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Ruutisten toimittajat kävivät katsastamassa muiden kiltojen kiltahuoneita. 
Vinkkejä raksan kiltiksen ehostukseen sivulta 8.

Raksan pIKkujoulut vietettiin tänä vuonna 27.11. Lue sivulta 5 mitä tapahtui sekä 
kuinka ruutisten reportteri kommentoi illan tyyliä. 5 kiltaa merellä

Rakas päiväkirjani...
Mitä silloin oikein 
tapahtuikaan?

Puuhanurkka

Ruutisten puuha-
nurkka is back. Käy 
tsekkaamassa joulun 
visaisim-
mat pul-
mat.
Kapteeni Kanki

Vuoden viimeisessä 
Kapteeni Kangessa 
ollaan jouluostok-
silla.
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On jälleen se aika vuodesta, 
jolloin yleisesti ihmetellään, 
mihin kulunut vuosi on taas 
kerran huvennut. Muistellaan 
hauskoja sattumuksia vuoden 
varrelta ja kirjoitetaan kiitoksia 
hyvin onnistuneesta vuodesta. 
Tämä on yksi noista kirjoituk-
sista.

Raativuosi ei ole ollut mis-
sään nimessä helppo. Kuten 
etukäteen oli tiedossa, paljon 
aikaa tulisi kulumaan uutta 

oppiessa sekä uusien ihmisten 
kanssa työskennellessä. Tässä 
on kuitenkin ollut ainakin 
oman vuoteni suola. Vuoden 
alku tuntui kuin syöksyltä 
pimeään ja tuntemattomaan. 
Päätoimittajana oleminen ja 
siihen liittyvät tehtävät, kuten 
lehden taittaminen, olivat 
entuudestaan varsin tuntemat-
tomia. Viime vuoden Päätoi-

mittaja Jarkko Lahti onnistui 
kuitenkin opettamaan minulle 
nopeasti kaiken tarvittavan, 
sekä antoi minun myös oppia 
ja oivaltaa itse. Kiitos tästä 
Jarkolle! 

 
Suurin apu kuluneena vuotena 
on ollut kuitenkin rakkaista 
raatitovereista. Heidän kans-
saan olen saanut viettää monen 
monta mahtavaa tapahtumaa, 
edustaa monissa hienoissa 
juhlissa ja hajoilla lukuisiin 

raadin tehtäviin. Ilman teitä 
raativuoteni olisi ollut vain 
vuosi muiden joukossa. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia 
lehtien tekoon osallistuneita 
henkilöitä: mahtavaa toimitus-
kuntaa, jota ilman Ruutisia ei 
olisi, lehden vakiokirjoittajia, 
oltermanni Juha Paavolaa 
sekä kaikkia muita jotka ovat 

lehteen kirjoittaneet tai vaikka 
kuvan lähettäneet. Erityis-
kiitos kuuluu killan omalle 
kieliasupoliisi Pasi Höltälle, 
joka vuodesta toiseen jaksaa 
auttaa Päätoimittajia Ruutisten 
toimituksessa. Omalta osaltani 
vuosi on pistettä vaille valmis. 
Haluankin toivottaa onnea 
seuraajalleni Elina Virolaiselle 
Ruutisten parissa, sekä tietysti 
onnea ja jaksamista koko 
uudelle raadille!

Kiitos ja anteeksi!

Rudolf Ruutinen
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KOLMOSSIVUN 
RAKSALAINEN

PHUKsIKAPTEENILTAPUHIKsEN PUHINAT

“ON OLLUT hAUSKA PUOLIVUOTINEN JA SEURAAVAS-
TA PUOLIKKAASTA TULEE VähINTääN YhTä hAUSKA!”

Tätä kirjoittaessani ulkona ei vieläkään 
ole sitä eilen säätiedotuksessa luvattua 
lunta. Aamulla luennolle mennessä on 
pilkkopimeää ja illalla kotiin palatessa 
on.. niin, pilkkopimeää. Pimeyden kes-
kellä on kuitenkin kalenteria selaillessa 
lohdullista huomata, että kohta alkaa se 
ansaittu joululoma. Viimeinen rutistus 
tenttiviikon muodossa ja sen jälkeen 
voi hetkeksi heittää ajatukset nurkkaan 
ja rentoutua kavereiden ja perheen 
parissa. Joillain teistä voi toki olla vielä 

se ”surullisen” kuuluisa taloprojekti 
kesken. Itse ainakin vietin oman phuk-
sijoululomani piirrellen ja kumittaen, 
mutta näin jälkeenpäin ajateltuna ei 
ollut yhtään hullumpaa syödä suklaata 
ja pipareita samalla kun käytti päivästä 
muutaman tunnin siihen, että pähkäili 
sen projektin parissa. Pysyi mukavasti 
tuntuma kouluunkin.

