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vieläpä sanoo virnuillen baarimikolle ”Shaken, not stirred”, ja melkein koko 
loppuseuruekin ottaa martinit =D 
5) Kun hoksaa, että vanhaa Saturnista vuonna 2005 ostettua äMPäriä ei 
varastettu, ja pystyy sittenkin kuuntelemaan varkauden jälkeen keskellä 
yötä maailman parhaan tsemppibiisin, Turisaksen Stand Up and Fightin! 
(Pelasti tappavalta v*tutukselta - mut Mikalle propsit siitä, että tykkäsi 
tosta biisistä! :) ) 
6) Kun saa poliiseilta uuden hauskan nimen kiinalaiseen rikosilmoitukseen 
ja konsulaatista virallisen väliaikaisen passin, jonka passikuva on 
vaaleanpunaraidallinen, koska passitulostimen muste on loppu! 
7) Kun saa vinettää kirjaimellisesti lehteen siitä, että yliopiston 
henkilökunta ei näköjään osaa käyttää kalenteria >:D 
8) Kun pistää soimaan taas sitä Turisasta, kuulee sanat ”Get up! You made 
it this far! No loser you are!”, ja päättää jaksaa lukea tenttiin vaikka ihan 
totaalisen väkisin tasan keskellä yötä. (Ja kun seuraavaks soi Supernaut, 
jonka välispiikki IKEAN lihapullista on maailman hauskin ja randomein, ja 
jatkaa lukemista hymyillen :D ) 
9) Kun saa olla ylpeä siitä, että sai tehtyä Ruutisten otsikon jälleen kerran 
paintilla. 
10) Kun muistaa, että vaikka raativuosi sitten loppuukin, mielettömän 
mahtavat ja hyperkivat kaverit ei lopu!! HURRAA te kaikki! 
11) Kun saavuttaa puhtaalla itsepäisyydellä sen, mitä tavoitteli, vaikkei siitä 
olis ees mitään hyötyä: äikän keväällä korotettu ällä <3 
12) Kun jotain tippuu, sen saa hämmästyttävän taktisesti kiinni ennen 
maata, ja voi hetken tyytyväisenä kuvitella olevansa ninja.

<3:llä Mea Ylä-Soininmäki aka ”Martina (Martina)”, 
           kuten siinä kiinalaisessa rikosilmoituksessa.

1) Kun hoksaa pääsevänsä viettämään synttäreitään viiskiltaristeilylle ja tarvitsee vikan kerran valvojan!  
2) Kun tietää, että se maailman paras sarja Sherlock jatkuu vielä! 
3) Kun muistaa, että kyllä ne hiukset kasvaa. (Kasvaispa nopeemmin, asdf.) 
4) Kun pääsee fiilistelemään Shanghaissa sielläkin kuvattua uusinta Bondia kaupungin korkeimmassa 
pilvenpiirtäjässä (melkeen 500m, ne maisemat - whoa) ja tilaamaan baaritiskiltä martinin, ja kun 

Asioita, jotka ketuttaa:

1) Kun ei pääse varaslähtöön kun on Ruåtsissa. 
2) Kun on katsonut vikan ilmestyneen Uuden 
Sherlockin jakson, ja tietää että ei ole pitkään 
aikaan mitä katsoa. 
3) Kun menee jo valmiiks pelkurina 
kampaajalle, kampaaja ei puhu suomea ja 
leikkaa näyttämänsä 7cm sijaan hiuksista 
noin 17 cm. 
4) Kun on Kiinassa kaikkialla vähintään kokoa L. 
Tyhmät pienet kiinalaiset. 

Stand Up and Fight! 
 
‘Yes we can, and therefore we do so! 
Please understand – there’s nothing you can do!’

