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Tää on se lehti.

Ja tää on sen kansi.

DUSTY

Never say never
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Sisällysluettelo

Ruutisten toimitus 

Pääkirjoitus
”Tarttis tehdä jotain.” Ja niin myös tehtiin. Tehtiin kandiuudistus ja 
tässä minä nyt olen, ensimmäinen uutta koulutusohjelmaa käyvä 
Ruutisten päätoimittaja. Ei sillä, etteikö koulutusohjelmia uudisteltaisi 
uudistumisen perään ja etteikö tämä olisi pelkästään positiivinen asia. 
Uudistumiskykyhän on nyky-yhteiskunnassa valttia (KÖH KÖH-
nokiaKÖH KÖH).

Pisa-tutkimuksien terävimmässä kärjessä kieppuva Suomi näki, että 
jotain menee pieleen siinä vaiheessa, kun oppilaista tulee opiskelijoita 
ja niitä paljon puhuttuja yliopistojen nurkkiin homehtuvia down-
shift-lusmuopiskelijoita. Suomen yliopistojen tai yliopisto-opiske-
lijoiden taso ei enää olekaan maailman kovimmassa kärjessä vaan 
suorastaan keskikastia. Suomi näki tämän ja ryhtyi toimiin. Muun 
muassa Aallon DI-tutkinto mullistettiin ja myllerrettiin, leikattiin 
ja liimattiin, ja leikattiin vielä vähän lisää, kunnes tulos muistuttaa 
erästä ryhmätyötämme. Se on silti ”ryhmätyö” vaikka sitä kutsuisikin 
”huippu-ryhmätyöksi.”

Syy-seuraussuhde kandiuudistuksen ja Pisa-testien välillä ei ole ihan 
niin huoleton suora, kuin yllä annetaan ymmärtää. Se on silti parempi 
tarina kuin Fifty Shades of Grey, joten menin sillä.

Paljon on vielä tehtävää, jos Aalto-yliopisto haluaa nousta maailman 
yliopistojen kärkikahinoihin. Pääosin uraputkeen tähtäävän opiske-
lijan kannalta on kuitenkin melko yhdentekevää, miten paljon ja 
kuinka oivaltavia julkaisuja laitoksen tutkijat suoltavat. Enemmän 
opiskelijaa kiinnostaa opetuksen laatu, eri koulutusohjelmien tar-
joamien kurssivaihtoehtojen hyödyllisyys työelämässä ja oluen hinta. 
Viimeinen ei liity kuitenkaan saarnan aiheeseen yhtään mitenkään, 
enkä tajua miksi edes mainitsin sen.

Kandiuudistuksen myötä Aalto-yliopisto tarjoaa opiskelijoille siis 
entistä laajapohjaisemman, mutta siten myös hieman yleismaallisem-
man opintokokonaisuuden, vähän niin kuin Lukio II:sen, pitäen näin 
silmällä sitä kehitystä, jossa alojemme yritykset palkkaavat yhä ene-
mmän ja enemmän moniosaajia (ei se ulkomaalainen). Tätä taustaa 
vasten voimme paremmin ymmärtää professori Juha Paavolankin 
saamaa Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkkiä ”onnis-
tuneesta kandidaattiuudistuksesta,” vaikka on tosin kovin aikaista 
julistaa onnistumista vain puolentoista vuoden jälkeen.
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KP-hakemusten eliittiä

Maailmalla tapahtunutta

Raadi ‘15 esittäytyy

Puuhanurkkaus

Killassamme eletään siis kaikin puolin 
murrosvaihetta (kyllä, edelleen). 
Sen tärkeimmät ydintehtävät, kuten 
verkostoitumisen mahdollistaminen, 
eivät kuitenkaan nimenvaihdoksia, 
uusia pääaineita tai Ruutisten pää-    
toimittajia hätkähdä. Kilta on ja pysyy 
niin kauan, kun se tuo yhteen saman-
henkisiä ihmisiä.

Ruudolf Ruutinen

ryhmätyä
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Kipparin kevätfiilistelyt

Aurinko paistaa ja lumet alkavat olla sulaneet, kevät on täällä! Teek-
karilakkitilaus alkoi, tarkoittaako tämä sitä, että Fuksimajuri alkaa    
heltymään ja päättää Wapun 2015 Järjestämisestä? Eletään jänniä  
aikoja.

Mutta mikä on tuo kippareiden, ISOjen ja vanhempien tieteenharjoit-
tajien ylihypettämä Wappu? Joillekin se saattaa olla vapaapäivä töistä, 
toisille taas yksi syy tilata pizzaa kauppojen ollessa kiinni. Teekkarille 
se on kuitenkin joulu, uusivuosi ja juhannus samassa paketissa.         
Varsinkin phuksille Wappu on erityisen tärkeä juhla, sillä silloin saa 
mahdollisuuden painaa ensikertaa tupsulakin päähänsä. 

