

Teekkarilakin talviversio
Talvikelponen teekkarilakki tupsuineen on valmistettu viat-

tomien ja suojeltujen kuuttien (salaa ammuttu toim. huom.) 
parhaiten lämmittävistä karvakerroksista. Tämä kaikkien 
suosikkilakki pitää pääsi optimaalisessa lämpötilassa kelistä 
riippumatta. Lämmöntunne on samaa luokkaa taskumatista 
naukkaistun vodkahörpyn aiheuttaman lämpöaallon kanssa. 
Tuote on saatavilla hyvin varustetulta Saimaan rannalta.

Vesimalja
Joka-aamuisen krapulan pelastaksi 

saapuu tämä 500 euroa maksava riittä-
vän tilava vesiastia. Kyllä siinä Teemu 
Teekkarin krapula karisee hetkessä, kun 
lasi tipahtaa tutisevista käsistä varpail-
le. Tuote on saatavissa kotikaupunkisi 
hyvinvarustetusta Stockmann-tavara-
talosta.

Turtlesnaamari
Teema kuin teema, 

tämä naamari käy joka 
sitseille. Leonardon 
miekoille tuskin ku-
kaan uskaltaa sanoa 
ei. P.S. Lohkeaa var-
masti, takuulla! Tuote 
on saatavissa kotikau-
punkisi hyvinvaruste-
tusta Stockmann-ta-
varatalosta.

Muurauskauha
Jokaisen muurarin pikkutarkkoihin muuraustöihin tarkoitettu kauha 

takaa millintarkan tuloksen tärisevistä käsistä huolimatta. Tuote on saa-
tavissa kotikaupunkisi hyvinvarustetuista Akateemisista kirjakaupoista.

Maalinsäilytyslauta
Suunnitteletko maalavasi 

ensi kesänä pihan puuliiteriä? 
Kannattaako tikapuilla tai 
telineillä heilua maalipurkin 
kanssa, kun voit käyttää tätä 
äärimmäisen kätevää ja use-
amman värin sekoittamiseen 
soveltuvaa maalausaputyö-
kalua? Tuote on saatavissa 
kotikaupunkisi hyvinvarus-
tetusta Stockmann-tavara-
talosta.

Ruutisten Viiniexpertit Lasse ja Jussi suosittelevat lisäksi seuraavia mieltä ja tunnelmaa ylentäviä 
viinejä sekä pukinkonttiin että jouluaterian humalahakuiseen/-hauttomaan juomiseen.

Amarone della Valpolicella Classico; Luokitus ****
 -Italia, Veneto
 -Hinta: 31,20 €
Analyysi:
 + Väri: Punaruskea; kehittynyt
+ Tuoksu: makean mausteinen
+ Maku: täyteläinen, notkea, pitkä, lämmin, makean lääkeyrttinen
+ Rypäleet: Corvina Veronese (70 %), Rondinella (25 %), Molinara (5 %)

Amarone della Valpolicella Classico Tommasi; Luokitus *
 -Italia, Veneto
 -Hinta: 29,90 €
Analyysi:
 + Väri: Punaruskea; kehittynyt
+ Tuoksu: makean hedelmäinen
+ Maku: täyteläinen, pehmeä, pitkä, kevyen rusinainen, makean yrttinen
+ Rypäleet: Corvina Veronese (65 %), Rondinella (30 %), Molinara (5 %)

Tignanello; Luokitus ******
 -Italia, Toscana
 -Hinta: 29,90 €
Analyysi:
 + Väri: Tummanpunainen; hieman kehittynyt 
 + Tuoksu: pehmeän mausteinen, nahkainen
+ Maku: täyteläinen, notkea, voimakas, kypsän kirsikkainen, pehmeän vaniljainen
+ Rypäleet Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
+ Alkoholipitoisuus: 13,5 t-%
+ Sopii myös lahduttajille (Energiasisältö: 370 kJ/100ml)
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Saavuin Pohjois-Italiaan, Tren-
ton kaupunkiin puolikuollee-
na painavan kassini kanssa. 