Asioita, jotka piristää:
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5) Kun kesken mielettömän kivan ulkoexcun käsilaukku, jossa on _kaikki_ tärkeä, pöllitään ja sitä 
tajuaa olevasi kommunistisessa valtiossa. Passi meni --> you stopped existing tms. 
6) Kun tarvitsisi värikynät kiinalaisella poliisiasemalla, jotta poliiseille osaisi piirtää tarkemmin, mitä 
varastettiin. (Miten Kiinan poliisit voi olla niin tyhmiä JA hitaita??) 
7) Kun saa kavereineen kurssilta megaison ”rangaistustehtävän” ulkoexcusta johtuvien ”liiallisten” 
poissaolojen takia, kun oltiin ilmoitettu kurssin vetäjälle ”vain” päivämäärät eikä poissaolokertoja. 
8) Kun haluaisi jopa oikeasti lukea tenttiin, mutta ei vain ehdi, koska tekemistä on yksinkertaisesti 
epäinhimillisen paljon. 
9) Kun tajuaa, ettei Rüütisten taittokaan sen hauskuudesta huolimatta taas voisi osua ajallisesti 
huonompaan saumaan, eikä perfektionistius taiton suhteen ole kadonnut mihinkään. 
10) Kun tajuaa, että raativuosi on tosi lopuillaan, ja kaikki sen myötä tuleva kiva lopahtaa. NOOOOU! 
11) Kun YTL tekee vaikeaksi saada itselle oma äikän ylppäriessee. 
12) Kun kutittaa selästä sellasesta kohdasta, minne ei yletä kunnolla rapsuttamaan.
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Ohoy uudet raksalaiset ja vanhemmat kilta-
laiset. Syksy on alkanut ja huh, kyllä se syksy 
aina yllättää rankkuudellaan. Valoisa aika lyhe-
nee, mutta päivät vaan pitenee. Allekirjoitta-
neella puolet syyskuusta menikin iloisesti lomai-
lun ja reissaamisen merkeissä. Lomailussa on 
se huono puoli, että arkeen palaamisen myötä 
iskevä stressiaalto tekee loman lähes turhaksi. 
Kotona odottavat kaikki kouluhommat, jo ohi 
menneet DL:t, kiltahommat, sataset, kandiu-
udistus, työt, harrastukset ja parisuhteeseenkin 
pitäisi ehtiä panostamaan (toki kaksi viimeistä 
eivät lisästressiä aiheuta vaan pikemminkin liev-
ittävät sitä, toivottavasti). Lisäksi lentoyhtiö on-
nistui hukkaamaan koulumotivaation jonnekin 
Kroatian, Tanskan ja Suomen välimaastoon. 
Hyvin usein kiltahuoneen sohva vie voiton ti-
etokoneluokasta ja lounaat venyvät helposti yli 
tunnin mittaisiksi. Jos aamun luento tai laskarit 
eivät olekkaan pakolliset, kiusaus painaa tork-
kua useamman kerran kasvaa äärettömän su-
ureksi. Oma henkilökohtainen ennätykseni tältä 
syksyltä on 65 minuuttia.

syksyllä ja ovat Kone- ja Rakennustekniikka, Energia- ja Ympäristötekniikka sekä Rakennettu ympäristö, jotka 
eivät enää vastaakaan kiltojen edustamia suuntauksia. Toisin sanoen Rakennusinsinöörikiltaan ei syksystä 2013 
eteenpäin saada jäseniä suoraan hakukohteittain. 
Killat eivät ole kuitenkaan tyytyneet vain katsomaan pääaineuudistusta vierestä. IK, KIK ja MK olivat jo keväällä 
2012 vahvasti mukana kandivaiheen hakukohteiden ja pääaineiden kehitystyössä. Opiskelijarintamalta kuitenkin 
puuttui yhtenäinen ääni ja selkeä kanava viestiä koko korkeakoulun opiskelijoiden näkökulmia. Tästä viisastunee-
na korkeakoulumme kolmen killan hallitukset ovat valmistelleet uuden järjestön - Insinööritieteiden teekkarit 
ry (työnimi) - perustamista vastaamaan jatkossa korkeakoulua koskettaviin haasteisiin. Järjestön toimenkuvaksi 

edunvalvonnan lisäksi on kaavailtu kiltojen yhteistyön edistämistä ja koordinointia sekä 2013 voimaan 
astuvan kandiohjelman tuottamiin haasteisiin vastaamista. Kattojärjestön jäsenyys tulee olemaan yhdisty-

spohjainen, joten toiminta olisi edelleen kiltavetoista. Perustamiskokous pidettiin 8.10. ja saa nähdä 
miten kattojärjestön toiminta lähtee liikkeelle.