Loma on myös hyvää aikaa ottaa 
yhteyttä niihin kavereihin, joita et ole 
kiireiltäsi nähnyt sitten kesän vii-
meisten helteiden opiskelu- ja opis-

kelijaelämäkiireidesi takia. Uusiinkin 
kavereihin kannattaa kuitenkin pitää 
yhteyttä lomallakin eikä esimerkiksi 
yhteiset uudenvuodensuunnitelmat 
ole missään tapauksessa huono ajatus. 
Koulussa kun on yksinkertaisesti 
mukavampi käydä kun ympärillä on 
hyviä kavereita. 

Ja inttiin lähtijät, tulkaahan moikkaa-
maan kun sotimisilta ehditte. Killan 
sivuilta näkee tapahtumat ja mailit 

tulevat teille normaaliin tapaan. Olkaa 
yhteydessä lakin saamisesta, mikäli 
saatte lomat mahdollisesti järjestettä-
vänä wappuna.

On ollut hauska puolivuotinen ja 
seuraavasta puolikkaasta tulee vähin-
tään yhtä hauska! Rauhallista joulua ja 
muistakaa ladata pattereita. Tulee ehkä 
tarpeeseen.

Kipparinne
Iiro

Vuosi 2009 päättyy parin viikon päästä. 
Samalla päättyy myös vuoden 2009 
raadin sekä  
toimihenkilöiden toimikausi. Vuosi 
oli mielestäni mahtava ja siitä saamme 
kiittää killan  
toimijoita sekä tietenkin ihania kiltalai-
sia, joita ilman järjestetyt tapahtumat ja  
riennot eivät olisi olleet mitään. 
 
Viime puhinoissa puhinoin sillan ja 
huvimajan tilasta, joka oli vielä epävar-
malla  
pohjalla. Nyt viranomaiset ovat tehneet 
päätöksiä projektiemme suhteen. 
Surukseni joudun  
ilmoittamaan, etteivät huvimaja ja silta 
tule saamaan rakennuslupia. Myöskään 
kaavoihin ei  
tulla tekemään merkintöjä huvimajasta 
tai sillasta. Tilanne on se, että seuraa-
vaksi  
odotamme viranomaisten ohjeita siitä 
mitä Ossinlammen alueelle tulisi tehdä. 
 
Siltaprojektin organisointiin ja raken-
tamiseen on osallistunut parin viime 
vuoden aikana  
paljon kiltalaisia. Vaikka siltaa ei saada 
rakentaa loppuun, niin olemme saaneet 
viettää  
paljon opettavaisia ja toisiamme yhdis-
täviä hetkiä sillan parissa. Suuri kiitos 
kaikille  
siltaprojektiin osallistuneille! 
 
Huhuja kiltahuoneen muutosta entisiin 
kanslian tiloihin on liikkunut koko 
vuoden  
kiltalaisten parissa, ja raatilaiset ovat 
pyrkineet ajamaan tätä asiaa aktiivi-
sesti.  
Yksipuoliset neuvottelut tiloista ovat 
nyt päättyneet. Kiltahuone ei ole muut-
tamassa,  
mutta entisiin kanslian tiloihin tulee 
atk-luokka ja ryhmätyötiloja. Tämä on 
hyvä päätös,  
sillä tilat tulevat opiskelijoiden käyt-
töön. Kiltahuone kuitenkin kaipaisi 
pientä ilmeen  

kohotusta ja heitäkin nyt pallon uudelle 
raadille! 
 
