
RUUTISET!
RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963                                                                                      2/2011 

Wappuennustetesti!  

     s. 10

W
an

ha
 P

ul
su

 v
s.

 P
hu

ks
it

s.
 7

Wuorineuvontaa s. 8

WAPPU-



2 RUUTISET 2/2011

 

DOKUMENTOIJAT
Mea Ylä-Soininmäki
Linda Cairenius
Anni Suomalainen
Olli Sihvola

ULKOASU
Hanna Lahti

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

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY

Rakentajanaukio 4 A
02150 Espoo
puh. 044-587 7471
http://ik.ayy.fi

RUUTISTEN  TOIMITUS
PÄÄTOIMITTAJA
Joni Virkki 

TOIMITTAJAT 
Aku Viskari
Aleksi Meuronen
Tomas Fagerström
Laura Salo

TAITTAJA
Joni Virkki

Kansikuva: 
Mea Ylä-Soininmäki

Noniin, millainen vappufiilis 
herra puheenjohtajalla???

Mikäs tässä aamuskumpp...
eiku kahvia juodessa ilman 
paitaa pihalla!

Aijaijai :D

Sanotaanko vaikka näin, että 
fiilis nousee portaittain illan 
BBQ-bileitä varten...oulun  

               teekkariwapun aloiutus :D.. 
               ja 7 lähtee lento aamulla :S

Veikkaan siis, ettet oo tehny 
dynistä? ;)

hahahaha
juuen
mutta
eihän siinä palautus ole ku       

              vasta joskus myöhemmin..?
              vai

saattaapi ollakin...

3.5..

Oisihan nää kurssit voinut 
vetää jo fuksivuonna,mutta... 

jep...
Millainen tunnelma Turussa?

Mitäs nyt tässä. Pari kertaa 
meinattiin aiheuttaa kunnon  
joukkotappelu syystä että 
käy tin kaulahuivia enkä   

              äänestänyt Persuja.
              Rakas, Ihana, Mahtava      
              Turku<3

:D

Nyt onneksi turvassa taas 
Kari-Tapiolassa.

aaaa

sitte ei mitään hätää.

Mut millasilla fiilareilla nyt 
IK-jäynän jälkeen?

ihan loistavilla.....jäynä 
onnistu täydellisesti ja pääsi-
äinen mennyt hyvissä ruoissa
torstaina alkaa wappu     

              todenteolla  heti, kun saanut    
              muuton hoidettua
              ti tai ke pitäisi saada avaimet.

aijai, sit meno seis?:D

indeed
to-su kuin yksi pitkä yö :D
vai? ;)

torstaina töistä klo. 16:00 
tasan ja sit on meno
Onko skumpat jo kasas vai 
meneekö muuton aikana? :D

               Hiton vaikeeta chattailla ja    
               höyryttää tupsua samaan   
               aikaan, muuten..

torstaina voi olla meno, jos 
tossa muutama pikkujuttu 
onnistuu ennen sitä...
muuton ainaka menee jotain  

              ihan muuta ku skumppaa:D
              v*tuttaa koko projekti ku tuli    
              niin loistavaan aikaan nyt toi...
              mut wapun jälkeen ehtii  
              sit asetella kipot ja kupit           
              oikein, nyt kun vaan saa    
              siirrettyy kaiken kaman.

AYY kiittää ;)

jep

No, Wappu tulee 
Ainiin, tämä menee 
muuten Ruutisiin, 
eihän haittaa??

Puheenjohtajan 
Puhinat

Vahingossa
Facebookin kautta

Totuushan on, että suuri osa raadin 
kommunikoinnista hoidetaan nk. sosi-
aalisten medioiden kautta. Raatilaiset 
ovat myös hyviä ystäviä keskenään, ja 
usein on myös helpompaa hoitaa juok-
sevat asiat pikaisella GoToMeetingillä 
sen sijaan, että erikseen kokoonnuttai-
siin in corpore sano.

Killan puheenjohtajisto keskustelee 
myös usein erikseen esilletulevia 
asioita sekä sopivia menettelyjä, 
mutta välillä myös yksinkertaisesti 
lörpöttelevät.

Välillä päätoimittaja tallentaa keskus-
telut ja laittaa ne valtakunnallisesti 
yleisesti saatavaan lehteen, mutta 
sehän nyt vain on hyvän kaverin työtä.

Hyvät naiset ja Hermesetakset:
Taksin tilausnumero Helsingin seudulla on 0100 7300.

Myönnetäänpä siis lapsoset ihan rehellisesti itsellemme: 
Taksi tulee olemaan ainoa metodi, jolla onnistutte Wap-
puna itsenne ja kavereidenne paikantamisessa. Kaikki 
muu puhelinsoittelu, savumerkkeily ja KeePeeÄssäily on 
aivan turhaa.

Tilaa taksi.

Taksi tietää aina, missä olette. Taksi tietää aina, mitä halu-
atte ja Taksi tietää aina, minne haluatte – paitsi sen yhden 
kerran, kun Ullanlinnanmäen sijaan päädyimmekin Lin-
nanmäelle…

Tilaa siis toinen taksi.

Mutta minä eksyn aiheesta. Wappu on täällä. 

Wappu on absoluuttisen ihmeellistä aikaa. Wappuna 
unohdetaan kaikki velat ja kerrytetään uusia, ollaan 
iloisia sekä helppoja rempseitä ja ollaan kaikki veljiä 
keskenämme. Teekkareiden toimia katsellaan kaupun-
gilla entistä suopeammin ja iloisemmilla silmillä ja polii-
sisedillekin kehtaa mennä jakamaan vallan viihdyttävää 
tilannekomiikkaa. Pahimmassakin tapauksessa päädyt 
normitaksin sijaan miekkataksin matkaan.

Joitakin sääntöjä pitää kuitenkin noudattaa.