Olihan minun pitänyt järjestää 
juhla kavereilleni juuri ennen läh-
töäni. Ihan vaan tiedoksi kaikille: ei 
kannata pitää läksiäisiä, koska sen 
jälkeen ei enää huvita lähteä. Ihmi-
sillä on  taipumus olla tuollaisina 
hetkinä viisi kertaa ihanampia kuin 
normaalisti. Onnekseni olin kui-
tenkin saanut kämpän yliopistolta 
ja yhden hostelliyön jälkeen pys-
tyin raahautumaan sinne kamoi-
neni. Kämppä oli ylhäällä vuoren 
rinteellä. Teknillinen yliopistohan 
on tunnetusti vähän kaupungin 
ulkopuolella. Bussin ikkunasta 
katselin ihmeissäni, kun bussi vain 
kipusi ylemmäs ja ohitti jo päälai-
toksen. Olin jo aivan varma, että 
olin väärässä bussissa, kun vihdoin 
saavuin päätepysäkille. Kämppä 
on kyllä aivan loistava. Iso keittiö 
ja parveke, josta näkymä vuorille. 
Dolomiitit näkyvät siellä kaukana 
horisontissa nyt lumihuippuineen. 
Huonetoveriani pelkäsin aivan tur-
haan, sillä hän on todella mukava 
saksalainen tyttö, joka on onnek-
seni yhtä sotkuinen kuin minä. 
Hän myös löysi heti poikaystävän, 
joten ei ole juurikaan kotona. 

Millainen yliopisto sitten on?
Ensiksikin teknillisessä yliopis-

tossa on vain raksa, ympäristötek-
niikka ja industrial engineering. 
Laitos on pieni, mutta kaunis 
puutarhoineen. Täällä on myös 
jonkinlainen kahvila, joka on 
kohtalaisen hieno. Ulkona lafkan 
katolla on terassi, jossa voi nauttia 
kahvinsa kauniilla ilmalla. Hyvä 
cappuccino maksaa vain 60 snt, 
joten se on myös kohtalaisen edul-
linen. Yliopiston ruokalat ovat sen 
sijaan kolkkoja ja ruoka maksaa 
3,5‒4 euroa riippuen siitä ottaako 
sekä alku- että pääruuan. 

Opiskelu sinänsä on täällä 
suunnattomasti hankalampaa kuin 
Suomessa. Tämä johtuu siitä, että 
tietokoneita ei ole ikinä tarpeeksi, 
eikä asunnoissa ole internet-yh-
teyksiä. Eikä mitään Maarintalon 
tyyppistä rakennusta ole olemas-
sa. Muutenkin täällä koko touhu 
vaikuttaa jollain lailla epämääräi-

seltä. Muun muassa harjoituksia 
on aivan liian vähän. Olen saanut 
sellaisen vaikutelman, että kurssit 
koostuvat suurimmaksi osaksi vain 
luennoista ja suullisesta tai/sekä 
kirjallisesta tentistä. Näin ainakin 
käymilläni kursseilla. 

Professoreiden kanssa tutuksi
Täällä yleisesti ottaen kaikki 

käyvät luennoilla ja kuuntelevat 
täysillä. Sinänsä luennot ovatkin 
mielenkiintoisia ja professorit 
osaavat ilmaista itseään kohta-
laisen hyvin. Olen onnistunut 
kiinnittämään proffi  en huomion 
ihan hyvällä menestyksellä. Erää-
seen professoriin törmäsin en-
simmäisen kerran Lidlin jonossa, 
kun mietiskelin kaverini kanssa 
kovaan ääneen punnitaanko he-
delmät kassalla. Tämä ihmetteli, 
miten blondi suomalainen puhuu 

niin hyvin italiaa. Myöhemmin 
sitten näin hänet luennolla. Oho. 
Tämä on pieni kaupunki. Toisella 
luennolla erään kerran lähes nu-
kuin, koska luennon seuraaminen 
italiaksi on sinänsä aika hankalaa, 
vaikka nykyisin onkin helpottunut 
huomattavasti. Tietystihän hän sit-
ten kysyi mielipidettäni johonkin 
asiaan. Valitettavasti en kuullut 
kysymystä kunnolla, saati sitä, 
mistä aiheesta puhutaan. Paniikis-
sa vastasin, että minun on vaikea 
ymmärtää, koska olen ulkomaalai-
nen. Tästähän riemu syntyi. Koko 
luentosali rävähti nauramaan ja 
minä sain viidentoista minuutin 
selityksen asiasta perin pohjin 
kysymyksineen, joihin onnistuin 
jotenkin vastaamaan. Siitä pitäen 
olen kuunnellut luennoilla. Proff a 
kyllä ansaitsee kunnioitukseni, 

koska ko. luennoilla kukaan ei 
ikinä puhu mitään ja kaikki kuun-
televat ja tekevät muistiinpanoja 
eivätkä piirtele kukkia.  

