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Muutos.

Sitä on ilmassa, kun kylterit ja taikkilaiset säntäävät innok-
kaasti ensi vuoden aikana Otaniemen hellään syleilyyn. 

Sitä on ilmassa, kun rakennustekniikan opetus yhdistyi 
konetekniikan kanssa ja IK elää murrosvaihetta.

Sitä on ilmassa, kun yllämainittujen innoittamana ostin ensim-
mäistä kertaa Presidenttiä Juhla Mokan sijaan.

 Ei ole vaikea arvata, mikä näistä kolmesta Pekka Pe-
rusraksalaista eniten kiinnostaa. Kyllä, tähän asti Pressa on 
vakuuttanut! ... No niin, nyt kun samalla vitsillä on ratsastettu 
jo muutaman lauseen ajan, voinkin kirjoittaa itse aiheesta. 
Vaikka sanotaankin, että muutos on taka-ahterista ja muutos-
johtaminen herättää aina muutosvastarintaa, niin usein aja-
tus muutokseen lähtee siitä, että joku herää ja tajuaa katsoa 
mukavan kuplansa ulkopuolelle. Hän huomaa asioiden olevan 
ei-optimaalisella tasolla ja alkaa herätellä vieruskupliaan. 
Nopea, lähteitä tarkistamaton googletus tarjoaa selitykseksi ih-
misen luontaista taipumusta rutiineihin. Tuttu ja turvallinen on 
aina ihmisen alitajuntainen pyrkimys ja sen rikkominen epävar-
muudella liikuttaa ihmisiä. 

 Muutoksen voi rinnastaa projektiin. Projektissa kuin 
projektissa on aina tietyt elementit, kuten tekijä, resurssit ja 
tavoite. Samoin muutoksessa. Usein itse muutoksen toteutus-
vaihe aiheuttaa eniten kitkaa ja mitä suurempi vaikutus, sen 
pidempi toipumisaika vaaditaan, että ihmiset tottuvat uuteen. 
Muutosjohtaja on yleensä muutoksen ulkopuolinen henkilö, jolle 
tavoitteen objektiivinen kirkkaana pitäminen on helpompaa 
kuin ihmiselle, jonka arkeen tulee suurempi vaihtelu. Huomaat-
ko, kuinka vaihdoin fonttia, eikä tämä aiheuta sen suurempaa 
kummastusta? Katso, tein sen taas. Tällainen fonttimuutos on 
helppo sulattaa, mutta isommista asioista, kuten kandiuudis-
tuksesta tai vaikkapa Natoon liittymisestä puhuttaessa tarvi-
taan enemmän aikaa ja laadukasta argumentointia, jos tahtoo 
saada ihmiset mukaan tähän muutokseen. Todistustaakka 
onkin usein muutosajatuksen esittäjällä. Lobbaajat ovatkin 
erikoistuneita vääntämään vähäisetkin perustelujen rippeet 
mittavaksi ja todella pakottavaksi argumentiksi. Noh, lopuksi 
todettakoon, että ihmiset ovat sopeutumisen ammattilaisia. Jos 
muutos on hyväksi, kyllä sen taukkikin tajuaa, ennemmin tai 
myöhemmin.

Tämän rönsyilevän pohdinnan saattelemana toivotan hyviä 
lukuhetkiä kaikille lehteä käsissään pitäville höpönassuille!

Ruudolf Ruutinen

Pääkirjoitus

Onneks kukaan ei huomaa, että 

aurinko paistaa eri suunnista!

No shoppin’ no cry! 

- Bob Marley

Ruutisten toimitus
Päätoimittaja
Antonio Nikolov

Toimittajat
Anu Juvonen
Carl-Thomas Uhlenius
Hanna Koskikallio
Jenni Nurmi
Joni Virkki
Kalle Sinisalo
Olli Koskinen
Ossi Inkiläinen
Pietari Pellinen
Rasmus Fagerström

Taitto
Antonio Nikolov

Kannen kuvat:
Antonio Nikolov

Dokumentoijat
Anna Häkkänen
Marianna Häkkinen
Milla Mattila
Romi Tolonen

ISS N 1235-628X (painettu)
ISS N 1795-8970 (verkkolehti)
Ilmestyy neljästi vuodessa

Painopaikka:
Lehtisepät, Pieksämäki
Painos 250kpl

Rakennusinsinöörikilta
Rakentajanaukio 4A
02150 Espoo
044-587 7471
http://rakennusinsinoorikilta.fi

Picture related. 
<-----------------

© Mariko Landström

2 

3 

4 

 

5 

6-7 

8 

9 

10-11

12-13

14-15

16

Tämä sivu

Puhiksen Puhinat / Kapun Löpinät

Oltermannin palsta ja Lähes oikein 

kerrotut vitsit 

Dipolin myynti 

Nyt Poika saunoo

10 ohjetta onnelliseen elämään 

Kolumni: Byrokratian rattaissa

Sitsipanostusta

Raati ‘14 esittely

Hermanni Hermannin tunnistaa

Kannatusjäsenet

Sisällysluettelo



RUUTISET 1/2014 3

Puhis puhisee ja puhkuu!

Tässä sitä nyt ollaan, IK:n puhiksena vuosimallia 2014. Viime syksynä piti 

tehdä päätös, jota en varmasti tule katumaan. Vuosi on lähtenyt hienosti 

käyntiin ja raksa jaksaa entistä paremmin. Satasvuosi on nyt takana ja uu-

det kuviot edessä. On mahtavaa päästä johtamaan tällaista porukkaa, joka 

merkitsee itselle aivan älyttömästi. Mitä vielä tuleva vuosi tuo tullessaan, 

sitä ei voi tietää, mutta makeita juttuja, kuten esimerkiksi karkkia ja limua 

(tai sitä ISOsitseillä ollutta jälkkäriä, joka oli ehkä makeinta mitä oon ikinä 

syönyt) on varmasti tarjolla koko vuoden ajan.

Kilta elää tällä hetkellä murrosvaiheessa, kun uudet ENY-opiskelijat ottavat 

paikkansa. Aluksi tunteet olivat varsin sekavat koko muutoksen osalta ja 

arvelutti, mihin kilta menee tämän myötä, mutta ensimmäisen vuoden 

muutosta melko läheltäkin seuranneena, voin todeta, että IK-henki on ja 

pysyy. Phukseista on tullut yhtä IK:laisia, kuten me kaikki nuoret ja van-

hatkin parrat. Kilta muuttuu ja siitä tulee jatkossa sen jäseniensä näköinen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-

my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 

feugait nulla facilisi. Tähän joku hauska kiintiövitsi vaikkapa. Mietitään-

pä asiaa myöhemmin. Tässä KP-fiiliksissä, kun tätä kirjoittelee niin joku 

saattaa mennä puihin.

Alkuvuosi on mennyt todella nopeasti ja jo reilu kolmisen kuukautta on 

tätäkin herkkua jo kulunut. Aika tuntuu juoksevan silmissä. Tehdäänpä 

loppuvuodesta vielä yhtä mahtava kuin kaikki edellisetkin vuodet ovat 

olleet. Raatilaiset ja toimarit tekevät isoja uhrauksia killan eteen, mutta 

myös muut kiltalaiset tekevät tästäkin vuodesta varmasti ikimuistoisen.

Nähdään Hermannissa!