Teekkari on ennen kaikkea herrasmies. 
Teekkari skoolaa kaikella ja kaikkien kanssa, kokoajan. 
Teekkari kumartaa myös tyhjennyspaikkana toimivalle 
puulle tai patsaalle. 
Teekkari hymyilee kuin idiootti ja kävelee keskellä Poh-
joisesplanadia vaikkei poliisisetä olisikaan vielä ehtinyt 
sulkea sitä Wapun kunniaksi moottoriajoneuvoilta. 
Teekkari ei pahastu eikä huomioi humanistien tai muiden 
työttömien valituksia. 

Teekkari ei tappele. Ja jos tappelee, niin ihan vain huumo-
rimielessä vähän painii. Keskellä Espaa.

Teekkari on viihdyke. Minne ikinä teekkari käveleekin, 
hänelle nauretaan. Hänen kanssa nauretaan ja hän nauraa 
kansalle. Wappukansa kilpailee teekkarin suosiosta, sillä 
mikä wappuvempele olisikaan oivallisempi kiinnittää nei-
tokaisen hameenhelmaan kuin vastasammunut yliVirkis-
tynyt teekkari?

Teekkari on ajoneuvo. Wappuna hän on luonnonvoima. 
Teekkari on Wappuna aina menossa jonnekin, koska jos-
sain on aina hauskaa, ja se on aina muualla. Ja aina hänen 
mukaansa pääsee. Vaikka kämpille Kämpille.

Ja jos ei pääse niin voi aina tilata taksin.

   Joni Virkki
 Päätoimittaja ja rehellinen idiootti

Päätoimettomalta:
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Malcolm X  
Ihmisoikeusaktivisti

Hamilkar Bergroth
Rakennusinsinöörikillan uusi Phuksikapteeni

Huhhuh, mitenköhän tämän nyt pukisi sanoiksi. 
Vuosi on mennyt niin nopeasti, että ei sitä oikein 
vielä tajua, että se alkaa olla lopuillaan. Olen ollut 
äärimmäisen onnekas kun olen päässyt seuraa-
maan lähietäisyydeltä edesottamuksianne koko 
tämän huikean vuoden ajan. Voin rehellisesti 
sanoa, että se on ollut tähänastisen elämäni paras! 
Lupaan, että tulen muistamaan sen aina hymyssä 
suin. Olette todella huikeita tyyppejä – joka 
ikinen teistä. KIITOS! 

Vuosi aloitettiin yllättävän samanlaisissa mer-
keissä; mietittiin ketä nämä ihmiset ovat, miten 
homma oikein toimii ja mitenköhän tässä tulee 
käymään. En muista koska minua olisi jännit-
tänyt yhtä paljon kuin teidän ensimmäisenä 
koulupäivänänne vastaanottotilaisuudessa. Vuo-
den varrella välillä oli fiilis, ettei mikään tunnu 
sujuvan. Välillä vitutti. Mutta onneksi ympärillä 
oli joukko upeita ihmisiä jotka auttoivat jaksa-
maan. Olen myös pääsyt ylittämään itseni yhä 

PHUKSIKAPTEENIN VIIMEISET SANAT

www.quattrogroup.fi

Pöytä on katettu
huippurakentajille!

QUATTROGROUP palvelee yrityksiä ja yhteisöjä 
rakennusinvestointien käynnistämisessä, suunnittelussa 
ja toteuttamisessa. Vuonna 2009 liikevaihtomme oli 100 
M€ ja palveluksessamme on keskimäärin runsaat 300 
ammat ti laista. Kuulumme kymmenen suurimman talon
rakennuskonsernin joukkoon Suomessa.
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Minkä paikan valitset?

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

TALOTEKNIIKKA

UUDIS-JA PERUSKORJAUS

PROJEKTINJOHTO

uudestaan ja uudestaan. Kaikki on kuitenkin 
sujunut loistavasti ja vuodesta on jäänyt 
roppakaupalla hienoja muistoja ja uusia ystä-
viä. Olette olleet todella aktiivisesti kaikissa 
tapahtumissa mukana ja edustaneet Raksaa 
juuri oikealla asenteella! Killan ja muun 
ylioppilaskunnan kautta syntyvät sosiaaliset 
suhteet ovat kaikille meistä tärkeitä, niin opis-
kelun tukena kuin myöhemmin työelämässä-
kin. Toivottavasti teillekin on jäänyt vuodesta 
hieno fiilis, elinikäisiä ystäviä ja opinnotkin 
ovat siinä sivussa edenneet.

Toivottavasti olette löytänee killasta kodin 
itsellenne ja jaksatte olla mukana toiminnassa 
vielä monta vuotta. Ehkäpä osa teistä jatkaa 
raatiin asti. Ne teistä, jotka lähtivät ISO-hen-
kilöiksi,  auttakaa Hamia mahdollisuuksien 
mukaan, sillä ISOista on korvaamaton apu 
phuksikapteenille. Kiitos siis kaikille tämän 
vuoden ISOille, teitte hyvää duunia. Toivon-
kin mitä parasta onnea ja erittäin riemukkaita 

hetkiä sinulle Hami. Ole aidosti kiinnostunut 
phukseista, tutustu heihin ja ole oma itsesi 
niin kaikki menee varmasti nappiin. Meiltä 
vanhoilta kapuilta saa ja pitää aina tarvitta-
essa kysyä neuvoa.

Arwon phuksit. Pian saatte vetää lakkinne 
päähän ja phuksit sisällänne kuolevat ja 
minä lakkaan olemasta phuksikapteeninne. 
Minulle Te kuitenkin tulette aina olemaan 
minun phuksejani ja minä tulen aina ole-
maan vain teidän phuksikapteeninne. Olette 
todella lakkinne ansainneet ja lyhyesti sanot-
tuna kellään muulla killalla ei ole parempia 
phukseja! Erästä raksaphuksia lainatakseni, 
Best time EVER! Nauttikaa phuksivuotenne 
viimeisistä päivistä täysin rinnoin ja pitäkää 
lakista ja kaverista huolta.