Paikalliset miehet ja naiset
Italialaisista miehistähän sano-

taan, että he ovat todella romant-
tisia ja komeita. Sellaisiin en ole 
törmännyt. Olen törmännyt kyllä 
aivan ylimukaviin miehiin, joista 
en ole löytänyt minkäänlaista 
luonnetta tai persoonallisuutta. 
Tosin Trento on pohjoisessa ja 
täkäläisiä miehiä ei voi sinänsä 
verrata koko kansaan. Italiassa kun 
kulttuuri vaihtelee todella paljon 
alueesta riippuen. Mielenkiintoi-
simman italialaisen miehen tapa-
sin lomamatkalla Lontoossa, jonne 
päätin lähteä vähän tuulettumaan 
täkäläistä hienostelua pakoon 
ja tapaamaan ihania ystäviäni 

Suomesta... Tämä oli napolilai-
nen, joka puhui kovaan ääneen 
käyttäen paljon eleitä toisin kuin 
mitäänsanomattomat miehet 
Trentosta. Hänellä oli myös pal-
jon vahvoja mielipiteitä. Muiden 
muassa seurusteluun liittyviä; hän 
tappaisi tyttöystävänsä jos löytäisi 
tämän sängystä toisen miehen 
kanssa. Paras siis olla jäämättä 
kiinni. Myöskään tyttöystävä ei 
saisi mennä kavereidensa kanssa 
ulos ilman häntä. Tälle nauroin 
kovaan ääneen ja sanoin, että ehkä 
Napolissa tuo voi olla mahdollista, 
mutta skandinaavisissa maissa 
tuskin. Italialaiset miehet myös 
haluavat kivan pikkukotirouvan. 
Yksi mies sanoi minulle, että olen 
nainen jonka kanssa voi mennä 
naimisiin, koska osaan kokata (sitä 
en tiennytkään), olen mukava ja 

älykäs. Sinänsä huvittava käsite, 
koska henkilökohtaisesti en usko 
avioliittoinstituutioon. 

Italiassa miehet hoivaavat nai-
sia ja ovat yliystävällisiä. Kotona 
nainen on lopulta pomo. Kuiten-
kin miesten mielestä nainen on 
hieman vajavainen avuton olento. 
Eräs italialainen sanoi, että en voi 
ajaa autoa, koska sataa. Nauroin ja 
vastasin, että jos hän ei satu tietä-
mään, niin Suomessa sataa koko 
ajan. Myös tiet ovat usein jäässä, 
joten pikkukesäsade ei estä minua 
ajamasta autoa. Täällä myöskään 
nainen ei voi tehdä minkäänlaista 
aloitetta treffien yms. suhteen, 
koska mies leimaa hänet heti hel-
poksi. Jos siis ihmettelette, miksi 
ulkomaalaiset miehet Suomessa 
aina vain innostuvat, kun nainen 
sanoo että ei ole kiinnostunut, niin 
täällä se tarkoittaa, että nainen 
vain esittää vaikeasti tavoitel-
tavaa, ja luultavasti oikeasti on 
kiinnostunut. Mistä sitten tietävät 
eron oikean välinpitämättömyy-
den ja esittämisen välillä, sitä en 
ole vielä selvittänyt. Toisaalta en 
ole hirveästi jaksanut kiinnos-
tuakaan. Täälläkin kuitenkin on 
paljon naisia, jotka opiskelevat 
myös teknillisillä aloilla. Varsinkin 
ympäristötekniikkaa ja kemiaa, 
kuten Suomessakin. Itsenäistyvä 
nainen luokin ongelmia nyky-
Italiassa, sillä miehet eivät tiedä 
miten suhtautua asiaan. Miehet 
haluaisivat kotirouvan, mutta nai-
set haluavat työskennellä. Niinpä 
miehet pysyvät äitinsä helmoissa 
jopa kolmekymppisiksi asti tai 
koko elämänsä. Syntyvyys Italiassa 
onkin kovassa laskussa,  joka on 
mielestäni ihan hyvä, koska tämä 
pieni ja kaunis maa on aivan yli-
kansoitettu. Tietysti väestön epä-

tasainen ikäjakauma luo sosiaalisia 
yms. ongelmia täällä aivan kuten 
Suomessakin. 