Kuten hyvä ruoka, myöskään onnistunut Wappu ei toteudu ilman 
ennakkovalmisteluja. Ensin pitää kokea Hermanni ja sen jälkeen 
kulkea hallitun kaaoksen läpi kohti huhti-toukokuun vaihdetta. Hal-
littu kaaos on mielestäni hyvä termi kuvaamaan teekkariwappua, sillä 
unenpuutteen ja mitä hullumpien tapahtumien keskellä Wappu on 
kuitenkin riemujuhlaa ja se näkyy koko Otaniemen kansassa.

Wapun vietto alkaa raksalaisille usein juurikin Hermannin silliksestä. 
Saattaa kuulostaa mahdottomalta juhlia Wappua lähes kuukauden 
päivät, mutta onhan siitä ennenkin selvitty! Tärkeimmät ohjeet, jotka 
annan itse phukseille on unen määrästä huolehtiminen ja lisäksi      
mukaan heittäytyminen. 

Wappu tuo tullessaan paljon siistejä ja mystisiä juttuja, joihin löytää 
tiensä kun on itse aktiivinen ja ennakkoluuloton. Otaniemi ja sen    
tupsukansa pitää kyllä huolen, että tapahtumaa riittää. Täytyy vain 
löytää tapahtumakirjosta juuri ne itselle sopivat jutut, mutta sitä 
onkin harjoiteltu koko vuosi. 

Mahdolliseen Wappuun on tätä kirjoittaessani tasan tarkkaan kaksi 
kuukautta ja onhan sitä kohta jo vuosi odoteltukin.

Kevät ja Wappu-fiiliksissä,

Dusty

Phuksikapteeni ’14

Puhiksen puhinat

Vuosi 2015 on pyörähtänyt käyntiin hyvissä merkeissä. Killan
vuosi muistuttaa hyvin paljon viime vuotta ja sitä ns. normaalia
kaavaa, johon on aiempina vuosina totuttu. Killan vuosikokouksessa 
oli paikalla vain kourallinen ihmisiä, joten mikäli kysyttävää tai
parannusehdotuksia on killan toiminnassa tullut mieleen, älä epäröi 
ottaa yhteyttä uuteen raatiin tai henkilökohtaisesti minuun. KP on 
jo oven takana ja sitä onkin taas odotettu noin vuoden verran. Myös 
muita huikeita tapahtumia on taas koko vuoden ajan odotettavissa. 
 
Killalla pyyhkii siis erinomaisesti. Kastele kilta ja puserra ylimääräi-
nen vesi pois. Levitä pesuainetta pyyhittävälle pinnalle ja anna
vaikuttaa hetken. Pyyhi kostealla killalla pinnat ja huuhtele kilta 
hyvin käytön jälkeen käyttöiän pidentämiseksi.

Viime vuonna tuli kirjoitettua 4 vastaavaa tekstiä ja aiheet teksteihin 
alkaa loppua, kuten yllä olevasta tekstistä saattaa huomata. Avaan 
siis tässä tekstissä kilpailun, jossa saa ehdottaa aiheita Puhiksen pu-
hinoiden sisältöön. Vastauksia otetaan vastaan killan ilmomasiinan
palauteosioon. 
Käykää siis maaliskuun aikana ehdottamassa aiheita tai kertomassa, 
mistä haluatte kuulla minun täällä turisevan. 

Tehdään tästäkin vuodesta taas mahtava ja ikimuistoinen, kuten
kaikki muutkin vuodet meidän killassa ovat olleet! 
 
Jussi Hietala 
Killan puheenjohtaja 2015 

Kuva: Miia Mäkinen

“Jussi Hietala,
Hissi Juetala”

-tajusittekste..?
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Oltermannin palsta

Heesus the Excumesun seikkailut, KP Jerusalemiin osa 1

INTOHIMO UUDEN ETSIMISEEN

Syksyn raikkaista tuulista ja kevätauringosta inspiroituneena aloitan 
vakavahenkisen kirjoitussarjan Aallon arvoista. Ensimmäisenä on 
”intohimo uuden etsimiseen.”

Kevät on uuden etsimisen aikaa. Kun kevätaurinko alkaa 
paistaa,hyvän olon hormonit alkavat polttaa sisällämme ja tekee 
mieli pariutua. Ja jos onkin jo ehtinyt pariutua, saattaapi alkaa tehdä 
mieli katsella ympärilleen – etsimään uutta. Uuden etsimiseen ei 
pidä missään tapauksessa suhtautua platonisen passiivisesti, vaan 
siihen tulee heittäytyä intohimoisesti.

Intohimoisen uuden etsijän tunnistaa siitä, että hän on päättäväinen 
ja määrätietoinen. Killan sitseillä hän liimautuu lähellesi tunnustaen 
suurta rakkauttaan, jota on kestänyt siitä asti kun katseenne 
ensimmäisen kerran kohtasivat. Jos hän jostain käsittämättömästä 
syystä ei saa sinulta vastakaikua, hän siirtyy sujuvasti seuraavaan 
kohteeseen samoine korulauseineen.