Omassa killassamme IK:ssa on kuitenkin jotain maagista. Jotain sellaista, joka yhdistää meitä kaikkia. 
Se saa ainakin minut tuntemaan oloni ylpeäksi. Se saa minut tuntemaan oloni tervetulleeksi ja 

kodikkaaksi. Se on poikkeuksellisen vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä.  Se 
on elinikäisiä ystäviä ja ystäväryhmiä. Tässä valossa en todellakaan jaksa uskoa, että IK:lla 

olisi mitään hätää tulevaisuuden suhteen. On aivan varmaa, että kiinnostus raken-
tamista kohtaan säilyy ja ihmisiä hakeutuu opiskelemaan sitä myös tulevaisuudessa. Tässä 

Rakennusinsinöörikillalla on myös valtavan paljon vaikutusvaltaa, sillä kouluumme tulee myös 
suuri joukko ihmisiä, jotka eivät ole aivan varmoja mikä opiskeluala heitä tulee kiinnostamaan. 
Oikean tyyppisellä toiminnalla ja yhteistyöllä yritysten ja laitoksen kanssa pystymme varmasti 

vakuuttamaan opiskelijat siitä, että rakentaminen ja yhdyskuntatekniikka ala on juuri se oikea. 
Näin takaamme sen, että tulevaisuudessakin kuulemme tupsulakkien huutavan ”Raksa jaksaa”! 

Lisäksi koko killan historiassa ollaan 
todennäköisesti suurimman muu-
toksen edessä. Aalto-yliopiston 
myötä koko korkeakoulun raken-
netta ja kandiohjelmia on muokattu 
ja kehitetty isolla kädellä. Nyt vakiin-
tuneiksi rakenteiksi on muotoutunut 
kuusi Aallon korkeakoulua, joilla on 
keskitetty hallinto, suora yhteys ylio-
pistotason päätöksentekoon, omat 
painopistealueensa ja omat opetus- ja 
tutkimustavoitteensa. Oma korkeak-
oulumme, Insinööritieteiden korkeak-
oulu, koostuu Rakennusinsinöörikillan 
(IK), Koneinsinöörikillan (KIK) ja Maan-
mittarikillan (MK) opiskelijoista. Kandiu-
udistuksen myötä uudet hakukohteet 
sekä pääaineet astuvat voimaan 2013 

Satasten järkkäilyt etenevätkin kovaa vauhtia. Historian osalta homma rupeaa olemaan loppusuoralla. Kirjoittaja on saanut 
työnsä päätökseen, taittaja on valittu ja vielä pitää valita Historiaan tulevat kuvat. Kannattaa olla hereillä sillä Historiaa voi 
pian ennakkovarata itsellensä. Itse juhlaa varten tilat alkaa olla kasassa ja ensimmäisiä sponsoreita on varmistunut. Rahan os-
alta työsarkaa kuitenkin vielä riittää ja kannustankin kaikkia lähtemään rohkeasti mukaan järkkäilyihin. Vielä ei ole myöhäistä 
vaikuttaa Killan hienoimpaan, suurimpaan ja kauneimpaan juhlaan.

Työmäärästä huolimatta huomaan, että loman jälkeen en tiuski ihmisille ja vaikka herääminen vituttaa aamulla, se menee 
ohi aamupalan jälkeen. Vaikka ulkona sataa ja on harmaata, mahtuu syksyyn paljon juhlaa ja olen ehkä ruskettunut vielä 
marraskuussa, wup wuup! Aion näyttää sairaan hyvältä Teekkarius 140 juhlissa. Tulossa hyvät kekkerit, kannattaa ehdot-
tomasti lähteä mukaan. Olin kyseisissä juhlissa ensimmäisen kerra vuonna 2009 (olivat silloin vielä TKY:n vuosijuhlat) ja ne 
muuttivat elämäni. Kyseiset juhlat toimivat myös varmasti hyvinä etkoina 12.4. järjestettävälle 100. Hermanninsisille. Pian 
koittaa myös Puoli-Hermanni, joka järjestetään 20:ttä kertaa. On kotimaan puolipitkää, excursio Tukholmaan, 5-kiltaris-
teily… Kaikennäköistä. Ja kuukauden päästä valitaan uudet toimijat kiltaan ensivuodelle. Kannattaa ehdottomasti lähteä 
messiin. Taitaa tämäkin syksy hurahtaa aika nopeasti.