Opiskelu ja huvit 
Erasmus-opiskelijani opiskelu 

on jäänyt sinänsä vähän vähem-
mälle. Kuitenkin suunnittelen 
tekeväni nyt syksyllä neljä kurssia, 
joten joudun myös tällä hetkellä 
opiskelemaan hieman. Kuitenkin 
koko syksyn olen viettänyt lähinnä 
matkustelun, juhlimisen ja urhei-
lun merkeissä. Trentossa vuoret 
ovat paras asia, joten olen käynyt 
vaeltelemassa vuorilla. Nyt käym-
me myös parin kaverin kanssa pari 
kertaa viikossa seinäkiipeilemässä, 
jotta voimme sitten keväällä har-
rastaa vuorikiipeilyä. Olen myös 
ottanut salsa-kurssin. Salsaa olen 
tanssinut kuitenkin enemmän 
kotona. Täällä ihmiset ovat hyvin 
seurallisia ja joka ilta kämpillä 
on aina joku kyläilemässä. Olen 
siis saanut salsa-opetusta muilta 
opiskelijoilta ja muutaman kerran 
olemme käyneet salsa-klubilla. 
Trento ei kuitenkaan ole paras 
paikka biletykseen, koska se on 
aika pieni. Onneksi opiskelijat saa-
vat kuitenkin aina bileet pystyyn. 
Suomesta kaipaan ainakin saunaa 
ja salmiakkia.

Nyt odotan laskukauden alkua, 
jotta pääsen suhahtelemaan lu-
milaudalla Alpeille.  

Ciao ciao ja terveisiä kaikille sin-
ne Suomeen. 

Johanna

LA BELLA ITALIA ‒ Suomityttö Italiassa

”Italialaisista miehistähän sano-
taan, että he ovat todella ro-
manttisia ja komeita. Sellaisiin 

en ole törmännyt.
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RUUTISTEN KÄYTTÄJÄKUNTA LAAJENEE! 
LEHTEMME FUNKTIO ON LAAJENTUNUT 
TIEDON JA VIIHDYTTÄVÄN KIRJALLISEN 
NAUTINNON ANTAMISESTA LUKIJAKUN-
NALLE NYT MYÖS JAPANILAISEN PAPERI-
TAITEEN LEVITTÄMISEEN JA KULUTUSHYÖ-
DYKKEIDEN TARJOAMISEEN NIILLE, JOILLE 
KILTALEHDEN LUETTAVUUS EI ANNA MI-
TÄÄN.

Lika Hilan (onnittelut minunkin 
puolesta tulevan vuoden Rudolfil-
le) piirrosten avulla Sinäkin voit tai-
tella itsellesi biojätteiden lajittelua 
helpottavan biojätepussin.

 
 Ota kaksi Ruutisten aukeamaa 
ja aseta ne päällekäin (yhdestä voi 
tulla hieman liian ohutseinäinen ja 
liian helposti jätteiden kosteudesta 
lörtsähtävä pussi). Koska halu-
amme Ruutiset-tekstin näkyvän 
valmiin pussin liepeissä, jätämme 
sen tässä vaiheessa alimmaisen au-
keaman ylälaitaan, kääntöpuolelle. 
(kuva 1)

 
 Taita avatun arkin ylälaita kak-
sinkerroin, niin että Ruutiset-teksti 
näkyy. Tästä kaksinkertaisesta 
reunasta tulee biojätepussin suu. 
(kuvat 1 ja 2) 

 
  Käännä koko homma toisinpäin 
niin, että Ruutiset-taitos jää nyt 
alustaa vasten. (kuva 3)

 
  Taita käännetyn arkin oikea laita 
kaksinkerroin. Taitettu laita on 
noin kolmasosa koko aukeaman 
leveydestä. Ruutiset-tekstiä näkyy 
taas. (kuvat 3 ja 4)

 
 Ja nyt tulee vaikein osuus. Taita 
vasen laita edellisessä kohdassa 
taitetun pätkän päälle, kuitenkin 
niin että sujautat laidan yläosan 
taitteen alle. (kuvat 4 ja 5)

 
 Ja sitten vielä alalaitaa vähän 
rullalle ja tadaa! Biojätepussi on 
valmis. Pystyssä ja muodossaan se 
pysyy saatuaan sisältöä. (kuva 6)

Taittele itsellesi Ruutiset-biojätepussi
1

2

3

4

5

6

Taitteluun kelpaavat myös 
mahdollisesti luukusta tipahtele-
vat Hesari ja Tekniikka ja talous. 
Hesarin huonoksi puoleksi mainit-
takoon syntyvän pussin liian suuri 
koko tyhjennysinnokkuuteen 
verrattuna. Tekniikan ja talouden 
sivuja pitävät kiinni toisissaan 
niitit. Askartelutarkoitukseen 
tarvittavien sivujen irrottaminen 
näiden niittien pinteestä niin, että 
sivut pysyvät myös ehjinä, voi koi-
tua hermoja raastavaksi niillekin, 
joiden peukalo ei sijaitse keskellä 
kämmentä. 