Viimeisen kerran…
Phuksikapteeninne  
Eppu Henriksson Kuva: Elina Virolainen

Kuin Kaksi Marjaa

Kuva Matias Vainio
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Sitsikisat Alwarin Aukiolla
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. 

Tule katsomaan hauskanpitokilpailua Alva-
rille. Luvassa on todennäköisesti tiukka 
kilpailu viime metreille asti. Kannusta 

suosikkisi voittoon. ”Martti! Martti! Tsemp-
paa tsemppaa! Noilla toisilla näyttää olevan 
tosi hauskaa. Purista vielä parit naurut niin 
meette johtoon!” Ajatus on niin absurdi, 
että kannatti jättää väliin jo sen takia.

NESUn Wapputerassi
Paikalla satoi ja olut laimeni.

Kymppisuora
Ehkä teennäisin ja epätoivoisin hukka-
putken ja kolmoskierroksen jäljitelmäy-
ritelmä. Lähtö tapahtuu jostain Kehä 
Ykkösen kupeesta ja matka jumalan 

selän takaa ihmisten ilmoille on tuskai-
nen rutistus, joka huipentuu laimeim-
piin baaribileisiin ikinä. Mikä helve-

tin kymppikerho for real? 

Jäynien Esittely
Kaksi tuntia täyteen pakatussa salissa venaa-

mista. Yksi hauska läppä ja loput täyttä 
shaimaloosaa. ”Laitettiin ilmapalloja sun 

kiltikselle, BOOM! In your face!”

Äpygaala
Toiset kaksi tuntia täyteen pakatussa salissa. Var-

muuden vuoksi eri sali niin, että saa taas kimpoilla 
sisään verenhimoisen lynkkausjoukon jaloissa. 
Kaikki tämä sen takia, että saa nähdä kun joku 
sisäänpäin suuntautunut teekkarien eliittijoukko 
esittää tuotoksensa rahvaalle ja muulle vähem-
piarvoisille kansalle. Ai niin, ja paikalle on taas 
raahattu Suomen euroviisuedustaja tai joku muu 

viihdemaailman kruunamaton kuningas soittamaan 
saman biisin kahteen kertaan. 

Aaltowappu
Aallon väkinäinen julhallisuus senaatintorilla. 

Paikalla on kuitenkin vain teekkareita. Loppuhuipen-
nuksena juoksukilpailu Akateeminen Wartti. Koska 
ihmiset haluavat vappuna ennen kaikkea nähdä kun 

toiset ihmiset juoksevat. Nyt se silmä käteen.

Kemistikillan Prewappubileet Tivolissa
Kysykää itseltänne haluatteko baariin, jossa on nor-
maalien ihmisten sijaan pelkkiä teekkareita. Ainoa 

surullinen ohjelmanumero on muutama itseään täynnä-
olevaa lippatukkaista tissinpumppaajasählynpelaajaa 

eittelemässä itseään. Ai että, kun on kivaa!

RUUTISTEN
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Ulliksen sillis; 
Jos aattona paistaa, voit olla varma, 
että ulliksella sataa. Sinne siin nos-
telemaan takinkauluksia kauheassa 

darrassa.

Dipolin Wappu 
Lakki, PÄÄHÄN! Kallista kuplivaa ja 
Uniklubi tai joku muu tamperelainen 

tukka- ja meikkibändi. Keskiyöllä salai-
nen rituaali ja rasistinen kulttilaulu, 
jonka sanoissa ei ole mitään järkeä. 

Mantan Lakitus 
AYY ja KY lakittavat tänä vuonna 

yhdessä Havis Amandan patsaan. Hen-
gessä mukana myös TKY ja TOKYO. 

Wappumielen Osoitus 
 Kaikki on hyvin mutta osoitetaan mieltä 

ihan vaan mielen osoittamisen ilosta. 
Tapahtumalle halutaan suurta medianäh-

tävyyttä, jotta ihmiset uskoisivat, että 
Aalto-yliopisto olikin ihan hyvä satsaus.

Wappuriehan Julistus 
 Tungeksi smökin pihalla kuuntelemassa sen 
kyttätyypin väkinäisiä vitsejä. Samaan hin-

taan saat selville, minkä erityismaininnan se 
ilmapallo-kiltis –jäynä sai tällä kertaa..

Lakkien Jako
Kuka jakaa tänä vuonna lakin? Kuka 

pärjäsi, kun tuomaristo laittoi fuksispeksit 
vähiten-huonousjärjestykseen?

Hullu Jussi  Alwarin Aukiolla
Vanhat teekkarit yrittävät löytää kadon-

nutta nuoruuden intoa simuloimalla 
fuksivuoden Otasuunnistusta. 

Fuksispeksit Dipolissa 
Otaniemen phuksit eivät tälläkään kertaa kek-

sineet muuta kuin homo- ja alapääläppää.

Sitsikisat Alwarin Aukiolla
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. 

Tule katsomaan hauskanpitokilpailua Alva-
rille. Luvassa on todennäköisesti tiukka 
kilpailu viime metreille asti. Kannusta 

suosikkisi voittoon. ”Martti! Martti! Tsemp-
paa tsemppaa! Noilla toisilla näyttää olevan 
tosi hauskaa. Purista vielä parit naurut niin 
meette johtoon!” Ajatus on niin absurdi, 
että kannatti jättää väliin jo sen takia.

NESUn Wapputerassi
Paikalla satoi ja olut laimeni.

Kymppisuora
Ehkä teennäisin ja epätoivoisin hukka-
putken ja kolmoskierroksen jäljitelmäy-
ritelmä. Lähtö tapahtuu jostain Kehä 
Ykkösen kupeesta ja matka jumalan 

selän takaa ihmisten ilmoille on tuskai-
nen rutistus, joka huipentuu laimeim-
piin baaribileisiin ikinä. Mikä helve-

tin kymppikerho for real? 