Raati 2010 valittiin pikkujouluja edeltä-
neessä vaalikokouksessa. Kokous oli  
ennätyksellisen pitkä ja kesti yli viisi 
tuntia. Kilta valitsi hienon uuden raa-
din sekä  
aktiivisia toimihenkilöitä. Tämän vuo-
den raati ja toimarit voivatkin hyvillä 
mielin  
siirtää tehtävänsä seuraajilleen. Onnit-
telut kaikille valituille kiltatoimijoille! 
 
Onnellisin vaikkakin haikein mielin 
kiitän tästä vuodesta! Raksa jaksaa! 
 
Doris Kalve 
IK:n puhis 2009
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OLTERMANNIN 
TERVEHDYs

Uusi vuosi ja uusi Aalto

Teknillisen korkeakoulun 
viimeinen toimintakuukausi 
sulautuu yhteen joulun valmis-
telun ja pikkujoulujen humun 
kanssa. Juhla-aika on kos-
teimmillaan. Joulukuuhan on 
perinteisesti yhdistelmä pikku-
joulua eli railakasta irrottelua 
ja toisaalta ankaraa tentteihin 
pänttäämistä. Tämä panee var-
masti kovakuntoisimmatkin 
todelliselle koetukselle.

Kaikkien odottaman uuden 
Aalto-yliopiston synnyttäjä on 
viimeisillään. Ja uusi tulokas 
putkahtanee tähän maailmaan 
muutaman viikon kuluttua. 
Uuden yliopiston eteen on 
kuitenkin jo ehditty tehdä töitä 
hartiavoimin. Yksi merkittävä 
kysymys on opintojen suju-
vuus. Suureksi ongelmaksi 
on yleisesti tulkittu pitkät 

valmistumisajat. Nehän ovat 
keskimäärin seitsemän vuo-
den huonommalla puolella. 
Ratkaisun rima ongelmaan 
on asetettu todella korke-
alle. Tavoitteena on, että 75 
prosenttia kunkin vuosikurs-
sin opiskelijoista valmistuu 
viidessä vuodessa.

Tavoite tuntuu kylmiltään 
ajateltuna epärealistiselta. 
Tarkemmin asiaa pohdittaessa 
on kuitenkin helppo löytää 
kaksi erilaista perusratkaisua 
asetettuun ongelmaan. Ensim-
mäinen on suora siirtyminen 
koulumaiseen järjestelmään, 
jossa viiden kouluvuoden 
jälkeen loppuun asti sinnik-
käästi opiskelleet palkitaan 
loppututkintotodistuksella. 
Neljäsosa, eli 25 prosenttia, on 
aikaisemmissa vaiheissa jäänyt 
luokalleen tai saanut muun-
laista hidastavaa laiskanläksyä. 
Tämä vaihtoehto ei missään 
tapauksessa tunnu perin hou-
kuttelevalta.

Toinen vaihtoehto – ja 
itse asiassa ihan toimiva – on 
erottaa harjoitteluajat selkeästi 
opiskeluun käytetystä ajasta. 
Oltermannikin on asiaa syväl-
lisesti pohdiskellut ja ehdottaa 

ratkaisuksi periodijärjestel-
mää, jossa kalenterivuosi 
jaetaan viiteen yhtä pitkään 
(8+1 viikkoa) periodiin. 
Yhteensä 45 viikkoa. Tällöin 
kesä- ja joululomakausiksi jäisi 
yhteensä seitsemän viikkoa. 
Nyt jokainen opiskelija voisi 
itse suunnitella, mitkä periodit 
hän viettää opiskellen ja mitkä 
työelämän palveluksessa. 
Seitsemän vuoden kuluttua 
hänellä olisi mahdollisesti 
takanaan esimerkiksi viisi 
vuotta opiskeluperiodeja ja 
kaksi vuotta harjoittelua. Ja 
asetettu tavoite viisi vuotta 

RAKENNUSINSINööRIKILLAN
KANNATUSJäSENET 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

INSINööRITOIMISTO MAGNUS MALMbERG OY SITO OY 

E.M PEKKINEN OY

kestävästä opiskeluajasta 
toteutuu.