Jussi Hietala
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2014

WAPPU? JOO?! JOO! JEE!!

Taas on uusi sivu kalenterissa ja uudet kurssit Nopan sivupalkissa möllöt-

tämässä. Onneksi sama Otaniemi ja samat koulukaverit pysyvät, eikä ihan 

kaikki sentään mene uusiksi vuoden- tai periodinvaihteessa :-) Kiltatoimijoi-

ta on kuitenkin hyvä aika ajoin päivittää uusiin ja nuoruudenvirkeisiin! Kil-

lan phuksitoimikunnan jatko on hyvissä käsissä, kun ensi syksyn phukseista 

kopin nappaa Lauri apunaan ISOvastaava Saara, maisteriopiskelijavastaava 

Janne sekä joukko innokkaita ISOja. Moni nykyphukseista onkin syksyllä 

ISOina ja vuorostaan mukana vastaanottamassa uusia IK:laisia! Hurraa!

Wappu tosiaan järjestetään tänäkin vuonna, sillä sen verran vakuuttavaa 

on phuksien meno rakkaan Fuksimajurimme Ismon mielestä ollut. Vuosi 

onkin pikkuhiljaa kääntymässä kohti loppusuoraa, mutta isoatuplaveetä 

odotellessa ehtii tapahtua vielä paljon. Teekkarielämän osalta tempo kiihtyy 

kevään edetessä, ja välillä meno on hektistä. Etenkin silloin on hyvä muistaa 

välillä pysähtyä hetkeen. On hyvä miettiä, kuinka siistiä ja ainutlaatuista 

tämä kaikki on. Kevään aikana on vielä edessä monta eeppistä, vain phuk-

seille tarkoitettua juttua. Once in a lifetime -hetkiä on siis tiedossa - miksi et 

haluaisi kokea niitä? :-)

Tätä kirjoittaessani Wappuun on jäljellä 35 päivää. Vähiin käy ennen kuin 

loppuu.

Milla Mattila
Phuksikapteeni

PUHIKSEN PUHINAT KAPUN LÖPINÄT
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0 l t e r m a n n i n  p a l s t a

Istun lentokoneessa matkalla Kiinasta kohti kotia. Mietin näkemääni ja 
kokemaani. Kiinalaisilla ei ole helppoa. Siellä ahkerimmat opiskelijat menevät 
yliopistoon ja heistä kerma parhaisiin yliopistoihin, kuten yhteistyöyliopistoomme 
Harbin Institute of Technologyyn. Niin kuin meilläkin. Kandivaiheen jälkeen 
valtaosa menee töihin, mutta parhaat jatkavat maisterivaiheeseen. 
Maisterivaiheen jälkeen lahjakkaimmat suorittavat tohtorintutkinnon ja heistä 
vielä huiput valikoituvat professoreiksi. Tämän pyramidin pohjalla on satoja 
miljoonia koululaisia ja huippu on terävä. Kilpailu on rajusti kovempaa kuin 
meillä ja töitä tehdään itseä säälimättä.

Oma elämäni on ollut tässä mielessä helppoa. Menestyin koulussa vähäisillä 
panostuksilla. Pääsin yliopistoon pienellä preppaamisella ja ryhdyin jatko-
opiskelijaksi heikon työllisyystilanteen työntämänä ja oman professorini 
houkuttelemana. Olin kymmenen vuotta yliopiston ulkopuolella lobbarina, 
valmistuin sinä aikana tohtoriksi ja palasin kuusi vuotta sitten yliopistoon 
professoriksi. 

Edellä esitetty edustaa kahta ääripäätä.  Kiinalainen systeemi on armoton. Jos 
et jaksa, putoat hissistä. Et voi jäädä miettimään motivaatiotasi, koska valitulta 
tietä ei voi poiketa. Menestystäsi mitataan koko ajan.

Meidän järjestelmämme on ollut armeliaampi. Huonot arvosanat on voinut 
paikata myöhemmällä

 menestyksellä. On hyväksytty, että opiskelujen 
aikana voi miettiä elämän suuntaa, etsiä itseään ihmisenä ja on voinut jopa 
vaihtaa opintojensa aihetta. Välivuodet ovat yleisiä, kuukausi Aasiassa on 
tavallinen lomanviettotapa ja töissä käynti opintojen ohella on varsin tavallista. 
Valmistumisella ei ole ollut hirveä kiire. Lisäaikaakin on saanut suhteellisen 
helposti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa laittaa tälle stopin. Yliopistojen 
rahanjakomallissa yhtenä kriteerinä on opiskelijoiden suorittamien 
opintopisteiden määrä.  Jos opiskelijat lorvivat, yliopiston rahahanat tiukkenevat. 
On selvää, että tämä näkyy Aallossa kasvavina vaatimuksina niin opettajille 
kuin opiskelijoillekin. Opetuksen pitää parantua, kurssien läpäisyprosenttien 
kasvaa ja vaatimustason yhtenäistyä. Opiskeluun käytettävän ajan tulee 
pidentyä lukukauden aikana, töissä käynnin vähentyä ja opintopistekertymän 
kasvaa.

Nähtäväksi jää, miten tämä vaikuttaa opintojen keskeytysprosentteihin, 
yksilön onnellisuuteen ja kampuksella vallitsevaan yhteishenkeen. Vaikka näen 
muutoksen välttämättömänä ja positiivisena mahdollisuutena, olen huolissani 
niin yhteisömme hyvinvoinnista kuin killankin tulevaisuudesta. Onneksi useimmat 
langat ovat omissa käsissämme ja voimme tehdä koulustamme paikan, jossa 
jatkossakin on hyvä olla niin opiskelijana kuin henkilökuntana.

Meillä on vielä pitkä matka Kiinan malliin. Onneksi.

Lähes oikein kerrottuja vitsejä
*************************************************

Kaks mummoa meni poimimaan mustikoita, toinen 
ei mahtunut. 

-Toivossa on hyvä asustella, sanoi lapamato.

Kumpi ja kampi tapeli. Enpäs tiedä miten kävi.

Nakkikioskilla: “Laitetaanko sinappia ja ketsuppia?”                  
-Jätetään vähän muillekin.

Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se parhaiten nauraa.

Muut otti taksin, John Lennon meni junalla.

Mitä eroa on basistilla ja joulupukilla?
 -Joulupukilla on paketteja.

Pojasta polvi kehittyy.

Muut meni yli, Muhammed meni ali.

Mitä Michael Jackson teki keittiössä?
 -Etsi pientä hiukopalaa.

Ei auta itku torilla.

Miksi Hollywoodissa ei ole kukkia?
 -Sylvester runttas ne.

Kolme tärkeintä numeroa ruotsiksi:
 Seks suu otta

Turkulainen meni autokauppaan ja osti Nissanin. 
Sitten hän kysyi myyjältä: 
“Onk tää munny?”
Myyjä vastasi: “Ei, se on Almera.”

Miksi hölmöläinen heitti kellon ikkunasta?
           -Hän halusi nähdä, kun aikarauta lentää.

Miksi poliisi pitää pamppua aina vasemmassa 
kädessä?
 -Asiakas on aina toisessa.

Kuka on maailman pienin ihminen?
 -Matti lompakossa.

Järkyttävien tapahtumien vuosilukuja: Pearl Har-
bour 41, Hiroshima 45, Tsernobyl 86, 
Windows 97.