Intohimoinen uuden etsijä ei lannistu pienistä vastoinkäymisistä. 
Hänellä on monta katiskaa vedessä yhtä aikaa ja hän käy vimmaisesti 
tarkistamassa onko tullut saalista. Intohimoinen uuden etsijä ei rajaa 
kalavesiään ikään, sukupuoleen, ihonväriin tai asemaan perustuen. 
Kaikki käy. 

Intohimoisen uuden etsijän tuntee opettajista siinä, että hän 
luennoidessaan istuutuu pöydälle metrin päähän lähimmistä 
oppilaista ja tuijottaa heitä herkeämättä koko luennon ajan. 
Loppuvaiheessa luentosarjaa luokka onkin jo pakkautunut 
enenevästi kohti peräseinää ja kaikki haluavat tulla ajoissa paikalle 
välttääkseen etummaisten penkkien syljen lentoa.

Intohimoiset uuden etsijät väistämättä päätyvät opintopolkunsa 
aikana tilanteeseen, jossa vähemmän himokkaita exiä pöllähtää 
vastaan mitä kiusallisimmissa tilanteissa. Kerran Otaniemen 

rantakivillä leimahtanut himon kiihkon kohde tuleekin vastaan uuden 
rakkaan kainalossa. Vaikka sinun tekisikin mieli sillä hetkellä ryhtyä 
hyödyntämään potkunyrkkeilyharrastuksesi liikesarjoja, älä tee sitä. 
Muistele vain Aallon viisautta ja toteuta sinäkin Aallon arvoja: ryhdy 
etsimään intohimoisesti uutta! 

KÄÄK! 
JUORUJA!

MENIKÖ TUNTEISIIN!?

LEHTI LIIAN ASIALLINEN?

JUORUPALSTA S. 8
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PARHAAT DUUNIT SAA 
TUNTEMALLA PARHAAT TYYPIT.

Rakennusinsinöörikillan perinteikäs vuosijuhla  
102. Hermanninsitsi järjestetään perjantaina 10.4.2015

Ilmoittautuminen aukeaa 2.3.2015 klo 12.00
Lisätiedot ja linkki ilmoittautumiseen:

http://rakennusinsinoorikilta.fi/index.php/hermanninsitsi
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Bussikuskin märkä uni
Teksti: Otso Seppälä 

Tiedotus kaikille kiltalaisille ja kikkiläisille ****naamoille: Raksa on 
vihdoin voittanut Akateemisen mäenlaskukisan Ulliksella 17.2.2015. 
Alla on purettu auki Bussikuskin/RaJan toimitusjohtajan mietteitä 
tapahtuneesta.

RaJan (RakentamisJaoksen) epävirallinen perustamiskokous pidet-
tiin vihamielisessä Espoolaisessa talviympäristössä kuukautta ennen 
L-hetkeä (laskuhetkeä).  Ohjelmassa oli nimittäin rento ulkoilu eli 
20km lenkki, pohjoistuulta liikaa jaa hälvenevää darraa. Hyvä veli –
järjestelmällä luotu perustamisjäsenistö koostui kolmannen vuoden 
lähes viimeisistä vieläkin yli-innokkaista opiskelijoista. Kokouslenkin 
aikana Herra Toimitusjohtajaksi valittiin Otso Seppälä, audiovastaa-
vaksi Juho Keiski ja teräksiseksi toimijaksi Markus Rintala. Aloite tähän 
lähti ajatuksesta, että kyllä nyt jumalauta Raksan pitää pystyä rakenta-
maan laskuväline laskiaisriehaan. 

Muutama viikko perustamislenkistä oli hiljaista, mutta sitten Toimi-
tusjohtajalla alkoivat mennä yöunet myös projektin takia ja oli pakko 
alkaa hommiin. Sponssihakuvaiheessa onnistuttiin jo suututtamaan 
joku Ramboll-niminen yritys ja huijaamaan HelB:ltä rahaa ja erittäin 
nopeet ja aidot bussikuskin vaatteet. Lisäorjatyövoimaa kaivattiin 
myös, joten luotiin avoin rekryjärjestelmä killan yleiselle tiedotus-
kanavalle. Muutama pahaa-aavistamaton nuoremman vuosikurssin 
opiskelija onnistuttiinkin huijaamaan mukaan. Nämä huono-onniset 
kiltalaiset olivat Maria Kosonen, Sami Soosalu ja Andrej Solovian.

NCC:ltä siitä Raksalafkaa vastapäätä käytiin vielä ruinaamassa raken-
nustarvikkeet niin päästiin vauhtiin. Rakentaminen meni hyvin, kun-
nes alkoi varsinainen miettiminen miten vehje itseasiassa A) liikkuu 
eteenpäin, jarruttaa ja ohjautuu B) viedään Ullikselle C) kestää laskun. 
Selväähän jo tässä vaiheessa oli että vehje voittaisi kilvan.