Hyviä puolia esitetyssä mal-
lissa on lisäksi se, että kalente-
rivuodesta saadaan 40 viikkoa 
tehokkaaseen opiskelukäyt-
töön nykyisen 26:n sijasta, 
sekä se, että näin mitoitettuna 
kunkin opiskelijan tarvitsee 
suorittaa kussakin periodissa 
samanaikaisesti vain 12 opin-
topistettä – eli kolme kurssia. 
Kolmen kurssin samanaikai-
nen seuraaminen luo huomat-
tavan hyvät mahdollisuudet 
todelliseen asioiden oppimi-

seen. Järjestelmän kehittely 
edellyttää luonnollisesti 
opetustarjonnan huolellista 
suunnittelua ja sijoittamista eri 
periodeihin. 

Oltermanni lähettääkin 
ehdotuksensa Joulupukille 
toteutettavien suunnitelmien 
lahjasäkkiin laitettavaksi. 
Samalla Oltermanni toivottaa 
kaikille – ihan jokaiselle kiltille 
teekkarille – mitä parhainta ja 
rentouttavinta Joulunaikaa.

Rauhallista Joulua kaikille,   
tv Oltermanni
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Pitkän ja raskaan vaaliko-
kouksen jälkeen kiltalaiset 
pääsivät rentoutumaan puuron 
ja glögin ääreen. Puuroa riitti 
kaikille, eikä siinä tänä vuonna 
ollut normaalia oudompaa 
sivumakua. Glögiä sai sekä 
terästettynä että terästämät-
tömänä, mutta viime vuosien 
tapaan terästetty oli suositum-
paa.

Ohjelman aloittivat terve-
tuliaissanoilla isäntä Marja 
Wuori sekä emäntä Emmi 
Hietala. Tämän jälkeen jatkoi 
Lemminkäisen edustaja 
Mikko Immonen lyhyellä ja 
ytimekkäällä tervehdyksellä. 
Lemminkäinen sponsoroi 
koko illan ja antoi kiltalaisille 
jaettavaksi avaimenperiä sekä 
pinnaheijastimia.

Heti tämän jälkeen oli 
uuden raadin esittely. Kirju-

Ruutisten reportterimme 
seurasi erityisesti illan tyyliä ja 
poimi lukijoillemme tärkeim-
mät tyyliseikat pikkujouluista, 
eli...

pIKkujoulun TyyliParhaat:

Glögi: Juhlissa panostettiin 
ekologisesti kausituotteisiin, 
mikä on toimittajan mielestä 
erinomainen valinta. Glögi 
sopii niin arkeen kuin juh-
laankin satoaikanaan eri lailla 
maustettuna ja laimennettuna.

Kattaustyyli: Kattauksessa 
luotettiin valkoisen klassisuu-
teen ja piristettiin sitä punai-
sella. Kertakäyttöastiat ovat 

pIKkujoulut

klassikko, joiden vaivattomuus 
viehättää aina.

Joulupuuro: IK:n puuron 
originelli maku syntyy kuin 
tahattomasta luovasta maus-
teiden fuusiosta. Parhaimmil-
laan puuro maistui runsaan, 
laimennetun glögin kanssa.

Pukki: Pukki luotti tyylissään 
aina varmaan punaiseen nut-
tuunsa. Esiintymisessä näkyi 
vuosien kokemuksen tuoma 
ammattitaito. Kyllä Pukki 
tietää! 

Punainen: Illan väri oli uhkea 
ja täyteläinen punainen aina 
tomaatinpunaisesta vivah-

teikkaaseen viininpunaiseen. 
Punaista löytyi niin herrain 
kuin neitien asuista, sisustuk-
sesta kuin vieraiden laseista-
kin. 

Cowboy: Monet illan ihail-
luimmista miehistä olivat 
valinneet asukseen särmäk-
käästi farkut ja ruutupaidan. 
Tyyliin kuului myös hetkittäin 
vajavainen pukeutuminen sekä 
lennokas liikehdintä.

Puheet: Puheet olivat ryhdik-
kään lyhyitä ja ytimekkäitä, 
mikä sopi erinomaisesti etiket-
tiin ja tarjoiluun sekä yleisön 
nestetasapainoon.

Tarjoilu: Tarjoilussa yhdistyi 
suomalais-italialainen perinne 
ryyditettynä maukkailla mal-
lasjuomilla. Piparia olisi voinut 
olla enemmänkin tarjolla.