Kilta lähentelee 100 vuoden ikää, se on nähnyt kaksi Maailman sotaa, joten eiköhän me yhdestä kandiuudistuksesta selvitä. 

Vielä kerran minunkin puolestani, tervetuloa kaikki uudet phuksit mukaan kiltaan. Tsemppiä kaikille syksyn opiskeluihin 
sekä haasteisiin ja muistakaa, että kun on kylmä ja syksyn pimeys tympii, kiltahuoneella on aina seuraa!

Eppu Henriksson, Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2012

Puhiksen puhinat vol 3

Taas yksi opiskeluvuosi on saatettu 
arvoiseensa alkuun otaonnelassa ja 
ensimmäiset viikot koulun penkillä on 
onnistuttu hienosti välttämään. Syksyn 
merkkejä näkyy jo ilmassa ja lehdettömät 
puut ja ”oikoreittiä” kulkevat teekkarit 
valtaavat otaniemen metsiköt. Lohtua ja 
iloa syksyn harmauteen on kuitenkin taas 
saatu uuden phuksikatraan muodossa! 

 Raksalla aloitti taas reippat sata 
mainiota uutta opsikelijaa ja raksahengen 
loistavasti omakseen ottanutta tulevaa 
teekkaria. Tapahtumarikkaiden 
ensimmäisten viikkojen aikana olen 
päässyt aitiopaikalta tutustumaan uuteen 
teekkarisukupolveen  - ja mahtavalta 
näyttää. Oli sitten kyse excuista, 
sitseistä, suunnistuksista tai muista 
karkeloista, niin raksa on todellakin 
jaksanut! Hauskaa on pidetty ja kaikki 
ovat temmeltäneet loistavalla meiningillä 
tapahtumasta toiseen ja kolmanteen, siitä 
iso kiitos!

 Nyt, kun ensimmäiset viikot 
on kiidetty huumassa, täytyy muistaa 
myös pysähtyä hetkeksi ja miettiä missä 
välissä niitä opintopisteitä saisi kerättyä. 

Jussi Hietalan Kvartaalivitsi 

 Miksi raveissa ei kannata mennä eturiviin?     ...
 -koska sieltä ei näe hevonvittuakaan.

ja miksi eturivi on silti parempi?
-koska siitä näkee vitun hyvin.

Tässä pätee, ainakin minun mielestäni, 
hyvin sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty. Ainakin allekirjoittaneella on siis 
hurja määrä kursseja jo puoliksi tehtynä! 
(Kelpaakohan tämä kelalle perusteeksi?) 
Vanhemmilta opiskelijoilta saa ja kannattaa 
kysyä apua hankalempien kurssien kanssa ja 
muutenkin kaikessa mahdollisessa.
 
Nenä musteessa statiikka ja kemiaa 
puurtaessaan kannattaa aina muistaa myös 
opiskelun valoisampi puoli, eli killan ja muiden 
toimijoiden järjestämä opiskelijaelämä. 
Kuten Lemminkäisen edustaja fiksusti 
sanoi - Opiskelijaelämästä kannattaa 
ottaa kaikki irti. Verkostoituminen ja 
hauskanpito hyvässä porukassa auttaa myös 
koulunkäynnissä. Kuten useat ovatkin jo 
huomanneet, hankalien laskareiden kanssa 
ei kannata jäädä yksin! Jotkut ovatkin jo 
päässeet mm. lakinlaskijaisten yhteydessä 
tutustumaan myös tapahtumien järjestävien 
osapuolten arkeen ja tienanneet siinä ohessa 
myös tuikitärkeitä työpisteitä. Työpisteitä 
kannattaa tosiaan alkaa keräämään jo nyt 
hyvissä ajoin, jotta kaikki pisteet eivät jää 
keväällä hankittaviksi. Mikäli kiltatoiminta 
kiinnostaa enemmänkin, kannattaa asettua 
ehdolle johonkin itseään kiinnostavaan 
virkaan killan vaalikokouksessa 14.11.
 Yön pikkutunteina tätä 
kirjoittaessani valmistelen juuri 
phuksisitsien ruokalistaa ja voin kertoa, 
että hyvää on! (Tai tätä lukiessasi taisi 