Nyt on sokeri ja hiiva niin halpaa, että tekee mieli 
kirkua!

Mitä Tapani Kansa sanoi jäätyään kiinni ylinopeud-
esta?
 -Kyllä Kansa tietää taipumukseni.

Mitä huumeiden salakuljettaja sanoi ennen tullia?
 -Pelottaa kamalan paljon.

Mitä Jeesus sanoi avatessaan lahjapakettinsa?
 -Kivaa, sukset!

Miksi insinööri saa ratakiskon taipumaan?
	 -Insinööri	on	fiksumpi.

Mitä eroa on insinöörillä ja kamelilla?
 -Kamelin kyttyrään voi varastoida viikon  
  nesteet.
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On joulukuun yhdeksästoista   päivä vuonna 2013. Kamerat 

sammuvat ja Dipolin auditorion ovet sulkeutuvat. Edustajisto valmistautuu kuulemaan suljettujen ovien 

takana Dipoli-neuvottelukuntaa ja tekemään yhden merkittävimmistä taloudellisista päätöksistä, jota 

nuoren AYY:n historiassa on tehty. Pitkän ja tiukan keskustelun jälkeen edustajisto päätyy yksimielisesti 

suostumaan Aalto-yliopistokiinteistöjen esittämään kauppahintaan. Kokouksen jälkeen edaattorit käyvät 

Dipolin katolla nauttimassa lasit kuohuvaa ja taitaapa muutama aulatilan kivikin itkeä kuivia kyyneleitä. 

Jälleen yksi pala teekkarihistoriaa vaihtaa omistajaa. 

Vuonna 1966 valmistunut Dipoli on koko olemassa olonsa ajan aiheuttanut harmaita hiuksia yliop-

pilaskunnalle. Talon rakentamiskustannukset ylittivät budjettinsa moninkertaisesti ja syöksivät TKY:n 

syvään taloudelliseen ahdinkoon. Visio yhteisestä ylioppilaskuntatalosta, jossa killat ja muut toimijat 

kehittävät teekkarikulttuuria saman katon alla jäi lyhytaikaiseksi. Dipoli on vuosien varrella toiminut 

kongressikeskuksena ja esimerkiksi ETYK:n valmistelukokouksen pitopaikkana. Lisäksi ravintola Luo-

lamiehessä sijaitsi aikoinaan tiettävästi Suomen ensimmäinen strippibaari. Taloudellinen tilanne helpot-

tui 1990-luvulla kun ylioppilaskunta onnistui solmimaan vuokrasopimuksen Teknillisen Korkeakoulun 

kanssa. Vuokrasopimusta on jatkettu Aalto-yliopiston aikana.

Ajatus Dipolin myynnistä on itänyt ylioppilaskunnassa jo pitkään. Teknillisen Korkeakoulun edustajisto 

päätti valtuuttaa hallituksen etsimään rakennukselle ostajaehdokkaita vuonna 2006. Vuonna 2010 vasta 

toimintansa aloittanut AYY solmi Aalto-yliopistokiinteistöjen kanssa aiesopimuksen, jossa Aalto sitou-

tui ostamaan Dipolin AYY:ltä. Kauppahinnaksi aiesopimukseen kirjattiin 10,5 miljoonaa euroa. Di-

polia yritettiin myydä tuloksetta Aallolle seuraavat kaksi vuotta. Aiesopimuksen rauettua vuoden 2012 

lopussa edustajisto nimitti kokouksessaan 28.2.2013 uuden neuvottelukunnan, jonka tarkoituksena oli 

valmistella Dipolin myyntiä. 

Tätä lukiessasi arkkitehtien Raili ja Reima Pietilän ”Luolamiesten häämarssi” -nimellä kulkenut kilpai-

lutyö, joka Dipolina tunnetaan, on jo vaihtanut omistajaa. AYY ja Aalto-yliopistokiinteistöt allekirjoit-

tivat kauppakirjat 14.3., joten ylioppilaskuntamme on saanut vihdoin suljettua yhden ison luvun histo-

riastaan. Dipolin lopulliseksi kauppahinnaksi tuli 8,5 miljoonaa euroa, mikä on selvästi alhaisempi hinta 

kuin aiesopimuksessa mainittu 10,5 miljoonaa. Dipolista saatavat varat sijoitetaan AYY:n rahastoihin 

ja ne muuttuvat osaksi ylioppilaskunnan sijoitusomaisuutta. Lopullinen hinta on herättänyt kitkeriäkin 

kommentteja opiskelijapiireissä ja moni on kokenut, että yliopisto sahasi opiskelijoita silmään tai että 

neuvottelut olisi hoidettu huonosti.

Viime vuosina Dipoli on vuokratuotoillaan kattanut ylläpitokustannuksensa ja tuottanut ylioppilaskun-

nalle tasaisesti voittoa, mutta rahaa ei ole pystytty säästämään lähestyvää peruskorjausta varten. Vaikka 

Dipolin peruskorjaus ei muodostuisikaan merkittäväksi rahareiäksi, jäisivät silti korjauksen aikaiset 

vuokratuotot saamatta, jolloin rakennus aiheuttaisi suuria kustannuksia muutenkin taloudellisessa 

epävarmuudessa painivalle ylioppilaskunnallemme. Lisäksi lukuisista yrityksistä huolimatta Aalto-yli-

opisto ei ole suostunut solmimaan vuokrasopimusta Dipolista kuin määräaikaisena vuodeksi kerrallaan. 

Mielestäni tilanne, jossa yliopistolla on ylioppilaskunnasta taloudellinen niskalenkki, on äärimmäisen 

vaarallinen. Mikäli AYY päätyisi polttamaan esimerkiksi tutkintouudistuksia tai jotain muuta yliopiston 

linjausta vastustaessaan välinsä yliopiston johtoon, voisivat nämä halutessaan jättää seuraavan vuoden 

vuokrasopimuksen solmimatta, jolloin ylioppilaskunnalla olisi äkkiä käsisään tyhjä talo ilman vuokra-

tuottoja.

Viime vuosina monet tutkintouudistuksiin ja kurssijärjestelyihin liittyvät seikat ovat puhuttaneet opiske-

lijoita etenkin rakennusosastolla ja monet riviopiskelijat ja kilta-aktiivit ovat toivoneet ylioppilaskunnan 

ottavan suuremman ja rohkeamman keskustelijan roolia näissä asioissa. AYY:llä on nyt tilaisuus näyttää, 

että sen edunvalvonta pystyy ja uskaltaa ottaa kantaa uudistuksiin ja selkeisiin epäkohtiin, jos opiskeli-

joiden ja koulun intressit ovat selvästi vastakkain. Mikäli Dipolin vuokrasopimus on jollain tasolla tähän 

asti asettanut AYY:n edunvalvonnalle kuonokopan, on nyt tullut aika poistaa se.

Hamilkar Bergroth 
Kirjoittaja on IK:ta ylioppilaskunnan edustajistossa edustavan Luova-edustajistoryhmän ryhmä-

puheenjohtaja ja n:nnen vuoden raksalainen, joka oli mukana äänestämässä Dipolin myynnin 

puolesta. Jutussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta koko ryhmän kantaa.