Paikka Y: Arkkitehtoorisen 
avara tila, jossa tunnelmaa loi 
pehmeä valaistus sekä tiivis 
pöytäjärjestys. Erikoisena 
jujuna Paikan Y sisustuksessa 
oli paikoittainen peilittömyys, 
esimerkiksi naisten vessassa.

Speksi: Fuksispeksi oli tänä 
vuonna kiivas ja syväluotaava 

draamaseikkailu Joulupukin 
epäonnisesta aatosta. Speksiin 
olisi saanut lisää pontta suu-
rentamalla tonttujen määrää.

Illan tyylikaunotar: Poro
Illan komistus: Pukki
Illan tärppi: Oma peili 

rimme Nasti Korhonen sekä 
ulkovastaavamme Kaisa Mäki-
nen eivät vaalikokouksessa 
ehtineet kysyä vasta valitulta 
raadilta mitään, joten he 
ottivat vahingon nyt takaisin 
ja esittivät visaisia kysymyksiä. 
Kysymykset laittoivat uudet 
raatilaiset laittamaan mietin-
täkykynsä koetukselle, mutta 
onneksi he selvisivät tilanteesta 
hyvin.

Tänä vuonna nähtiin pit-
kästä aikaa Rienapojat, joiden 
show oli vertaansa vailla. 
Musiikki ja esiintymisasut oli 
valittu hyvin ja koreografia oli 
hiottu huippuunsa. Eturiviin 
esityksestä pääsivät nautti-
maan uuden raadin tytöt, jotka 
saivat ruusut esityksen aikana. 
Pojat todella osasivat valloittaa 
yleisön sydämet.

Rienapoikien poistuttua 
isäntä ja emäntä pyysivät 
pikku-SATin esiin kiittääkseen 
heitä kuluneesta vuodesta. 
Isännän ja emännän sanoin: 
”Teistä on ollut todella suuri 
apu ja ilman teitä tapahtumien 
järjestäminen olisi ollut paljon 

työläämpää ja vaikeampaa.” Ja 
kiitokset pikkuisännät, pikku-
emännät ja juomanlaskijat ovat 
ansainneet.

Viimeisenä ohjelmanu-
merona nähtiin fuksispeksi, 
joka onnistui tänäkin vuonna 
hienosti. Speksi oli hulppeaa 
katsottavaa ja sai yleisöltä 
suuret aplodit.

Tässä vaiheessa juhlijoille 
tuotiin keittiön puolelta 
lasagnea, jonka tekeminen oli 
ulkoistettu, ja näin ollen oudot 
sivumaut olivat tuntematon 
käsite.

Illan aikana paikalle tuli 
joulupukki, joka antoi kaikille 
kilteille kiltalaisille lahjan. 
Pukin apuna oli Tuuli-tonttu, 
joka oli jättänyt tonttu-asun 
kotiin ja pukeutunut pikkujou-
lujen mukaisesti. Hän sopeu-
tuikin niin hyvin juhlijoiden 
joukkoon, ettei häntä tunnis-
tettu tontuksi.

Illan päätti yhtye Erikois-
miehet, joka viihdytti yleisöä 
tunnin ajan. Yhtye soitti 
tuttuun tapaan rokahtavaa 
tanssimusiikkia ja sai juhlijat 

27.11.2009
Kiltamme perinteistä 
juhlaa pIKkujou-
lua vietettiin tänä 
vuonna 27.11.Kilon 
VPK-talossa. Ensim-
mäinen bussi laittoi 
matkustajien su-
untavaiston sekaisin 
käytyään mutkan 
Konalantiellä, mutta 
toinen ei antanut 
matkustajille tällaista 
riemua ja yllätyksell-
isyyttä.

tanssilattian puolelle. Bändi 
lopetti hieman ennen hym-
niä, ja kaljapalkalla etsityn 
valokatkaisijan löytyminen 
toi pimeyden saliin, ja hymni 
saatiin laulettua. 

Ensimmäinen bussi lähti 
heti hymnin jälkeen ja toinen 
puoli tuntia myöhemmin. 
Myöhempi bussi jatkoi keskus-
taan asti, jonne moni suuntasi-
kin jatkamaan.

Illan aikana musiikista ja 
tekniikasta huolehti toiselle 
DJ-kaudelle valittu Hami, 
kiitos siitä!