Wappukulkue 
Ja meidän oli aivan pakko järjestää oma 

kulkue, koska kuka helvetin proletaari 
osoittaisi mieltä taiteilijoiden ja insinöörien 
rinnalla. Tahtoisin vielä korostaa että Man-
tan lakitti tänä vuonna AYY ja KY, tai siis 

pikemminkin KY ja AYY, jos nyt aivan talous-
poliittisesti korrekteja ollaan.

Ristin Kilta RY:n Wiinaton Wappu
Oletko koskaan kuullut kenenkään puhuvan 

näistä juhlista? Et, ja siihen on erittäin painava 
syy; Vappubileiden salattu ja kruunamaton afri-

kantähti! Mahtaa vituttaa ettet ollut paikalla. 
Uskomattomat esiintyjät ja ilmaiset viinat. 

Nomen est omen. 
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SE PÄIVÄ STARTTASI IHAN KU MIKÄ TAHANSA 
MUUKI PÄIVÄ. 

Arska blästäs ja ilmas oli muutenki suuren urhei-
lujuhlan tuntua. Puolen päivän jälkee alko pärs-
täläystäkkeeseen valua päivityksiä tyyliin ”Zomg! 
tänään on Hermanni! vähänx siistii!”. Allekirjoitta-
nukin kelas kans kaivaa kimpsut esiin ja kiskasta 
ygöset ylle ja kovat kaulaan. Siin pingviinipukua 
viritellessä tsiigasin, et olin jättäny paidan himaan 
porukoille. Perus janari. Pikainen ringalingaus 
folkseille ja tulos oli selvä. Mitää ei ollu duunattavis. 
Hetken funattua snaijasin onneks et Kalullahan oli 
sen vanhusten kaara lainassa. Äkkii Koodi Kallelle ja 
pian meikämanne kaahasi jo nakit käryten turtsaa 
kohti Epekepeä. Peril paita pykälään, kiesi ympäri ja 
asvaltti rullalle fillarit sladittaen. Tulin just sopivasti 
takas Niemeen mun gettokoppiin sillee et ehin 
kiskoo kledet niskaan, kampaa viikset ja smirnaa 
fledan edustuskondikseen. Ehin siit viel Kallelle 
etkoilee ja sain just dokattua ekan viskin, ku kumi-
jalka jo kaarto pihaan.
Käbi skujaili jotain salaria pitki NCC:n päämajaan. 
Ejektattiin sit kiirreellä sielt pirssistä ja mentiin 
ineen. Siel oli kissanristiäiset jo täydes tohinas 

menos. Skipattiin lässytys ja mentiin streittin 
herkuttelee pöydän antimilla. Jotain snadia fisu-
näkkäriä siellä oli tarjolla, ja tottakai haljane ämpäri 
boolia. Booli oli kyl aika limua, mut hyvin se putos 
parempiin partoihin. Hetken päästä munkin seura 
saapu paikalle omii reittejään kauniina ku morsian 
ja ei menny aikaakaan ku oltiin jo dösäs kruisimassa 
pääkallopaikalle Hotelli Haagaan. 
Siin hotellin aulassa arvottii hetki, et mitä nyt, mut 
kyl se veri veti sinne baarii melkosel vikkelyydel. 
Käytii eka tietty tsiigaa, ettei istuttu kenenkää dor-
kien vieres. No siel baaris jokatapaukses tilattii Kal-
len kans meille ja meiän daameille skumppanjalesti. 
Kilisteltii siin sit keväälle ja nielastii flinda pois alta. 
Jäi muuten viimeseks siit baarist, ku ei meist kukaan 
ollu niin hillopäällikkö, et ois ollu varaa pengaa 
siit toistamiseen sellasii euroi. Eipä siin midiksii ku 
kutsu pöytiinkin tuli melkee saman tien. Siin meiän 
seistessä tuli liput paikalle, jotka ei mahtunu ineen 
pystyyn. Eihän se nyt menny niinku Strömsössä. Vei-
sattiin parit värssyt ja ruvettii märehtii alkusalaattia. 
Saatiin kuulla toinen toistaan doupimpia puheita 
ja ja todistettii parin maotsetungin palkitsemista 
killan medaljongeilla. Illan päräyttävimmän puheen 
pysti meni kyl Konstalle, jonka diippi puhe emän-
nille stimuloi jokasen kuivumishermoja ja kirvoitti 
parit hyvät tippumiset. Päämureketta mureskel-
lessa saatiin nauttii tanssitsubujen esityksestä ja 
tottakai veisattiin lisää biisejä. Loppubileet meni 
aika defaultisti. Pian sit kuitenkin koitti aika mennä 

pistää jalalla koreesti. Ja sillähän sit kans pistettii. 
Siin emäntiä pyöritellessä tuli sen verran kuuma, 

et svetlaanaa pukkas ihan koko kaistan leveydeltä. 
Onneks ne reivit oli äkkii ohi ja päästiin kolistelee 
dösäl salariin jatkoille.

Salarissa oli Bölis pyörittää kiekkoi ja se soittiki siihe 
alkuu pari läskii räppiraitaa. Bändi börjas kuitenki 
sen verran nopee, ettei siin ehtiny paljoo niit värssyi 
herkistellä. Nomut eipä siin mitii, ku se pumppukin 
rokkas täböl. Siin vaihettii vähän läpyskää parin 
frendin kans ja koht hiffasin et orkka veti jotain niin 
kovaa stygee et oli pakko mennä työstää lannetta. 
Kylhän sitä jorattiinkin niinku mä oisin ollu niille 
rahaa velkaa, mut en silti pysyny Auran messis, joka 
veti ku Euroopan omistaja. Dorkatanssibätleäkin 
koitettiin Elinan kans, mut Elina heitti heti kättelys 
tsetit tiskiin ku se näki mun doupit muuvit. Vika 
dösä tuli ja sinne meiät sit skodittii menee. Rantsun 
jajatkoille en jaksanu lähtee kimpoilee tuhannen 
muun kans, vaan brennasin sen sijaa siin pihas 
yhen rillon kaikes rauhas ja hyvä seuras. Parit läpät 
läiskittii tiskii, mut siin vaihees iltaa rupes öögat 
painaa jo enemmän ku ois tarttenu. Kelasin et oli 
paras liikahtaa punkkaan ottaa lukuu et jaksais sit 
taas aamul. 