Loppujen lopuksi etenkin Samin uhrautuvuudella (ilmoitti mm. pää-
sevänsä rakentamaan vaikka vähän huono olo, muutama tunti siitä 
päätyi Jorviin), Marian visioinnilla ja Andrein ”nokkelilla” kyseenalais-
tuksilla väline saatiin kuntoon. Tässä vaiheessa huomioitavaa oli että 
yksikään varsinainen raksan opiskelija ei ollut laittanut tikkuakaan ris-
tiin välineen eteen, vaan suunnittelu oli tehty työ edellä vesiteekkarin 
toimesta. Pistää vähän miettimään mihin tämä maailman on menossa 
kun ei, jumanstuikkeli, raksalta löydy raksaosaamista edes yhen vem-
peleen vertaa vaan kaikki pitää tehä ite, siinäs kuulitte.

Laskiaistiistai koitti ja aamu alkoi rapeasti laskuvälineen purkamisella, 
jotta se saatiin mahtumaan kyytiin. Tässä vaiheessa huomionarvoista 
on että purimme välineen jo ennen viime vuoden laskuvälineen pur-
kua (ping Matias). Ulliksella ruuvattiin taas paketti kasaan ja raahattiin 
se ylös, mikä oli virhe. Tuuli nimittäin irrotti seinät. Heti aluksi kävi 
muuten selväksi, että bussia olisi ihan turha yrittää ohjata tai jarrut-
taa, sillä mäki oli aivan jäässä. Lisäksi tajuttiin että viime vuoden oh-
jausjärjestelmä ei toimisi, mikä ei liene yllättävää sillä sehän ei tainnut 
toimia edes edellisenä vuonna.

Jäätävässä tuullessa suoritetun säädön jälkeen koitti Bussin yhdistet-
ty koeajo ja finaalilasku. Homma alko heti ”tosi hyvin” ja olo oli kuin 
pikkupoikana ”ekalla kerralla”. Tuntuu jännälle, näyttää pahalle ja lo-
puksi kukaan ei muista mitä tapahtui. Onneksi bussissa ei myöskään 
ollut alkomittaria ja se kieltotarrakin taisi revetä siitä pois jossain 
vaiheessa. Ainoa laillinen asia 102-L bussissa oli varmaan kiintiönai-
nen, joka toisaalta lensi pihalle 5 metrin menon jälkeen.

Mainittakoon muuten Keiskin jonkun sähköläisen kanssa tekemä 
hc-punk –versio ”Bussikuskille” –biisistä. Veikkaan että se oli avain 
voittoon. Harmi vain että sitä ei vissiin soitettu jatkoilla Graviksessa. 
Kakkoseksi päätyi arkkarien kyhäämä joku ihmeen pacmani. Ei siitä 
sen enempää, paitsi että voittomarginaali siihen oli vaarallisen pieni.

Ehkä eniten Bussikuskia nauratti tuomariston mieltymys laskuväli-
neen ekologisuuteen. Ainakaan laite ei jäänyt pilaamaan kaunista 
ympäristöämme vaan osa siitä käsiteltiin ensin polttonesteellä ja 
loppu dumpattiin loistavasti sijoitetulle roskalavalle Ulliksella todella 
tukevissa skumppahuuruissa viimeistä ruuvia ja mustunutta vanerin-
palaa myöten.

Ilta jatkuikin sitten vahvasti viihteen ja hyvän maun rajoilla pitkin 
keskustaa. Ei siitäkään sen enempää kuin että HelB:n univormussa 
voi yrittää vallata bussin käyttöön lähteä krebaamaan jos siltä tun-
tuu.

Lopuksi vielä iso kiitos koko tyä_porukalle, kuskeille Pietari ”Peltsi” 
Peltoselle ja Antti Väisäselle, Lafkalle, mahdollisille kannustajille 
Ulliksella ja Marian faijalle [nimi tähän]. Ensi vuonna otetaan sitten 
ylivoimainen voitto!

Kuva: Vapaateekkarit

Kuva: Lauri Kare
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Kuva: Irene Konola

Kuvat: Vapaateekkarit
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Isäntä sai parempaa 
melaa! Vieressä 
tyytyväisenä täyttä 
säkkiään pitelevä 
lapsityöläinen.

Ruotsissa vietettiin kansainvälistä Köyhät kyykkyyn- päivää. Otaniemen opiskelijat oli 
kutsuttu erityisvieraina tapahtumaan, ovathan he lukuisien tutkimusten mukaan 
listaykkösiä tässä vähäosaisten kastissa. He saapuivatkin sankoin joukoin. 