Isäntä ja emäntä kiittävät 
vielä kerran pikku-SATia ja 
Hamia aktiivisesta osallistumi-
sesta killan tapahtumiin sekä 
toivottavat kaikille hyvää uutta 
vuotta.

Emmi Hietala
Emäntä ´09
Puheenjohtaja ´10ULLA KOIVIsTO

U
LLA

 KO
IVIsTO

Näkökulma
Raati 2010 esittäytyy.Rienapojat

Fuksispeksi.
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sunnuntai
klo 16.00 

Risteilijöiden pitäisi olla satamassa varjoilijoita lukuun ottamatta
klo 16.56 

Laiva irrottelee köysiään. Viimeinen risteilijä saapuu satamaan.
klo  17.00 

Laiva lähtee.  2.- ja 5.-kannella alkaa melutaso olla jo kohtalainen. Jono tax-freen 
ovella kasvaa.

klo 21.30–23.30 
Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin. Tämän saivat todeta myös kanssamat-
kustajat karaokessa.

klo 24.00 
Teekkarihymni takakannella. Epämääräistä kuvamateriaalia ja vaarallisia tilanteita 
”KASA!”-huudon jälkeen.

Maanantai 
klo 00.00  

Palloilua välillä hytti – Club Bali – naapurin hytti – Atlantis Palace – hytti – Mun-
don yöruoka – hytti – paikka x

Ruotsin aikaan
klo 8.00? 

Nukkumaan
klo 10.00–17.00 

Risteilyohjelmassa Burger King-excursio, nukkuminen tai kylpyläosaston allasbaa-
riin tutustuminen

klo 17.00 
Tukholmasta hankittu ilmasinko (varteenotettava Wappuvaruste) aiheuttaa pelkoa 
ja riemua laivan käytävillä

Viisi kiltaa merellä

klo 21.00 
Laivapoliisi takavarikoi asiasalkun (= karhulava, jossa karhua ja kaiutin sisällä)

klo 23.00 
1. teekkarihymni takakannella

klo 23.30 
Ilmasinko hajoaa ja sille pidetään näyttävät hautajaiset

klo 24.00 
2. teekkarihymni takakannella

klo 00.30 
Ensimmäinen joululahjapaperiin paketoitu fuksikapteeni päätyy laivan putkaan

klo 01.30 
Laivan putka paikannetaan joulumielettömien laivapoliisien uhriksi joutuneen 
juhlijan tiputtamien RIL-pinssien avulla. Vapautusoperaatio ei kuitenkaan onnistu

klo 08.55 
Siivooja tulee herättämään

Anu Juvonen 

Perinteinen IK:n, Prodekon, Vuorimiesten, Athenen ja 
Puun risteily seilattiin 29.11. –1.12. Tukholmaan ja takai-
sin.

Ilmasinko

Kasa

HAMILKAR BERgROTH

HAMILKAR BERgROTH
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Kesätyö- ja harjoittelupaikat
Hakuaika 1.1. - 31.3.2010

Täytä hakemus:
www.yit.fi/tyopaikat
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R u u t i s t e n        k i l t i s k i e r r o s
Ruutisten toimittajajoukko päätti lähteä katsastamaan 
Otaniemen kiltojen kiltiksiä siinä toivossa, että rak-
san oman kiltahuoneen kunnostukseen saisi vinkkejä. 
Poimimme kiltisten joukosta mittareiden, koneen, inku-
bion ja fyssan kiltikset, koska ne ovat Otaniemen kilta-
huoneiden parhaimmistoa. (sillä, että ne sijaitsevat rak-
san läheisyydessä ei ole asian kanssa mitään tekemistä.) 
Kuvakavalkadista jokainen voi hakea inspiraatiota kiltik-
sen sisustamiseen.

Aloita tästä

Mittarit: Kiva idea! Voi vaikka jättää kavereille vies-
tejä seinälle, jos on niin übercool, että on lakkaut-
tanut facebook-tilinsä, mutta kaipaa hauskaakin 
hauskempaa seinille kirjoittelua.