Seuraavan aamun tsögattii koleimmat plehat 
knuburaa ja otettii suunta sillikselle. Se onki sit jo 
ihan eri ballgeimi ja taidan jättää sen selvittämisen 
toisille.v

98. Hermanni stadiksi
(Ei hätää, päätoimittajakaan ei ymmärtänyt puoliakaan sanoista)

Teksti: Aleksi Meuronen
Kuvat: Mea Ylä-soininmäki
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Vanhan pulsun Lista

•	 Tallinnasta	haetut	viinat	(12	plo	skumppaa,	4	keissiä	kaljaa,	3	plo	Jallua,	2	plo	
Kossua)

•	 8	askia	tupakkaa	(punainen	Marlboro/	North	State	painamalla	yhtäjaksoisesti	
kaupan	nappia)

•	 iso	paketti	Sultan	–kondomeja	(pidetään	rehvakkaasti	takataskussa)
•	 Aurinkolasit
•	 pankkikortti	luotto-ominaisuudella
•	 henkkarit
•	 likaset	haalarit	täynnä	merkkejä
•	 aamiaistarvikkeet	(piimää	ja	pakastemarjoja)
•	 puhelin	(lähetä	tekstiviestejä,	koska	ihmiset	ei	kuule	mitään)
•	 kelkka	(myös	pukukaappi	käy)
•	 Otaniemessä	asuva	kaveri,	jonka	luo	voi	mennä	goisimaan
•	 Buranaa
•	 poppivehkeet
•	 Äpy	(saatat	jopa	hymähtää	niille	jutuille	viikon	ryyppäämisen	jälkeen)

Kommentit fuksien listaan:

Aivan liikaa rojua! 
Eli laukun voi jättää kotiin. 
Haalareita pitää käyttää hyväksi: niillä putsataan asiat ja ne päällä istutaan likaan. 
Lisäksi ei kannata vaihtaa IK:n haalarimekkejä, kun voi repästä jonkun kamalan 
merkin omista haalareista ja antaa sen sille toiselle. 

Vappuhärpäkkeetkin voi jättää kotiin, sillä niitä tarttuu itteensä jollain ihmeellä 
kauheet kasat eikä tarvi maksaa mitään! 
Epun numerolla taas ei tee mitään, koska se on niin töttöröössä siitä hetkestä läh-
tien kun te saatte lakit, ettei sen puheesta saa mitään selvää. 

Ja ruoalla ei tee mitään, koska ne haetaan aina kaupasta sillä hetkellä ku on nälkä.

Sen sijaan tarvitsette paljon viinaa, tupakkaa ja kondomeja! Kondomit toimivat 
myös hyvinä ilmapalloina, jos niille ei muuta käyttöä keksi, ja tietenkin ne voi klas-
sisesti vetää myös (ylä)päähän!

”Blondikerhon” Lista

•	 skumppaa
•	 jotain	paperia/nenäliinoja	(aina	joku	sohlaa)
•	 ponnari	(jotain	niin	yleishyödyllistä!	toimii	kuminauhanakin!)
•	 kamera!!
•	 arskat	(siis	aurinkolasit	:D)
•	 ainakin	yks	ilmapallo
•	 saippuakuplia	(-->	kesäfiilis,	ja	kaikki	joilla	niitä	ei	ole	on	kateellisia,	koska	ne	on	

vaan	niin	kivoja.)
•	 käteistä	ja	henkkarit	
•	 Serpentiiniä
•	 Joku	juttu	minkä	päälle	voi	istua,	vaikka	muovipussi	(joka	on	sekin	yleishyödylli-

nen)
•	 Ruokaa
•	 Darraruokaa.
•	 Joku	äänekäs	juttu	(kuten	meidän	rakkaat	pillihärpäkkeet,	jotka	ostettiin	5-kilta-

risteilyllä),	sillä	saa	tosi	hyvällä	säkällä	kiinnitettyä	kadonneen	kaverin	huomion,	
vähän	niin	kuin	"teitä	odotetaan	infopisteellä!"

•	 Radiopuhelimet?	Puhelinlinjat	on	kuitenkin	tukossa.
•	 Purkkaa
•	 Teippiä	(menee	laastaristakin)
•	 Huulirasva
•	 Buranaa
•	 IK:n	haalarimerkkejä	(voi	taas	vaihdella	niitä)
•	 Lisää	serpentiiniä
•	 Wappuhattu	tai	joku	muu	wappuhenkinen	juttu,	jonka	voi	itseensäkiinnittää.
•	 Alkometri	(jos	sellasen	sattuis	omistamaan,	ja	mieluummin	laadukkaampi	kuin	se	

DealExtremestä	ostettu,	joka	näytti	maksimissaan	0,3	promillea.)	Se	jopa	viihdyttää	
porukkaa.

•	 Monopolirahaa	(sillä	voi	yrittää	kusettaa	jotakuta	wappuhengessä	vaikka	ostamalla	
kaverilta	kaljan.	Ja	jos	ei	onnistu,	niin	ainaki	se	on	hauska	wapputunnelmantuoja.)