Kuvat: Romi Tolonen
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Näin pääset kesäkuntoon!
Vemputus
Kuntosaleilla yleistynyt treenimuoto on vempu-
tus. Siinä tarkoituksena on vatkata vartaloaan 
edes takas pienellä hytkyvällä liikkeellä.
Erityisesti lantiovemputus on syviä lihaksia 
kehittävä harjoitusmuoto. Vemputus on hyvä 
keino tehostaa treeniä, sillä sen voi lisätä osak-
si mitä vain harjoitusta. Se kehittää harjoit-
tajalleen vahvan keskivartalon ja lukuisia ih-
metteleviä katseita. Lantiovemputusta
kannattaa kuitenkin välttää joissain joukkuela-
jeissa. Esimerkiksi jalkapalloilijaa, joka kesken 
pelin juoksee vemputtamaan vastapuolen pe-
laajaa, ei välttämättä katsota hyvällä silmällä.

Hetkessä notkeaksi!
Oletko aina haaveillut olevasi notkea kuin 
balettitanssija? Oletko hämmästellyt heidän 
kykyään taipua asentoon kuin asentoon? Nyt 
sinun on mahdollista saavuttaa se kaikki itse. 
Uusin Humpuukin Yliopiston (HY) tutkimuspro-
jekti on nimittäin kehittänyt epähellävaraisen 
luusahan, joka notkistaa miehen kuin mie-
hen. Tämä englanninmaallakin suosittu villitys 
”break a leg”on erittäin tehokas notkistaja, joka 
katkoo takuulla kaikki luusi. Enää ei tarvitse
jossitella. Ota saha kouraan ja ryhdy notkeaksi!

Rusketusraidat esiin!
Onko haaveenasi kaunis, tasainen rusketus, 
mutta rahat ovat tiukassa? Et ole yksin. Ongel-
ma on hyvin yleinen ulkonäöstään piittaavien 
opiskelijoiden keskuudessa. Voitkin nyt hyvillä 
mielin unohtaa kalliit solariumit ja etelän rus-
ketusmatkat, sillä olemme keksineet edullisem-
man ratkaisun. Pitäähän pimeässä huonees-
saan dataavan nörtinkin saada pakollinen 
rusketuksensa. Köyhän opiskelijan kotisolariu-
mia varten tarvitset vain loisteputkivalaisimen, 
joita saa pilkkahintaan esimerkiksi kierrätys-
keskuksesta. Tee-se-itse solarium syntyy
helposti kuvan osoittamalla tavalla. Vaikka 
loisteputken valossa ei rusketu, kehtaa sillä 
kuitenkin kerskua kateellisille solutovereille. 

Kuvan istumalihas ei liity
tapaukseen.
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Saanio & Riekkola Oy tuottaa infrastruktuuriin ja 
ympäristön suunnitteluun sekä rakennuttamiseen 
ja energiatekniikkaan liittyviä konsultti- ja 
asiantuntijapalveluja.

Toimiston erikoisosaamista ovat kalliotilojen 
suunnittelu, ydinjätteen loppusijoitustekniikka, 
LVIA-suunnittelu ja rakennesuunnittelu.

www.sroy.fi
saanio.riekkola@sroy.fi

2012

IK-Myy-Vasara-sitsit
Teksti: Tyhjän Toimittaja

Olin saanut tehtäväkseni lähteä toimittajaksi Myy-Vasara-IK-sitseille 
Smökkiin, joten noin kello 17.52 olin matkalla juhlapaikalle Jallupullo 
tiukasti taskussani. Odotukseni olivat oudot, koska toimin ensimmäis-
tä kertaa toimittajana ja oloni oli jopa hieman jännittynyt, vaikka etko-
juomat oli tullut juotua.

Saavuin Smökkiin ensimmäisten joukossa ja menin varamaan itselleni 
paikan. Väki alkoi lisääntymään Smökissä ja rohkaistuin haastattele-
maan ensimmäisiä uhreja nauhuri ojossa. Eka kohteeni oli tietenkin 
illan lukkarit Otso ja Ossi IK:lta ja Tytti Vasaralta. Otso odotti sitseiltä 
sukellusta tuntemattomaan ja aasinsillat oli fifty-sixty. Vasaralainen ei 
tiennyt mikä on suola.

Tämän jälkeen siirryin nuorempien sitsaajien joukkoon ja haastatte-
luun tarttui yksi IK:lainen ja kaks myyläistä. IK:laisen fiilikset olivat 
”perseet olalle, periaatteessa” ja myyläisille nämä olivat ensimmäiset 
teekkaribileet, joita odottivat jännityksellä. Tähän IK:lainen totesi 
”meidän pitää näyttää nuille humanisteille. Ettekö te oo? Siis noille 
helsinkiläisille, miten biletetään oikeesti.” 