© Lewis Martin  
https://www.flickr.com/photos/ldm/

”Hallitus päätti esittää edustajistolle, että se hyväksyy saa-
mansa tarjouksen ja myy Kiinteistö Oy Jämeränjälki -nimisen 
kiinteistöyhtiön koko osakekannan sekä Espoon kaupungin 10. 
kaupunginosan korttelissa no 10010 olevan tontin nro 3 (”Di-
poli”) Aalto-yliopistokiinteistöille.”  -Ote Aalto-yliopiston yliop-
pilaskunnan edustajiston kokouksen 9/2013 esityslistasta.
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Teksti:  Kalle Sinisalo  
Kuvat:  Kalle Sinisalo, Emmi Karjalainen, 
 IK:n kuvagalleria 

Nyt Poika saunoo – 
lämpöä harakoille!

Viime vuonna alkunsa saanut Rakentamisjaos (RaJa) oli 
lupautunut toteuttaa laskuvälineen Laskiaistiistaina järjestet-
täviin Akateemisiin mäenlaskukilpailuihin. Olin itse vuosiko-
kouksessa lupautunut (lue. päätynyt) RaJan vastaavaksi ja 
saanut houkuteltua Matias Vainion mukaan sen toimintaan. 
Alustavassa ideoinnissa olimme päättäneet nostaa rimaa 
edellisvuotisesta laskuvälineestä. Kunnollisen brainstormaa-
misen jälkeen päädyimme lopputulemaan – rakennamme 
laskettavan saunan.

Koska projektinjohtoa ei oltu kilpailutettu eikä oikeanlais-
ta aikataulusuunnitelmaa tehty urakka oli menossa hyvää 
vauhtia reisille. Päädyimme rakentamaan laskuvälinettä 
Kirkkonummelle laskiaista edeltävänä viikonloppuna. Mo-
lempien kiireet olivat olleet tiellä kunnollisten piirustusten 
rustaamiseen, mutta tarvittavat puumäärät olimme saaneet 
laskettua (lappu kuitenkin unohtui kotiin, joten jouduimme 
rautakaupassa hieman inspiroimaan). 

Itse rakentaminen sujui ilman suurempia ongelmia. Run-
ko saatiin kasaan nopeasti ja piirustuksetkin muotoutuivat 
rakentamisen ohella. Hommia paiskittiin pimeäntuloon asti, 
jolloin runko oli panelointia vailla valmis ja törmäsimme pie-
nimuotoiseen dilemmaan – miten saisimme tehtyä saunan katon? 
Ei muuta kuin takaisin piirustuspöydän ääreen, olvit auki ja 
oikeaan saunaan puntaroimaan erilaisia rakenneratkaisuja. 

Löylyttelyn tuoksinassa kehittelimme uniikin kattoratkaisun, 
jota ei taatusti löydy RT-korteista. Katto tehtäisiin rakennuspres-
susta ja olisi mallia rättikatto. 

Ongelmat oli selätetty, joten takaisin hommiin. Itse hoidin 
panelointia ja Matias hoiti *tähän Matiaksen isän nimi* kanssa 
rättikaton konstruoimista. Lauantain aikana saimme aikaan ih-
ka-aidon saunan, tuppeensahatuilla tervaleppälauteilla, kaasug-
rillikiukaalla ja kuusipaneloinnilla. Ei siis pa*kempi urakka. 

Sunnuntaina vielä viimeistelimme rättikaton ja heitimme koko 
helahoidon peräkärryyn. Muut tielläliikkujat katsoivat hieman 
epäuskoisesti menoamme pitkin Länäriä, mutta selvisimme sauna 
ehjänä Otaniemeen asti. 

Kisatiistaita edeltävänä iltana saimme apu Jaakko Holopaisel-
ta (ehta urakkaukko, joka ei mitään tuntipelleilyä katso) suksien 
ja ohjauksen rakentamisessa, sekä voitelupäällikkö Otso Seppäläl-
tä suksihuollossa. 

Tiistaina oli itse kisan aika. Kiinnitimme sukset saunaan vasta 
Ullanlinnanmäellä ja priorisoimme saunan koelöylyt koelaskua 
tärkeämmiksi. Löylyille täysi kymppiplus niin pehmeyden kuin läm-
pötilankin puolesta. Vaikka olimme suunnitelleet Matiaksen kanssa 
saunaan niin ohjauksen kuin jarrunkin näytti Vapaateekkareiden 
tekemä erittäin kapea laskumäki shikaanineen turhan riskialttiilta 
ilman lisäohjausta ja lisäjarruja; näissäkin Jaakko ja Otso olivat 
korvaamaton apu. 

Oma laskumme sujui pienellä työntö- ja kääntöavulla odotet-
tua paremmin. Löylyä piisasi mäen laelta aina pohjalle saakka ja 
lasku oli niin riemastuttava, että Matiaksen haaraväli oli litimärkä 
laskun jälkeen. Olimme odottaneet Titanicin kaltaista neitsytmat-
kaa, mutta toisin kuin esikuvansa säästyimme kuolonuhreilta.

Kokonaisuudessaan laskuväline ajoi tehtävänsä, vaikkei          
sillä tänäkään vuonna päästy palkintopallille (tuomaripeliä sanon 
minä!). Se riemastutti, rikkoi uutiskynnyksen useassa eri tiedotusvä-
lineessä ja ennen kaikkea TOIMI niin saunana kuin laskuvälineenä.

Suuri kiitos kaikille mukana olleille erityisesti koehallin henkilö-
kunnalle, joka auttoi meitä jarrun kanssa sekä Rambollille, jonka 
tuki mahdollisti laskuvälineen rakentamisen.

TEKNISET TIEDOT:

Paino: Parisataa kiloa, josta 40kg 
kiuaskiviä

Kiuas: Kolmipolttovastuskaasugril-
likiuas. Teho ~10 kW

Kiihtyvyys: Nollasta sataan yh-
dellä löylynheitolla

Keskikulutus: Saunojasta riip-
puen 2-5 Olvia tunnissa
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Oletko tyytyväinen elämääsi? Ai et vai? Ruutiset tarjoaa sinulle toimivaksi 
todettua elämänfilosofiaa, joilla voi saavuttaa juuri sen haluamasi 

täyteläisen elämän.

Ilkeä pirulainen pääsi sabotoimaan hyvät vinkit ja 
laittoi ne sivun alaosaan. Voi perkele!

10 Ohjetta Onnelliseen elämään

Miksi velloisit menneisyydessä  ja katuisit joskus tekemiäsi mokia? Tärkeintä on, että nykyinen 
versio sinusta on arvokas ja pystyt mihin tahansa! Kuuntele tätä Lao Tzun vapaasti käännettyä 
viisautta: ”Jos olet masentunut, elät menneessä. Jos olet hermostunut, elät tulevassa. Jos olet 
sinut itsesi kanssa, elät nykyisyydessä.”

SEURAA UNELMAASI.
Sinun täytyy katsoa sisimpääsi ja löytää oikea intohimosi. En puhu nyt pelkästään rahasta tai 
statuksesta, vaan sisäisen ytimesi palava tarve toteuttaa itseään näkyy vain, jos heijastelet 
sielusi tuntemattomia kolkkia ja annat todellisen hehkusi vapautua.

ANNA, ÄLÄ OTA.

AJATTELE POSITIIVISESTI.