•	 Jonkunlainen	linkkariveitsi,	jota	voi	käyttää	käytännössä	mihin	vaan.
•	 Joku	laukku	mihin	saa	noi	kaikki	haalareihin	mahtumattomat	tavarat	laitettua.
•	 Taksin	numero	kaiken	varalta.
•	 Phuksikapteeni	Epun	numero:	0503370032	(HUOM!	vika	mahdollinen	päivä	aikaa	

spämmätä	phuksikapteenia	virallisesti!♥	kiitti	ja	hauskaa	wappua,	Eppu!)
•	 Wappufiilis,	haalarit	ja	vihdoinkin	se	TEEKKARILAKKI	:)

Wappu tulee, mutta mitä pitää ottaa mukaan? Annoimme joukolle phukseja haasteen tehdä lista kaikista niistä tarvikkeista, kimpsuista ja 
kampsuista , joita he luulevat tarvitsevansa mukaansa teekkariwapunviettoon!

Phuksien tarvikelistan kokosi ”Blondikerhoksi” itseään kutsuva Raksaphuksityttöjoukko. Lista oli odotetusti pitkä ja naiivi, joten veimme 
phuksilistan korjauspyynnön kera ”Vanhaksi Pulsuksi” kutsutulle, kaiken nähneelle Tositeekkarille. Pyysimme myös Vanhan Pulsun tehdä 

meille ”oikeaoppinen” lista, jotta phuksin tie wapunviettoon ei olisi turhan roinainen.

Vanha pulsu

WAPUN TARVIKELISTA 
Phuksi vs. Vanha Pulsu Kirjoittajat: Laura Salo, Blondikerho, Vanha Pulsu 

Kuvittajat: MTV3, Mea Ylä-Soininmäki, Vekku Savolainen
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Vapputerveisiä elämän kevääseen 
Jos haluaa menestyä, kannattaa tilastojen mukaan 
kouluttautua joko ekonomiksi tai diplomi-insi-
nööriksi. Myös syntymäpaikka on ratkaiseva. 
Pohjanmaa on hyvä ponnahduslauta. Oikea suku-
puolikin on eduksi. En ole ihan varma, kuka löy-
tyy menestyvän naisen takaa, mutta menestyvän 
miehen taustalta löytyy kuulema aina joko tarmo-
kas vaimo, hämmästynyt anoppi tai määrätietoi-
nen äiti. Menestys sinänsä tuntuu nuorena tavoit-
telemisen arvoiselta asialta. Kun on muutaman 
vuosikymmenen katsellut maailmaa, niin alkaa 
saada perspektiiviä. Voi jopa kysyä, että mikä 
on menestyksen hinta. 24/7 on varsin tavallinen, 
mutta melko kova hinta, jos vuosiin sisältyvät esi-
merkiksi lasten syntymät ja kasvu teini-ikäisiksi. 

Ehkä neuvona nälkäisille (mainosväen värk-
käämä hölmö ilmaus) voisi antaa, että kaikki 
aikanaan. Rauhallinen aloitus, sinnikäs suo-
ritus, kokemusten kerääminen ja sitten  – jos 
siltä tuntuu – täysillä kaikki peliin. Kai-
kista lahjakkaista ihmisistä ei tule johtajia 
eivätkä kaikki johtajat ole lahjakkaita ihmi-
siä. Useimmat ovat olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan tai muuten vain sattumalta sin-
gahtaneet johtotehtäviin. Valmiuksia toki tarvitaan, niin sosiaalisia, teknisiä kuin verbaa-
lisiakin, mutta ilman tervettä itsetuntoa ja -tuntemusta saattaa piankin olla eksyksissä.  

Näin vapun alla, teekkaritupsujen heilahdellessa, harva varmaan miettii tulevaisuutta, mutta enpäs 
malta olla neuvomatta. Etsikää oma erityislaatuisuutenne, tunnistakaa vahvuutenne ja hakeutukaa 
tehtäviin, joissa olette omimmillanne. Nauttikaa elämästä, kokemuksista, kasvamisesta. Ja katso-
kaa, mitä vuodet tuovat tullessaan.   Onni ei tule siitä, että pongahtaa niin nopeasti ja niin korke-
alle kuin mahdollista, vaan siitä, että  elämän eri osa-alueet ovat tasapainoisesti mukana arjessa.

Timo U. Korhonen
NCC Rakennus Oy
(rumpali, siltainsinööri, suunnittelija, isä, aluepäällikkö, toimitusjohtaja, isoisä, vuorineuvos)  

KOLUMNIT
Vuorineuvontaa

Arvoisat kansalaiset
Kära medborgare
Näin juhlan kunniaksi ottakaatten 
viisauden sanoja vastaan kunniakkaan ja 
arvostetun, käytökseltään nuhteettoman 
vanhan miehen (lue old man = olter-
manni) suusta.

Ja viimeistään tässä vaiheessa selkokie-
lisesti mainittakoon ironian tyylilajin 
olevan varmin tapa epäonnistua wappu-
puheessa ja parisuhteen kommunikaati-
ossa.

Varoitettakoon Teitä, että Wappuna 
saattaa piillä pienehkö vaara kemiallisesti 
päihdyttävän yhdisteen ylivallasta pienen 
teekkarin elintoiminnoissa ja niiden 
hallinnassa. Sallittakoon siis ylimielinen 
neuvo aina itsensä täydellisesti kontrol-
loivalta arvostetun ammattikunnan ja 
instituution taitajalta.

Jos nimittäin kävisi niin, että sattuisitte 
alkoholipitoisen kemikaalin johdosta täy-

sin syyntakeettomana hieman avau-
tumaan elämästänne, niin älkäätte 
sitä kuitenkaan julkisesti tehkö. 

Ja jos tekisittekin, niin älkäätte 
kuitenkaan sitä naamakirjaanne 
tallentako. 

Ja jos niin sattuisi kaikesta huo-
limatta tapahtumaan, voitte aina 
muistaa mäkihyppääjän sanat elämän 
ja laiffin yhteydestä ja lohduttaa 
itseänne sillä, että ystävänne ymmär-
sivät sensuroida pahimmat valokuvat 
luovista liikkeistänne ennen niiden 
lataamista kaiken kansan nähtäville.