Tästä menin keittiöön, jossa tiedustelin illan ruoan tasoa. Kokki vasta-
si, että toivottavasti hyvää. Pyysin sitten kokkia kommentoimaan ruo-
kaa kolmella sanalla, johon kokki vastasi luonnollisesti: ”Oikeestaan 
mää en tiedä mitä tulossa”. No ruokaa toivottavasti. Keittiössä oli myös 
muita kuokkijoita, muun muassa yksi janoinen, jolla ei ollut laulukir-
jaa jota ei ole olemassa. Tuskin sitä siellä keittiössä myöskään on.

Lähdin sitten kiertelemään saliin ja sitsaajien tunnelmat olivat pää-
sääntöisesti hyvät. Lisäksi monilla myyläisillä ja vasaralaisilla oli         
ensimmäiset teekkarisitsit tulossa. Tämän jälkeen bongasin kaksi pii-
loutunutta raksalaista ja toinen oli hyvin tuohtunut ja ekat kommentit 
olivat: ”Meillä oli hyvä sikaosasto tulossa, mutta ????SENSUURI???? 
ja kyllähän minä mieleni niin pahoitin.” Toisella toveruksella oli kui-
tenkin toisenlaiset tunnelmat ja odotti hyviä sitsejä. Lisäksi keskuste-
limme, että nämä ovat uuden IE:n ensimmäiset sitsit ja näytön paikka. 
Seuraavaksi jouluvalot putosivat pilarista. Että sillä lailla.

Sitten sitsit pääsivät käyntiin ja meille tarjoiltiin alkuruoka. Tällä ker-
taahan koko menu oli lihaton, mutta tämä ei haitannut ainakaan ruoan 
makua. Alkuruoka keräsikin kehuja: ”Alkusoppa oikein herkullinen ja 
juusto kokkareet kiva lisä” ja ”Alkuruoka oli positiivinen yllätys. Orans-
si, juures, keitto.”. NAM!

SMT Boyz esiintyi alkuruoan jälkeen saaden yleisöltä raikuvat aploo-
dit ja menin esiintyjiä haastattelemaan  heti keikan jälkeen. Vika sointu 
oli kuulemma mennyt väärin kitaristilta ja alku oli muutenkin ollut 
hankala, koska ei pelattu yhteen. Puolivälissä keikkaa yhteistoiminta 
parantui, mutta vielä tarvitaan lisää treeniä, koska peruskuviot unoh-
tuivat välillä. Bändi suuntasi keikan jälkeen ottamaan häppää after-ski 
tyyliin. Oikein!

Tämän jälkeen päädyin haastattelemaan ulkkareita ja heillä oli mennyt 
ilta ihan kivasti ja joidenkin laulujen melodiat olivat jopa tuttuja. Ja jos 
joku väittää joskus, että toimittajalla oli mennyt boobs ja booze sanat 
sekaisin, niin tämä ei pidä missään tapauksessa paikkaansa. Toimitta-
jan englannin kielen taito keräsikin kehuja: ”Välillä ontuva, mutta silti 
aikaan saava.”

Kuvat: Romi Tolonen
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Kuin 
kaksi 

marjaa

Piakkoin tämän jälkeen saimme eteemme pääruoan, josta 
herui myös positiivisia kommentteja. Pähkinäpuolta kuiten-
kin eräs henkilö säikähti, koska oli allerginen pähkinöille. 
Ei se tosin niihin kuollut. Ihan hyvä juttu siis ja tunnelma 
sitseillä alkoi pikkuhiljaa myös nousemaan.

Tämän jälkeen toimittajan nauhuriin ei tullut mitään julkai-
sukelpoista, muuta kuin Ruutisten päätoimittajan viimeiset 
kommentit: ”Nyt vittu Pauli, neon viimeset sanat, neon ihan 
vikat”

Kiitos siis kaikille sitseillä mukana olleille ja erityisesti IE:lle 
ja heidän toimikunnalleen!

PS. Minne mun jallupullo katos?
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KP-hakemusten eliittiä
Moi, kuka sä oot? 

Johannes tai tuttavallisemmin Joha. Neljättä vuotta kiltahuoneella viihtyvä 

vanhan liiton rakentaja.

Excu-mesu oli sitä mieltä että sun hakemus oli tän vuoden valioyksilö. 
Lukijalle tiedoksi, aiheena oli taisteluväline, mutta taistelun kohdetta 
ei määritelty sen kummemm in. Mitä hirveämpien ja vaarattomimpien 
rähinälelujen joukosta nousi juuri sinun kyhäelmäsi. Kertoisitko siitä 
hieman? 

Hakemuksen aihe oli minulla heti kirkkaana mielessä. Suorastaan in-

sinöörimäisellä kehittämisellä ja suunnittelulla keksin keinot haluamani 

lopputuloksen saavuttamiseksi, ja kun oli valuhommien aika, ei tarvinnut 

enää liiemmin tuumailla. Muotin kumottuani en hetkeen voinut kuin ihailla   

kaunista betonipintaa. Ratkaiseva tekijä oli motivaatio, ei pelkästään päästä 

KP:lle, vaan myös ajatus siitä, että onhan se nyt hienoa kun on oma telamiina.