Positiivinen ajattelutapa on oma valintasi. Se koostuu kolmesta osasta: 
1. Ymmärrä positiivisen ajattelun hyödyt. Jokapäiväinen elämäsi on helpompaa, kun elät pilvilin-
nassa.
2. Ota vastuu asenteestasi. Päivässä ajattelet noin 50 000 asiaa. Kukaan muu ei kontrolloi, mitä 
ajattelet, joten mikset ottaisi omaa pollaasi haltuun?
3. Tee suunnitelma masistelun lopettamisesta. Päätä tekeväsi muutos jo tänään, äläkä anna 
kenenkään estää! Voit kokea vaikeuksia matkalla, mutta muista iloinen, uusi sinä tunnelin päässä!

JOKAINEN TARVITSEE TUKEA.

Vaikka olemmekin matkalla täydelliseen onnellisuuteen, joka ei riipu muista, on silti tarpeen välillä pysähtyä ja 
antaa muiden auttaa. Kaikkea ei voi itse tehdä.

OTA ROOLIA.
Et voi vain ajelehtia toimettomana. Onnellisuus vaatii kovaa työtä. Joko olet onnellinen tai itket ja olet 
onnellinen! Sinun täytyy aktiivisesti ohjata elämäsi suurta kaarnalaivaa. Väistele ihmissuhdekarikoita, navigoi 
tunnemyrskyissä ja luovi itsesi onnellisuuden kotisatamaan.

OPETTELE SANOMAAN ”EI”.
Maailma on täynnä asioita, joita joku haluaisi sinun tekevän. Mihin sinulla muka on kiire, valmiissa maailmassa? 
Keskity juttuihin, jotka ovat sinulle tärkeitä ja karsi surutta kaikki ylimääräinen kama.

KESKITY YHTEEN ASIAAN KERRALLAAN, MUTTA MUISTA MULTI-TASKING!

Tutkimusten mukaan montaa asiaa samaan aikaan tekevillä on muita korkeampi verenpaine. Kun keskityt 
johonkin, laita kännykkäsi äänettömälle ja televisio suosiolla pois päältä. Toisaalta, saat paljon enemmän aikaan, 
kun suunnittelet työsi hyvin ja voit tehdä monta asiaa lomittain. Näin olet paljon tehokkaampi ja jää vapaa-ai-
kaa vaikkapa joogaamiseen.  Jos multi-taskaat, et saa niin hyvää lopputulosta. Kuitenkin multi-taskaajat ovat 
menestyneempiä kuin yhden jutun nahjukset. Eiku, kumpaa agendaa tänään pitikään ajaa? No, ei pitäisi keskittyä 
niin moneen asiaan samaan aikaan, kuten tämän jutun kirjoitus, facebook ja kissavideot. Niin, ja tämä autokin 
kaipaa koko ajan ohjausta.

OPI NAURAMAAN ITSELLESI.

Elämä. Älä ota sitä vakavasti, älä ota sitä vakavasti, tää on vain elämää. Jokainen tekee virheitä. 
Jos oikein mokaa, sun täytyy dokaa. Jokainen tekee elämässään virheitä. Kun maito on jo 
maassa, kannattaa vain hihittää itselleen: ”Tulipa tehtyä oikea tollon työ.”  Ei sitä mennyttä voi 
muuttaa, joten pidä lippu korkealla, leuka pystyssä ja ota elämän kolhut vastaan hymyssä suin.

ALOITA HYVÄN KIERRE.

Kun tekosi, sanasi, aikomuksesi ja ajatuksesi tukevat toisiaan positiivisuudella, aloitat itseään kiihdyttävän 
spiraalin, joka nostaa sinut onnellisuuden taivaaseen ja pilveen. Onnellisuus tulee onnellisuuden luokse!

ELÄ NYT JA TÄSSÄ!

Todellisen onnellisuuden löydät, kun tajuat antamisen ilon. Anna ja jaa estoitta päästäksesi 
osaksi tätä riemukasta rinkiä. Annoit sitten kadulla tai netissä, aito 
epäitsekkyys palkitaan onnellisuuden auvolla.

Olet sitten onneton vai? Miksi potea morkkista aiemmista keikoista? Jos muistat onnettomat 
tapaukset, et vain ollut tarpeeksi rohkea ylittämään sitä kynnystä. Tänään on hyvä päivä aloittaa 
muutos. Älä turhaan mieti vanhoja, äläkä nyt herranjestas suunnittele tulevaa, kun voit korkata jo 
tänään!

MASSIA JA FYFFEÄ
Tietyt ihmiset on luotuja tienaamaan. Miksi tuhlaisit aikaasi jossain feel-good ammatissa, 
kun voit kääräistä rahavuoret hyvistä hommista? Lukuisten pätevien, tässä sen kummemmin 
listaamattomien tutkimusten mukaan esim. IK :n jäsenistö, tuo kuuluisa 1%, voi vain paiskoa 
rahaa ympäriinsä, eikä tarvitse miettiä jotain onnipuppua. Raksalaisten ainoa pelko on, että 
maailmasta loppuu ostettava, siksipähän he rakentavat lisää.

OTA, ÄLÄ ANNA.

AJATTELE KRIITTISESTI.

Realistinen ajattelu on oma valintasi. Se koostuu kolmesta osasta:
1. Älä usko kaikkea. Mieti, kannattaako kaikkia taivaanrannan maalareita uskoa.
2. Henkinen bullshit-bingo. Tämä konsulttien ja poliitikkojen vihaama peli on mainio tapa pal-
jastaa ympäripyöreät lauseet, joilla on tarkoitus miellyttää oikean sisällön sijaan.
3. Tee suunnitelma pötypuheen lopettamisesta. Voit tehdä muutoksen jo tänään, eikä mikään voi 
estää sinua! Voit kohdata monenlaista harkitsematonta puppua, mutta muista sinua johdattava 
kyyninen pessimisti.

JOKAINEN TARVITSEE TUKEA.

Esim. lyhtypylväs ja aita ovat tutkitusti tehokkaita tukia, kun tasapainoaisti vihoittelee.
Monilla tuet menevät kuitenkin lyhentämättöminä Alkoon.
Joskus suorituksen maaliviivalla on jo vaikeuksia, mutta ystävien tukevien kannustushuutojen saattelemana 
lasinpohja näyttäytyy jo silmiesi edessä.

OTA BOOLIA.
Et voi vain ajelehtia toimettomana. Boolimaljan tyhjennys vaatii kovaa työtä. Joko tyhjennät tai itket ja tyh-
jennät! Sinun täytyy aktiivisesti ohjata lasisi kohti suurta boolimerta. Väistele smalltalk-rinkejä, navigoi lasisi 
boolimaljalle ja luovi itsesi humalan suureen satamaan.

OPETTELE SANOMAAN ”OI, TOTTA KAI OTAN VASTAAN TARJOTUN OLUEN”.
Maailma on täynnä juomia, joita joku haluaisi sinun juovan. Tässä suhteessa maailma ei ole koskaan valmis! 
Joudut kuitenkin keskittymään juttuihin, jotka ovat sinulle tärkeitä. 
Keskity yhteen juomaan kerralla, mutta muista reservi!
Sinulla on vain yksi suu, mutta kahdella kädellä voit varmistaa jatkuvan virtaamisen.

KESKITY YHTEEN ASIAAN KERRALLAAN, MUTTA MUISTA MULTI-TASKING!