Ylenpalttisen nesteytyksen etuihin 
kuuluu se, että ajoittain teille voi 
tulla tarve tehdä tilaa vatsassanne 
lisäravinteelle. Tätä joskus erheel-
lisesti kutsutaan ylen antamiseksi, 
vaikka pikemminkin kysymyksessä 
on mitä terveellisin puhdistautumis-
riitti. Tätä ei kuitenkaan harjoitet-
tako julkisella paikalla. 

Jos nyt kuitenkin sattuisitte oloanne 
keventämään turuilla ja toreilla, 
lieventäväksi asianhaaraksi katsot-

Nyt alkaa olla opiskelut tältä kevävältä 
ohi ja kappas, ei mennyt ihan niin kuin 
piti! Suunnitelmissa oli nyt vihdoin 
onnistua kielten kurssien kanssa ja 
saada jotain aikaan, mutta ei. Ja yksi jos 
toinenkin kurssi on hieman kesken-
eräisesti suoritettu, eli ei ollenkaan. 
Kesätenttejä ei varmaan järjestetä ja 
osaston [laitoksen/tiedekunnan/min-
kälie schoolin] väki on ihan pihalla. 
Nyt kun ei vaan enää jaksaisi panostaa 
yhtään. Keväällä on aina ihan hirveä 
härdelli päällä. Töissä sentään työt jää 
jotenkin töihin ja vapaa-aika on oikeasti 
vapaa-aikaa.

Nämäkin Ruutiset on varmaan ihan 
täynnä ”Wappujeejee! XDXD! jipii” –
tunnelmaa. Älkäähän nyt vielä juhliko, 
vielä on p***aa jäljellä. Tenttikausi 
menee melkein kesäkuulle.

Raksan tulostinkin on saanut hermoro-
mahduksen ja työntää yhden valkoisen 
paperin minuutissa ja piipittää loppu-
neesta mustekasetista jotain. Ai niin, 
voisiko joku kertoa myös Raksan kirjas-
ton tädille, että paperia ja mustetta voi 
tilailla kerralla hieman enemmän, ettei 
sitten tarvitse viikkoa odotella uutta 
mustekasettia???

Tekniikka mahdollistaa muuten nyky-
ään tulostamisen vaikka Arabiaan - siis 
Helsingin Arabiaan. Tässäpä vinkki; 
tulosta välillä joku aurinkoinen kirje 
taikkilaisille, tai lähetä sinne kopio 
kaavakokoelmasta tai laskaripapereista 
niin onpahan sielläkin poikkitieteellistä 
materiaalia saatavilla.

Keväästä ei ikinä selviäisi ilman 
aurinkoa ja iloisia teekkareita. Teemme 
palveluksen koko ihmiskunnalle. Nyt on 
kyllä jo sallittua ”höntsätä” ja hassutella.

Kaikesta ympäröivästä huolimatta (ja 
osaksi sen takia) on vaikea olla vaati-
maton, kun on vaan niin hyvä. Kevät 
tulla rymistelee ja onhan herran tähden 
Wappu! Erittäin jees.

Tomas Fagerström

Jotain Rajaa:

takoon, jos riitin toimittaneena 
ette jaloa toimintanne hetkeä pysty 
mieleenne palauttamaan. Sanoohan 
tunnettu logiikka, ettei jotain asiaa 
ole tapahtunut ellei sitä muista.

Wapun hetkistä ja puhdistautumis-
riiteistä upein on kahden päivän 
tärinä ja vapina. Mikä voisi olla 
ihmisluonnolle jalostavampaa kuin 
kertoa itselleen 48 tuntia jatkuvana 
tajunnanvirtana olevansa totaali 
idiootti. Yrittäen muistella missä 
on ollut ja kenen kanssa ja miten 
monipuolisesti on onnistunut nolaa-
maan itsensä. 

Tämän riitin läpikäytyään yksilö 
voi tehdä kauaskantoisia päätöksiä 
hyveellisen elämän puolesta. Peri-
mätieto kertoo, että historiallisim-
missa tapauksissa nämä päätökset 
ovat pitäneet jopa puolihermanniin 
saakka.

Esimerkillisen hienoa wappua kai-
kille toivottaa oma fiksu 

Oltermanninne

Wapun walistuspuhe Kuva Mea Ylä-Soininmäki

Kuva Olli Häkämies
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VENÄLÄINEN DEMOKRATIA 
Tarkoittaa käytännössä kaksipäistä diktatuuria, eli valtiomuoto on 
täten bidickswitchtatorship, eli läpsystä-vaihto-miesten-kaksinvalta.

MARKKINASEGMENTOINTI
Kari Tapiohtava vaalimainos Salattujen Elämien mainoskatkolla. 
PERUSSUOMALAINEN - Tuliko hyvä Suomi?

JARI LITMANEN
Suomessa. Helsingissä. Klubissa.

SUOMALAISET DOKUMENTIT
Suomalaiset dokumentit. Kansallinen rehellisyys on saatu lähi-
vuosien aikana tallennettua moniin dokumenttipätkiin ja jokai-
sen suomalaisen kansalaisvelvollisuus on tutustua tarjontaan. 
Miesten vuoro, Vesku, Reindeer spotting - lista on loputon.

NELJÄN SUUREN VAALITENTIT
Jos kysymys asetellaan siten että vaihtoehdoiksi jää kyllä tai ei, 
niin on erittäin perverssiä vastata vastaamatta kysymykseen esit-
telemällä oman puolueensa vaaliohjelmaa. Sopimalla, ei repimällä 
- Vastaamalla, ei vastaamalla.

KESKUSTA 
Kriiseistä ja vaaleista toiseen kärkipuolueiden joukossa. Poliit-
tisen uskottavuuden menettäminen on Suomessa todistetusti 
mahdotonta.

KOKOOMUS 
Työväen puolue vähäosaisten asialla. Peruuttamalla ei pääse 
eteenpäin. Ai jumalauta.

SDP 
Tuskin on ollut huonompaa aikaa olla feministi Suomessa kuin 
Jutta Urpilaisen hallinnoidessa unelmien ruusutarhaa.