Mistä sait inspiraation taisteluvälineeseesi?

Suomen Valtion leivissä viettämäni unohtumattoman vuoden aikana tämä 

taisteluväline tuli minulle tuttuakin tutummaksi.

Kuinka paljon meni rahaa?

Ei ollut liikaa aikaa odotella betonin kovettumista, joten ostin rautakaupasta 

25 kg säkin pikabetonia, siihen meni  16 €. Maaleihin meni kans jotain 15 €. 

Keltainen spraymaali oli pääkaupunkiseudun jokaisesta Motonetista ja Sellon 

Clash Olsonilta loppu, mutta onneksi Prismasta löytyi. KP-hakemukseni ovat 

aina olleet eri värisiä joten mulla on nyt varmaan kuutta eriväristä spraymaa-

lia kotona.  Muut tavarat haalin kotoa, töistä ja vanhempien luota. 

Ps. Jos joku tarvitsee n. 15 kg erittäin nopeasti kovettuvaa kuivabetonia niin 

multa saattais lähteä halvalla!

Mitä odotat KP:lta?

Mukavaa irrottautumista kandikiireiden, töitten ja muiden kouluhommien 

täyttämästä arjesta, joskus tekee mieli suorastaan kiljua. Itse matkaa, kyllä 

KP-bussissa vaan viihtyy.  Unohtumattomia, kiinnostavia excuja ja kaljaa. 

Mutta tärkeintä KP:lla on aina ollut hyvän porukan aikaansaama KP-henki. 

Ja vielä kommentit istuvalta Excu-mestarilta, Marketta Ruutiaiselta. 
Mikä tekee Johan hakemuksesta valioyksilön?

Hakemukseen oli hyvin tarkasti jäljitelty aitoa telamiinaa. Lisäksi betoni on 

materiaalina kerrassaan vastustamaton!

Mitä odotat KP:ltä ja mitä pelkäät?

Odotan huikeaa reissua, jota muistelen lämmöllä vielä sittenkin, kun olen 

tylsä aikuinen. En oikeastaan osaa pelätä mitään, olisikohan syytä? Uskon 

että tällä huippuporukalla teemme yhdessä ihan törkeän hienon KP:n!
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Vain tovin toimittuaan 
moduulin aivot, 
sydän ja... no se juttu, 
josta se kahvi ja
kerma tulee ulos,
meni rikki.
Kone korjattiin,
mutta
liian korkea hinta jäi.

Tämän vuoden alussa 
päälafkan eli Kanditalon 

Hubiin ilmestyi suuren 
maailman tuulia

kuiskiva, nestemäisiä
kaloripommeja ruikkiva 
STARBUCKS-moduuli.

Kyllä kahvihenkiä nyt
hemmotellaan.

Jonnet ei
muista,
kiitos

päättäjät että 
puritte

<----  tämän
ja

annoitte 
meille

tämän ---->
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Nimi
Jussi Hietala
VSK
N.
Virka
PiiZei
Toteemibiisi
RamiRalli
Lempieläin
lehmä

Miksi lähdit Raatiin? 
Hyvä kysymys
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Otan yhteyttä Williksen Bruceen, joka lähtee umpikrapulaisena 
pelastamaan maailmaa.
Mikä pärisee?
Moottoripyörät ja auto, jonka pakoputkessa on reikä.
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Raitis,

Nimi
Juho Jalonen
VSK
2
Virka
Phuksitoimikunnan pj.
Toteemibiisi
Thunderstruck
Lempieläin
Mursu

Miksi lähdit Raatiin? 
koska kiltatoiminta on jees! ja kalja
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Yrittäisin hätäisesti edes kerran elämässäni ehtiä Hämeenlinnan 
eksklusiiviseen Iskelmäbaariin sisään Sivin kanssa.
Mikä pärisee?
Mun mukavan soluasuntoni melkeen ehjä jääkaappi.
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
iloinen ja sopivasti töhö

Miksi lähdit Raatiin? 
Sain hyvän tekosyyn tacojen hankkimiselle
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Foliohattu taitaisi olla siinäkin kätevä, uuden tiimivaatteen os-
taminen myös helpottaisi
Mikä pärisee?
Superjuomana Helmeilevä varmasti pärisis, mutta en oo saanut 
juotua sitä yli yhtä lasillista
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
jyyrä

Miksi lähdit Raatiin? 
näyttää hyvältä paperilla
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
voiteen ja nenäliinapaketin kanssa
Mikä pärisee?
Gunnersin kuiva ruuti
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Raamatun laupias samarialainen

Miksi lähdit Raatiin? 
Äänet päässäni käskivät.
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
korkkaisin toisen
Mikä pärisee?
Mikko
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
naurettava ja määrätietoisesti laiska