Tutkimusten mukaan montaa asiaa samaan aikaan tekevillä on muita korkeampi verenpaine. Kun keskityt 
johonkin, laita kännykkäsi äänettömälle ja televisio suosiolla pois päältä. Toisaalta, saat paljon enemmän aikaan, 
kun suunnittelet työsi hyvin ja voit tehdä monta asiaa lomittain. Näin olet paljon tehokkaampi ja jää vapaa-ai-
kaa vaikkapa joogaamiseen.  Jos multi-taskaat, et saa niin hyvää lopputulosta. Kuitenkin multi-taskaajat ovat 
menestyneempiä kuin yhden jutun nahjukset. Eiku, kumpaa agendaa tänään pitikään ajaa? No, ei pitäisi keskittyä 
niin moneen asiaan samaan aikaan, kuten tämän jutun kirjoitus, facebook ja kissavideot. Niin, ja tämä autokin 
kaipaa koko ajan ohjausta.

OPI NAURAMAAN MUILLE.

Vahingonilo, paras ilo. Mikäs sen makeampaa kuin naureskella muiden kömmähdyksille, itse pysy-
tellen henkisessä norsunluutornissa omassa kuplassaan. Räkäinen, kovaääninen nauru takaa, että 
saat mokantekijän sympatiat ja saat hänestä uuden ystävän.

ALOITA HYVÄN KIERRE.

Riittävällä pohjustuksella saat itseään ruokkivan kierteen aikaiseksi, joka kuin itsestään jatkuu ja kerää vauhtia. 
Kun ajantajusi palaa, olet aivan hämmästynyt, kuinka kierre ikäänkuin huomaamattasi karkasi kädestä!

OTA NYT JA TÄSSÄ!

Ottamista on monenlaista. Tässä listattuna muutama yleinen tapaus. Voit mm. ottaa:
• rahat pois tötteröpäiltä. Maailma on täynnä naiiveja hönöjä, jotka uskovat minkä tahansa 

nyyhkytarinan.
• henkisen yliotteen vertaansa vailla olevalla älylläsi. Sisäinen narsistisi kiittää.
• vanhaa kunnon kolmoskaljaa. Tämän joidenkin, esim. kaikkien kestosuosikin ottaminen on 

kuin laittaisi rahaa pankkiin. 
• pieniä juttuja suuhun, jos olet pikkulapsi. Pitää olla tarkkana, etteivät alle 3-vuotiaat niele 

mitä sattuu. 
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Byrokratian rattaissa: missiona keskiarvon metsästys.

Kaikkihan me olemme joskus kokeneet sen hyvänolon tunteen, en-
dorfiinisykäyksen, joka seuraa viitosen arvosanasta opintorekiste-
riotteessa. Osa meistä on ehkä jäänyt koukkuunkin tuohon korkean 
keskiarvon gloriaan. Sisältöä elämäänsä huomaa yhtäkkiä tuottavansa 
kirjojen pänttäämisellä, harkkatöiden graafisen ulkoasun viimeistele-
misellä ja lähteen tunkemisella jokaiseen mahdolliseen lauseeseen. 
Lopputuloksena on kova arvosana, uudelleen ja uudelleen. Mutta 
mitä sitten? 

Korkea keskiarvo ei välttämättä korreloi todellisen ymmärryksen tai 
osaamisen kanssa, vähän samaan tapaan kuin Tuula Teeri ei auto-
maattisesti tarkoita huippuyliopistoa, ainoastaan huippuyliopiston 
brändiä. Keskiarvokaan ei lopulta ole sen enempää kuin julkisivu to-
dellisen persoonan ja kykyjen edessä – korkeiden arvosanojen saavut-
tamiseen välttämättä vaadita todellista ymmärrystä, eikä todellinen 
ymmärrys takaa aina korkeita arvosanoja. Välissä istuu byrokratia, 
usein ihmishahmossa.

Mutta hahmobyrokratia ei oikeastaan ollut asia, josta todella halusin 
kirjoittaa. Itse asiassa nyt mentiin aika kauas. Halusin näet etsiä vas-
tausta kysymykseen, onko keskiarvosta oikeasti mitään hyötyä. Aasin-
silta. Hähä.

Ei ole montaa paikkaa, jossa keskiarvolla olisi reaalinen merkitys. Nor-
maaleja opiskelijoita koskevia tapauksia mieleeni tulee tiukan poh-
dinnan jälkeen kaksi: vaihto-opintoihin ja näillä näkymin uudesta kan-
diohjelmasta maisteripääaineeseen haettaessa keskiarvo on mukana 
laskentakaavassa, kun erotetaan jyvät akanoista. 

Keskiarvon painokerroin on vaihto-opintoihin haettaessa yhtä suuri 
kuin opintopisteillä. Jännäksi laskentatavan tekee se, että keskiarvojen 
metsästyksen haastavuus ei ole lineaarisesti kehittyvä suure. On huo-
mattavasti helpompaa korottaa arvosanaa ykkösestä kakkoseen kuin 
nelosesta vitoseen (joita ei perverssissä muodossa varsinaisesti ole 
edes olemassa). Samaan aikaan opintopistekertymän kasvattaminen, 
eli ykkösen saaminen kurssista vaatii aikalailla vakiotyömäärän. Toki 
riippuu kurssista ihan tosi paljon. Havainnollistan ajatusta kuvalla:

Harva miettii tätä oikeasti opinnoissaan, mutta itse väittäisin kolmos-
ten keräilyn olevan paras tapa kilpailla muita opiskelijoita vastaan 
vaihtopaikoista. Kolmosen jälkeen on järkevämpää aloittaa vain seu-
raavaan tenttiin lukeminen. Kaikki muu johtaa enemmän tai vähem-
män kokonaisuuden kannalta epäedulliseen osaoptimointiin. Tai saat-
taahan sitä päätyä todelliseen ymmärrykseen maailmasta, mutta se ei 
ole yliopiston tarkoitus, eihän?

Kuviota monimutkaistaa entisestään se, että uuden kandiohjelman 
maisterivaiheen karsintaa varten ollaan valitsemassa opintopisteiden 
määrää painottava, hädin tuskin pitkällä matematiikalla laskettavissa 
oleva monimutkainen matemaattinen kaava. Karsintakaava hyväksyt-
tiin Insinööritieteiden koulutusneuvostossa 24.3.2014, ja kaava on 
seuraavaksi menossa vahvistettavaksi Akateemisen komitean käsitte-
lyyn.

Omien opintojen optimoinnista haastavaa tekeekin yllättäen se, että 
tunnusluku lasketaan eri tavalla kilpailtaessa parhaista vaihtopai-
koista ja mahdollisuudesta valita, mitä maisterivaiheessa opiskelee. 
Haluaako mieluummin ymmärtää, miten ne tekee sitä lätäkön toisella 
puolen, vai kiinnostaako enemmän se, ettei georakentamista nyt aina-
kaan! Kahden tavoitteen välinen ristiriita saattaa pahimmillaan johtaa 
siihen, ettei saavuta kumpaakaan tavoitetta.