Mittarit: Missäs raksan pokaalit? Olisi ihan kiva sisustuselementti, luovat pätevää 
tunnelmaa. Mittareiden pokaalit taitaa myös olla vain sisustusmielessä hankittuja 
kirppariostoksia

Kone: Koneella arvostetaan ihmishenkiä. Raksalla ei taideta välit-
tää, vaikka joku onneton kiltikselle kahvia juomaan jämähtänyt 
ännännen vuoden opiskelija palaisi poroksi. ”Mihis se yks katos? 
Hyvä vaan, että lähti, ei se koskaan maksanu kahviaan! ”

Kone: Hallituksen huone. Suuri ja siisti. Ilmainen 
kopiokone, jos ei kopioi paljoa.

Kone: Myös olennaiseen keskittyvät 
kiltahuoneen käyttäjät on huomioitu

Jarno Jalonen, Iida Hepola, Anu Juvonen ja Maarit Leppänen
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R u u t i s t e n        k i l t i s k i e r r o s

Kone: Seinämaalaus spottivaloilla

Inkubio: Nintska 8 bittii, parhautta! Mäkin haluun!

Inkubio: Mieskomeutta! Käykääs pojat kattoo, mitä taulun 
toisella puolella on! Sik: Pätevät kahvinkäyttöohjeet

Fyssa: Kengät pois! Toisko lisämu-
kavuutta?

Fyssa: Komea kylttikokoelma

Fyssa: Liitutaulu, jolle on 
selkeästi kirjoitettu laskareita 
prujaamista varten?

Detour

 kautta

Sikin

Maali
Nyt eikun suunnittele-
maan ja toteuttamaan 
raksalle viihtyisämpi 
kiltis!
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R H A U T O I K S L Ä K E T I C E U 

K A T C T T P A Y - L A S E O K S P 

I U U - H T A N N I E O L P E A A E 

R R A H W K A S I Ä A T U Ö S A L R 

E A P R A H R T T E H P E M M I E E 

K A B V A L O U E I U H U E A - H K 

U U N I I E L H E S E S S U Ä E O E 

K A N N Y Y L I A S L F T P C M E T 

E E K H E T S C S U I G U B K J A K 

T P E K K A E T Ä T N I A E R P O H 

K G M H W N A A P P A Y K J U H O E 

I B K A P U M - I S R - S A H S L U 

R E S Ö H U H E L E E M J L N W A T 

L O L L I N N T B Y S Ö L U Y J U M 

H P H E S K H K W T H N T P O E R H 

A J U S E E S G A P P H Y L Ä L A J 

I V B H E P P U - O S K A R I S U H 

T A T T I H M E K A L A T A S E L A 
 

 

2 6

3 5 8 1

8 7 3 9

1 9 8 2

4 3

3 4 6 1

6 4 8 5

3 7 8 6

1 8

Puzzle 1 (Very hard, difficulty rating 0.77)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Sat Dec 12 12:36:01 2009 GMT. Enjoy!

Ripottele Ruutisille (tai muulle paperille) vähän suolaa 

ja sekoita siihen hieman pippuria. Ota esille muovikampa. 

Miten saat kammatuksi suolan eroon pippurista?

Puuha

Nurkka

puuhanurkka on jälleen täällä! lähes-
tyvän Joululoman kunniaksi ruutiset 
tarjoaa teille puuhaa kinkunsyönnin 
oheen.

Raati 2010. löydätkö killan uudet päättäjät ristikosta?

Hermojaraastava sudoku

Palautteet, k
ommentit

 sekä avautumis
et

Juho.sih
vola (ä

t) t
kk.f

i

Mikä tunnettu rakennus on kyseessä? Tehtävä voi 

vaikuttaa ennalta erittäin vaikealta, mutta pienen 

pähkäilyn jälkeen vastauksen pitäisi kuitenkin selvitä. 

kaikki vihjeet löytyvät oheisesta kuvasta.
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HYVÄÄ HUOMISTA
RAKENTAMASSA.

HALUATKO MUKAAN? 
Tuotamme suunnitteluun, rakentamiseen, tuotekehitykseen 
ja ylläpitoon liittyviä asiantuntijapalveluita talo-, infra-, 
teollisuus-, energia-, vesi- ja ympäristö- sekä johdon 
konsultoinnin toimialoilla.

Teemme vaativia ja innovatiivisia ratkaisuja ja näemme 
niiden pidemmälle ulottuviin vaikutuksiin kokemuksemme 
ja ammattiosaamisemme kautta.

www.ramboll.fi/ramboll_ura
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