  
Irene Konola
VSK
2
Virka
Ulkovastaava
Toteemibiisi
Kissa ja koira laulaa 2 (kissaosuudet)
Lempieläin
Hiiru

Nimi
Lauri Kortelainen
VSK
2
Virka
Opintovastaava
Toteemibiisi
Bonnie Tyler - Hold out for a hero
Lempieläin
manaatti

Nimi
Lauri Kare
VSK
2
Virka
Ruutisten päätoimittaja
Toteemibiisi
Jack Sparrow (feat. Michael Bolton)
Lempieläin
varis

RAAti ‘15 YLPeÄnÄ
esittÄÄ
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Nimi
Marketta Ruutiainen
VSK
3
Virka
Excumesu
Toteemibiisi
Levikset repee
Lempieläin
Genuiini

Nimi
Mikko Tuohino
VSK
2
Virka
Kirjuri-tiedottaja (sihteeri)
Toteemibiisi
Nakkivene
Lempieläin
Villakoira

Nimi
Romi Tolonen
VSK
2
Virka
Emäntä
Toteemibiisi
Hittiputki
Lempieläin
kisu
Nimi
Saara Lassila
VSK
2
Virka
Isäntä
Toteemibiisi
Peto on irti
Lempieläin
kurre

Nimi
Sivi Kivivirta
VS(I)K(Ä)
2(5)
Virka
Yrityssuhdevastaava
Toteemibiisi
Do you wanna build a snowman
Lempieläin
(leo)PAARDI

Nimi
Terhi Seppälä
VSK
2
Virka
Rahastonhoitaja
Toteemibiisi
MC Koppakuoriainen
Lempieläin
Poni, semmoinen pieni ja kirmaileva

Miksi lähdit Raatiin? 
No kun eihän tästä hyvästä vaan saanu vuodessa tarpeekseen. 
Suosittelen kokeilemaan!
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Varmaan sitä tulis riipastua oikein kunnon känni
Mikä pärisee?
Kaikki. Aivan kaikki. Energiajuomia ja kahvia en voi edes juoda 
ku pärisee liikaa. Finrexin pärisee kans flunssasena.
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Marketta eli pensaspäivänkakkara

Miksi lähdit Raatiin? 
Jotta saisin avaimet Raadin koppiin.
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Kirjoittaisin siitä viikkotiedotteeseen.
Mikä pärisee?
ES, mutta Alepasta saa kanssa Megaforcea.
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Ne kutsuu mua koiraks

Miksi lähdit Raatiin? 
Kuvittelin handlaavani tän homman hyvin
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Tahtoisin gin tonicin gin tonicin
Mikä pärisee?
Long island ice tea tuplana
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
pink fluffy unicorn

Miksi lähdit Raatiin? 
Jotta maailma olisi parempi paikka
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Riippuu mikä maailma loppuisi
Mikä pärisee?
Autot, mutta niitä pyrin välttämään
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Viini on elämä

Miksi lähdit Raatiin? 
Mihin raatiin? Eiks tää ollukkaan 102 Hermannin ilmottautumi-
nen?
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Lähtisin kiireesti Juhon kanssa Hämeenlinnan  Iskelmäbaariin 
jos kerranki päästäis sisään.
Mikä pärisee?
En käytä päihteitä
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
Sivi sIvi siVi

Miksi lähdit Raatiin? 
Pitihän sitä kokeilla
Miten valmistautuisit maailmanloppuun?
Lisäisin energiavarastojani syömällä kilokaupalla tuoreita kor-
vapuusteja.
Mikä pärisee?
Piparit
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla.
“Mitä tarkoittaa >lisää jokin epämääräinen kaksimielinen il-
maisu tähän<?”
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Pieni sanaristikko

Kävin eilen Virossa ja kelloni 
osoitti edelleen sikäläistä aikaa.

Moodleeni oli hakkeroitu ja 
palauttamani tehtävä oli 
ryöstetty sieltä.

Takkini jäi oven väliin 
ja avain oli siinä 
taskussa, joka jäi oven 
sisäpuolelle.

Kämppikseni ei 
ollut lähtenyt 
aamulla kouluun, 
joten luulin, että 
on viikonloppu.

Koira söi läppärini.

Heräsin yllättäen Kertun 
luota, joten luulin 
olevani Kerttu ja 
palauttaneeni tehtävän.

Miksi tehtävien palautus myöhästyi?
Kerran jos toisenkin on se virhe tullut tehtyä, että tehtäviä ei syystä tai toisesta ole saanut ajoissa palautettua. Tällä palstalla 
esittelemme opetuslautakunnan virallisesti hyväksymiä myöhästyneen tehtävän palautuksen selityksiä. Kun annat assisten-

tille tällaisen selityksen myöhästymiseen, ei hän voi muuta kuin hyväksyä palautuksesi. Saa käyttää, mut ei oo pakko hei.

PUUHANURKKAUS
Mikä meni vikaan?
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