Oman lisänsä keskusteluun tuo se, että karsintakaavaa ajavilla on ihan 
ranteet auki sen kanssa, mitä tehdään poikkeustapauksille, joita ovat 
noin 30 % ENY-ohjelmassa opiskelevista. Poikkeustapauksia ovat esi-
merkiksi toisesta ohjelmasta uuteen ohjelmaan siirtyneet opiskelijat, 
tai lapsen syntymän takia viivästyneet opinnot. Ranteet ovat auki 
mm. sen takia, että muualla opiskelleille lisätään laskukaavaan yksi 
lukukausi alkavaa 30 hyväksiluettua opintopistettä kohti, vaikkeivat he 
pystyisi opiskelemaan tutkintospesifejä kursseja sen nopeammin kuin 
muutkaan. Toisaalta jos mokaa kerran vuodessa suoritettavan kurs-
sin, voi olla auttamattomasti pois pelistä, ellei vastaavasti ilmoittaudu 
poissaolevaksi seuraavaksi vuodeksi opiskellakseen sen yhden kurssin.

Samalla lukukausien määrä dominoi laskukaavaa, ja keskiarvo jää pait-
sioon. Kolmosen keskiarvolla kolmessa vuodessa kandiksi opiskellut 
on selvästi vahvemmassa asemassa maisterivaiheen valinnoissa kuin 
viitosen keskiarvolla neljässä vuodessa valmistunut. Kumpikohan on 
huippuyliopiston statuksen kannalta arvokkaampi? 

Yksittäiselle opiskelijalle vaihtoehtona voi olla Aallon sisäiseen maiste-
rivaihehakuun tai DI-vaiheen yleiseen hakuun osallistuminen. Yleises-
sä haussa hakupapereihin kuuluu esimerkiksi CV.

The Ultimate Truth: ainoan todellisen hyödyn keskiarvosta saavuttaa 
nelosen keskiarvolla, jolloin on mahdollisuus hakea RILiltä apurahaa 
valmistuttaessa. Ja kenellä muka oikeasti on yli nelosen keskiarvo? 

Näihin fiiliksiin, näihin tunnelmiin. JMT11 kuittaa.

Kirjoittaja on liikennetekniikan  
opiskelija 3,45 keskiarvolla ja osa-ai-
kainen  
RILin teekkariyhdyshenkilökolumnisti.

KOLUMNI
Oliver Heinonen
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Suurin osa luku-
vuoden sitseistä on 
takanapäin, mut-
ta onneksi keväälle 
mahtuu vielä muuta-
mat akateemiset 
pöytäjuhlat. Aina 
teemaansoveltuvaa 
sitsiasua ei ole kuiten-
kaan helppo keksiä 
vaikka pukukoodi 
olisikin mieleinen.

Killan kuvagalleriaa ja omaa 
arkistoa selaamalla on käynyt 
ilmi, että viimeisten vuosien 
aikana eritoten yksi raksalain-
en on kunnostautunut luovalla 
ajattelulla sitsiasuvalinnoissa. 
Tällä sivulla esittelyssä niistä 
vain muutamat.

 
Teksti: Kalle Sinisalo
Kuvat: Mea Ylä-Soininmäki, Milla Mattila, Olli Koskinen

BONUSLEHMÄ :)
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NIMI:  
Juho Keiski 
VIRKA:  
Åpintovastaava 
LINJA+VSK:   
Ärrr 2 
SUKUPUOLI:  
♂ 
LEMPIPOSITIO:  
Tossun vieressä 
ETSIN:  
Täydellistä ja samantasoista pelikaveria, jonka kanssa peli jos jos toinenkin sujuu tasaisesti ja tiukasti. Hä-
nen on oltava helposti lähestyttävä ja avoin eri ajoille jotta harrastamaan päästään mahdollisimman usein. 
Saan kyllä pelivuoroja edullisesti, mutta aikatauluni on melko tiukka. Riittävää on kuitenkin pieni tuokio 
siellä täällä sillä saan kyllä nopeasti hien pintaan ja paljon irti lyhyestäkin väännöstä. Minun puolestani 
pidempiä sessioita voidaan toki vetää. Erityisesti keskiviikko-illat ovat hyviä minulle. 

TAHTOISIN OLLA:  
universumin mahtavin suliksen pelaaja 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Leffan jälkeen mennään sky expressiin pitsalle ja litraselle. 
Siitä tietty niemeen jatkaan iltaa esim.  keltsuun. 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Tomaatti-kaktus-pilttiä 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Tulla Karhun syömäks kävelylenkillä Käläviän metikössä. 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! 
MITÄ VASTAAT?  
Joo en oo käyny  vaa’alla, mutta ei ois ihme. Pari pulloa tullu 
otettua keppanaa. 

PERUSTIEDOT:   
Mukava teekkaripoju etsii seuraa. Mulle saa tehdä melkeen mitä vaan, tai siis ihan mitä vaan. 
NIMI:     
Jussi Hietala                      
VIRKA:    
Puheenjohtaja 
LINJA+VSK:    
R-puoli, 4. 
SUKUPUOLI:   
♂  
LEMPIPOSITIO:   
Koira; mies istuu kerjää, nainen kääntyy kyljelleen ja leikkii kuollutta 
ETSIN:    
Itseäni

TAHTOISIN OLLA:   
sulle hyvin hellä 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TAPAH-
TUU SEURAAVAKSI?  
Ravintola syttyy tuleen ja pelastan paikalta 2 lasta, 3 muuta 
ihmistä ja kaksi susikoiraa sekä tietenkin alkoholipitoiset 
juomat. Varma tapa tehdä vaikutus. 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Silmiinpistävän hyvänmakuisen salaatin 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
HIFK-kotipeli 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Kiitos ja terveisiä takaisin

NIMI:  
Lauri ”Dusty” Tomunen 
VIRKA:  
Phuksikapteeni ’14-’15 
LINJA+VSK:  
Raksa 2. vsk 
SUKUPUOLI:  
♂ 
LEMPIPOSITIO:  
Sentteri 
ETSIN:  
Itseäni kauniimpaa ja parempaa seuraa. Täytyy osata 151 alkuperäistä Pokémonia! 

TAHTOISIN OLLA:   
Jedi, tai edes wookie 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Herään ja päästän koiran ulos. 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Smells like sticky situation ;) Koulusta tuttu kaktusta kakko-
seen ja tomaattia poskeen. 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Huono käsi 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! 
MITÄ VASTAAT?  
Luotolla, ei kuittia kiitos.

PERUSTIEDOT:  
En ymmärrä mitä tällä tarkoitetaan 
NIMI:  
Marketta Saara Matilda Ruutiainen 
VIRKA:  
Yrityssuhdevastaava 
LINJA+VSK:   
2+Y 
SUKUPUOLI:  
♀ 
LEMPIPOSITIO:  
Johtotehtävät 
ETSIN:  
Yksiä kenkiä, jotka oli kateissa kun olisin halunnut laittaa ne jalkaan täffän vuosijuhliin viime 
lauantaina. Miten ihminen voi kadottaa kengät? 

TAHTOISIN OLLA:   
Ulkoexcun matkaoppaan kannessa. Kolehti kiltiksellä, kerä-
ystavoite 500€ 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Meen ehk kotiin? 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Tapan ensimmäisen koska en osaa hoitaa kasveja ja toinen 
varmaan homehtuisi, kun unohtaisin syödä sen 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Epätäydelliset treffit 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! 
MITÄ VASTAAT?  
Tää kysymys on ihan huono

PERUSTIEDOT:  
nuori ja lähes komee 
NIMI:  
Markus Melander 
VIRKA:  
Excursiomestari 
LINJA+VSK:  
RRT+2 
SUKUPUOLI:  
♂ 
LEMPIPOSITIO:  
Löytyy paikkatietojärjestelmästä 
ETSIN:  
En etsi. Löysin. 