Seuraavassa numerossa mah-
dollisesti luvassa yhden taitoksen 
stegosaurus Janne Hietalan esit-
telemänä.

AL

Ruutiset-biojätepussi on myös oiva joululahja vihreähihaiselle raksa-ystävällesi!
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28.10. järjestetty isohenkilöi-
den leff ayö keräsi yhteen kiltarajat 
ylittäneen joukon komedian ys-
täviä. Pimeää ja hiljaista Smökkiä 
katsoessa ei olisi arvannut, että 
käynnissä on läpi yön kestävä 
tilaisuus. Perinteisestihän Smökin 
öisistä tapahtumista kantautuu 
tasainen basson jumputus, kirja-
vat valot välkkyvät ikkunassa ja 
ovensuun tukkii olutta ja tupakkaa 
nauttivat bilehileet.

Ruutisten haastattelema teknii-
kan ylioppilas Maarit Leppänen oli 
tyytyväinen tapahtumaan, ”mut 
isositsit oli kans tosi hyvät”, Maarit 
korjaa nopeasti mahdolliset vää-
rinkäsitykset isouden etuuksista. 
Myös järjestävän tahon, isohenki-
lötoimikunnan, tarjoamat ilmaiset 
pop cornit ja mehu keräsivät Maa-
ritin jakamattomat kiitokset.

Suomenkielisen tekstityksen 
puute häiritsi hieman elokuvien 
seurantaa. ”Näis ei oo tekstejä 
suomeks, etten mä hirveesti näist 
tajuu”, Maarit kertoi nauraen.

Niin ikään paikalla ollut teknii-
kan ylioppilas Katja Tuomola näki 
tekstityksen puutteen kielitaidon 
kartuttajana. Akvaarion puolella 
Simpsoneita seuratessaan häntä 
kiehtoi eniten Homerin repliikit. 
”Vähän erilaisii heittolaukauksii, ku 
mitä koulussa kuulee”, hän viittasi 
professorien luennoilla laukomiin 
elämän puolitotuuksiin.

Katja oli varautunut leff ama-
ratoniin eväidensä lisäksi makuu-
pussilla. Se osoittautuikin kor-
vaamattomaksi Smökin kylmällä 
kivilattialla. ”Tää lattia on hirveen 
kylmä, et joku patja tai makuupus-
si on ihan måste”.

Elokuvien väliin jääneet ole-
mattomat tauot sekä komedia-
yleisössä naurunpurskahduksia lu-
kuunottamatta vallinnut hiljaisuus 
häiritsivät hieman tekniikan yliop-
pilas Noora Salosta, joka kaipasi 
keskustelua elokuvien kohtauksis-
ta. ”Vois ees vähän kommentoida 
leff oi, ettei tarttis olla ihan hiljaa”, 

Noora kertoo Ruutisten tentattua 
häneltä negatiivista palautetta 
leff ayöstä.

Järjestävän tahon puolelle 
ajautunut insinöörikillan isovas-
taavanakin tunnettu tekniikan 
ylioppilas Jarkko Lahtinen puo-
lestaan oli tyytyväinen paitsi elo-
kuviin myös vähäisiksi jääneisiin 
järjestelytöihin. ”Pari tuntii aiem-
min me tultiin tänne järjestään 
paikka, muttei täs muuta oo ollu... 
meil on kaks vuoroo, toinen tulee 
yöllä ja jää siivoomaan paikan”, 
Jarkko hymyili vahingoniloisesti 
yövuorolaisille.

Siivoamista ei kuitenkaan luuli-
si hirveästi jäävän komediayleisön 
jäljiltä ‒ olihan tilaisuus periaat-
teessa alkoholiton. Käytännössä-
kin muutamaa mäyräkoiran pai-
kan päälle muiluttanutta katsojaa 
lukuunottamatta.

LK

Isojen leff ayö kokosi huumorin 
harrastajat

Huumorin ystävät toljottavat komediaa pimeässä Smökissä. Ruutiset 
pahoittelee kuvan huonoa laatua.

Elokuvayleisön puhumattomuus risoi 
paikalla ollutta Noora Salosta

Nikon terveiset Saksasta

Bileet Unterturkheimissa

Kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
CMC Terasto Oy
Finnmap Consulting Oy
Finnmap Infra Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Konsulttikolmio Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Vahanen Mikko Oy
Jasur Rakentamispalvelut
Oy Juva Engineering Ltd
JP-Kakko Oy
Kronqvist yhtiöt Oy
Raksystems
Ramboll Finland Oy
Sito-yhtiöt