ÄMMÄT 
Ei oo eeämmiä, eikä ämämmiä. Turha kesä.

TERO KARHU 
Mitä helvetin järkeä on laittaa ärrävikainen selostamaan jalka-
palloa? Sehän on kuin laittaisi liikuntarajoitteisen palomieheksi.

YLÖS/ALAS Näin väittää Aku Viskari

...koska tää on hieno laji

Juvan teollisuuskatu 17
02920 ESPOO

(09) 849 4070
www.empekkinen.

Ilmainen tietomallisovellus projektiyhteistyöhön.
Lataa Tekla BIMsight osoitteesta www.teklabimsight.com 

Rakastamme tietomalleja. Niin varmasti 
sinäkin, viimeistään kokeiltuasi uutta Tekla 
BIMsightia. Yhdistä mallit, tarkista törmäykset 
ja viesti helposti mallin avulla - Tekla BIMsight 
muuttaa tapasi hallita rakennushankkeita.

Mainostamaan 
Ruutisiin? 

MAINIO IDEA! 
 

Tilaa mediakorttimme osoitteesta
joni.virkki@aalto.fi



10 RUUTISET  2/2011

Testaa oma Wappuennusteesi!
1. Huomasit heti wappuviikon alussa, että Tallinnasta ostamasi skump-
padshku on halpaa, koska siinä on nätisti sanottuna ainoastaan skump-
painen sivumaku. Suoraan sanottuna täyttä paskaa! Kilisteletkö vai 
oletko helisemässä?

a) Kaadat skumpan nätin pinkkiin Glasun skumppamukiin ja lisäät mansi-
kan päälle. Ulkonäkö on puoli juomaa!
b) Lahjoitat Tallinnan skumpat kavereillesi ja ostat tilalle uutta. Kaikki 
likettää!
c) Ei alkoholin tarvitse olla hyvää!
d) Erittäin jees!

2. Killan wappusimoilla Ropon lohileivät loppuivat nenäsi edestä.
Miltäs wappu nyt maistuu?

a) Kalat ovat kivempia vapaina aalloissa.
b) Olet Ropolainen, joten söit leipiä jo niitä valmistaessasi, haha!
c) Et tullutkvaan tänne mitään kituvia kaloja syömään vaan juomaan, 
skööl!
d) Erittäin jees!

3. Wappubussit lähtevät liikkeelle, missä olet?

a) Eilen oli William & Kate -valvojaiset, joten otan pikku päikkäreitä 
kotona.
b) 102W:ssä tietenkin...kalliimpi ja parempi vaihtoehto muille wappubus-
seille.
c) Huh jaa, missä mää oon!?
d) Erittäin jees!

4. Jotkut laittaa Mantaa, mutta mitä sinä oikein teet?!

a) Pulikoin suihkulähteessä.
b) Myyn Äpyjä.
c) Puliukkoilen puiston penkillä.
d) Erittäin jees!

5. Dipolin wappu avaa ovensa, moneltako teet sisääntulosi?

a) Sitten, kun maltat lopettaa ah´ niin  kauniin laulusi singstaretkoilla
b) Mahdollisimman pian, koska haluan bilettää koko rahan edestä!
c) Silmät harittaa niin pahasti, etten katsele kelloja.
d) Erittäin jees!

6. Ullis on jo hyvässä menossa ja sinä...

a) Saavut paikalle myöhässä. Kaikki kaverisi ovat ihastuttavan jurrissa ja he 
tarjoilevat sinulle paljon ilmaista skumppaa, koska haluavat sinun olevan 
äkkiä heidän kanssaan samalla tasolla.
b) Nautiskelet maha pystyssä.
c) Erittäin tiukassa etukenossa!
d) Erittäin jees!

Ruutisten

Wappu
  ennuste- 

       testi!
Teksti Laura Salo 

 
Kuvat Epämääräisiä

Tulokset:
Eniten vaihtoehtoja a)

Matto keikkuu jalkojesi alta ja 
sammut kuin Ruusunen. Heräät 
kauniin äänesi menettäneenä 
ilman vaatteita 7 kääpiön vierestä 
ja peilistä katsoo hirviö, jonka 
ulkonäkö ei pussaamalla parane. 
Juokset kotiin ilman toista kenkää. 
Krapulasi on niin paha, että vaih-
dat omenan pitsaan.

Eniten vaihtoehtoja b)

Olet oikea raha-
possu ja ahneutesi 
vie sinut kasinolle, 
mutta afrikan 
tähden metsästys 
pysähtyy rosvopo-
lettiin ja omaisuutesi 
ryöstetään. Joudut 
tyytymään halpaan 
mättöruokaan ja 
suunnistat grillille, 
missä onnistut 
suututtamaan persut 
porvarillisuudellasi. 
Saat turpaasi.

Eniten vaihtoehtoja c)

Havahdut kännisestä jumituksesta 
klo 7:00. Olet tiskillä notkumassa 
jossain päin Otaniemeä. Jähmeät 
aivosi rekisteröivät, että olisi aika 
kontata Ullikselle. Et tarvitse 
mukaasi muuta evästä kuin nakit 
silmille. Sitten havahdut kännisestä 
jumituksesta klo 19:00. Kaikki 
muut ovat lähteneet Ullikselta 
sinun maatessasi yhä siellä muiden 
roskien joukossa. Ellan ja Aleksin 
lemmikkilokki kakkaa päällesi.

Eniten vaihtoehtoja d)

Lagaat ja etsit  
kookospähkinääsi. Toivottavasti 
silliksellä saa taas!

PS. Älkää unohtako vessapaperia 
Ullikselta! Ennustan, että se on 
bahamajoista loppu...

Ikimuistoista 
Wappua!
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Rakennusinsinöörikillan 
Kannatusjäsenyritykset 2011

Hyvää Wappua 
Rakennusinsinöörikilta!
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