TAHTOISIN OLLA:  
Pepan Petonin seuraava tyä ukko. Urakka kalialla. 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TAPAH-
TUU SEURAAVAKSI?  
Kilta saa ilmaiseksi koko vuoden budjetin sponsoreilta. 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Tomaatin varmaan söisin. Kaktuksesta en osaa kokata mi-
tään. En kyllä tomaatistakaan. 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Ei treffejä ollenkaan? 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Täytä mulle tää kuranen kysely, niin lähetän terveisiä takas.

PALSTA, TREFFI-, 
MALLIA RAATI ‘14

Kaikilla on Hermannin aikaan kevättä rinnassa, niin myös IK:n raadilla. He päättivät yhteistuumin laittaa deitti-ilmoitukset menemään. 
Odotettavan vastaustulvan rajoitukseksi puhelinnumerot näet vain killan nettisivuilta.
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NIMI:  
Milla Kivioja 
VIRKA:  
Isäntä 
LINJA+VSK:  
Ymppä + N. 
SUKUPUOLI:  
♀ 
LEMPIPOSITIO:  
Baaritiskillä 
ETSIN:  
Tositarkoituksella 

TAHTOISIN OLLA:  
Tällä hetkellä nukkumassa 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Varmaan treffit loppuvat  
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Söisin ne. Oon kuullut että kasvikset on terveellisiä. 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
En tiedä en harrasta 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Jotain teekkarimaisen hauskaa riippuen terveisistä

NIMI:  
Wille Oudman 
VIRKA:  
Ulkovastaava 
LINJA+VSK:  
Rakennetekniikka/Tietotekniikka 3 
SUKUPUOLI:  
♂ 
LEMPIPOSITIO:  
paikka, missä lemmin? Valitsen koordinaatiston origoksi oman paikkani 
ETSIN:  
Eilistä 

TAHTOISIN OLLA:  
Tahmea 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Mitä tapahtuu, seuraa vaksi. 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Niiden yhdistelmä on Automaatti, jonka laittaisin suuhuni 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Tyhjälliset treffit 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Miksi minulle terveitä isiä lähetit, kaunokainen?

NIMI: 
Markus ”Make” Rintala 
VIRKA: 
Siviilissä naisasiamies, killassa kirjuri ja tiedottaja 
SUKUPUOLI: 
♂ 
LEMPIPOSITIO: 
Sammakko 
ETSIN: 
Sitä kauniimman sukupuolen edustajaa, jonka takia viitsisi tyhjentää kalenterin ja nurkissa 
roikkuvat roskasäkit. 
TAHTOISIN OLLA: 
Ihan kuka vaan kenestä juuri sä fantasioit.

OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI? 
Nainen kaivaa laukustaa leijonakuningas -leffat

MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA? 
Taidetta! 

TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI: 
Sokkotreffit, joilla kumppani paljastuu olevan... ALIEN

LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?: 
”Anteeksi, kuka niistä?”

PERUSTIEDOT:  
Ihan vaan tällainen epätoivoinen, yli 30-vuotias varattu ukkomies hakemassa seksiseuraa ja lohduttajaa. 
Asun kotona vahnempien luona ja on noita mielenterveysongelmiakin todettu. 
NIMI:  
Antonio Nikolov 
VIRKA:  
Ruutisten päätoimittaja 
LINJA+VSK:  
(R)apsakka kolmonen (3) 
SUKUPUOLI:  
♂ 
LEMPIPOSITIO:  
se on vaihtunu kumpanakin kertana 
ETSIN:  
yleensä avaimia, aina kadoksissa. Those bastards! 

TAHTOISIN OLLA:  
sun kanssasi sillai, tiedäthän kyllä itsekin millai 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Se sanoi hellan jääneen päälle, kun kysyin toisia treffejä.. Noh, voin-
han mä aina soitella perään, kunnes se vastaa! Joo :):)) 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Irroittaisin piikit ja nauraisin kaljuuntuneelle kaktukselle, joka näyt-
tääkin nyt kurkulta. Siinähän on jo melkein salaatti kasassa. 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Sellanen epäilyttävä ukkeli sokkotreffeillä, joka vihjailee jo ennen 
esittäytymisiä. Hämyisessä syrjäkylän baarissa, tietysti. 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Moi! Jos satut olemaan sinkku, niin tiedän yhden herrasmie-
hen tuolta kaupungin laidalta.

NIMI:  
Miia Mäkinen 
VIRKA:  
Emäntä 
LINJA+VSK:  
R + 2 
SUKUPUOLI:  
♀ 
LEMPIPOSITIO:  
superpositio 
ETSIN:  
Avainta lukkoon, ihan kirjaimellisesti.  
Oli taas 1000000 + 1. kerta kun ei pääse varastolle. 
 
 

TAHTOISIN OLLA:  
Meksikossa, kuulemma sieltä saa hyviä margaritoja! 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Joku soittaa ja kertoo että varasto palaa/on täynnä vettä/on 
asbestityömaa. #IElife #varasto 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Ruokaa, duh? Kaktuksesta voi kyllä tehdä myös viiniä. 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Eckerö Line 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Tequila on agaave-kasvin ytimistä tislaamalla valmistettu 
juoma.

NIMI:  
Pauli Moilanen 
VIRKA:  
Rahastonhoitaja 
LINJA+VSK:  
R+4 
SUKUPUOLI:  
♂ 
LEMPIPOSITIO:  
sinkku ja vain sinkku 
ETSIN:  
olen sinkku ja pysyn sinkkuna 

TAHTOISIN OLLA:  
sinkku ja pysyn sinkkuna 
OLET TÄYDELLISILLÄ EKOILLA TREFFEILLÄ. MITÄ TA-
PAHTUU SEURAAVAKSI?  
Olen sinkku ja pysyn sinkkuna 
MITÄ TEKISIT KAKTUKSELLA JA TOMAATILLA?  
Mitä sinkut näillä tekevätkään 
TÄYDELLISTEN TREFFIEN VASTAKOHTA OLISI:  
Olen sinkku ja pysyn sinkkuna 
LUKIOIHASTUKSESI LÄHETTI SINULLE TERVEISIÄ! MITÄ 
VASTAAT?  
Olen sinkku ja pysyn sinkkuna
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Hermanni Hermannin 
tunnistaa

Hermanni, tuo vuosijuhlien crème de la crème, on jo yli satavuotias perinne. 
101-vuotisjuhlatunnelmissa Ruutiset keräsi kuvagalleriasta eräitä viime vuosien juh-
laotoksia. Tunnistatko kaikki vuodet? 
 
Huolimattomalta toimittajalta on myös lipsahtanut mukaan kaksi muuta juhlaa.  
Toinen on sentään puolikas!!½!!
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Vastaukset:  1. rivi: 93. Hermanni, 2. rivi: Puoli-Hermanni 2007, 3. rivi: 97. Hermanni, 4, rivi: 98. Cuba Night, 
  5. rivi: 100. Hermanni, 6. rivi: 98. Hermanni, 7. rivi: 99. Hermanni

© Sonja Salo
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