kyllä olla jo. Muistatko mitä söit?) Viiskiltaristeily, puolihermanni 
ja HBN kolkuttavat myös jo ovella ja odottavan aika tuntuu 
yllättävän pitkältä.

Kohta päästään taas pitämään hauskaa juurikin sillä oikealla 
Raksa-tavalla!

Rasmus Fagerström
phuksikapteeni

Kapun löpinät
Kuva: Laura M
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Rakennusinsinöörikillan 100-vuotisjuhlanäyttelyn avajaisia  kilisteltiin lauantaina 22.9. 
Teekkarimuseolla. Näyttelyssä on esillä esineistöä ja kuvia vuosien varrelta liittyen niin killan juhliin, 
excuihin kuin tempauksiinkin. Näytteillä ovat esimerkiksi killan alkuperäinen vuonna 1945 Wärtsilän 
killalle lahjoittama Viinasampo, edesmenneen legendaarisen kunniajäsenemme Niilo Kurvisen 
Hermannissa käyttämä juhlafrakki ja KP-hakemuksia. Lisäksi kävijöille on laitettu hypisteltäväksi 
(IKi)vanhoja excujulkaisuja ja muuta materiaalia.

IK100-toimikunnan kuulumisia

Museo sijaitsee Jämeräntaival 3 A:n kellarissa, ja kaikki kiltamme historiasta 
kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan näyttelyyn seuraavina ajankohtina:

16.10. klo 17-19 
30.10. klo 17-19
13.11. klo 17-19
27.11. klo 17-19
11.12. klo 17-19

Killan historiasta muutenkin kiinnostuneille tiedoksi, että historiateos on 
viittä vaille valmis painoon lähetettäväksi ja se julkaistaan ensi keväänä.

Lisää killan 100-vuotisjuhlan toteutuksesta ja siitä miten pääset mukaan toimintaan 
killan nettisivuille osoitteessa ik.ayy.fi --> Ajankohtaista --> 100-vuotistoimikunta. To
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Nasti Korhonen

 

MAIK-VARASLÄHTÖ   eli outo lintu Luukissa

Jälleen kerran onnistuivat mittarit, arkkarit ja raksalaiset houkuttelemaan 
MAIK-nimihirviön turvin elokuussa Espoon Luukkiin liudan uusia 
fukseja, yli-innokkaita ISOhenkilöitä ja muutaman vanhan jäärän. Fuksit 
saapuivat paikalle vasta lauantaina, mutta jo perjantai-iltana meininki oli 
katossa. Allekirjoittaneelle tämä oli jo viides varaslähtö ja mielestäni yksi 
parhaista, jossa olen ollut. En joutunut pelastamaan ketään järveltä tai saanut 
ramirallista raivostunutta isäntää kimppuuni, eikä kukaan luullut minua 
Destian edustajaksi.

Saavuin paikalle perjantaina pakollisen varustelekavierailun jälkeen 
seurassani elävä legenda nimeltä Virkki. Alkuilta meni mukavasti 
vanhoja kavereita tavatessa ja keittiössä gorgonzolarisottoa kokatessa. 
Havaintojemme mukaan yhteen risottopannuun kuluu pullollinen 
luumuviiniä. 

Ilmeisesti kiltojen budjetit ovat edelleen hyvällä mallilla, koska sadetta ei 
juuri nähty. Lauantaina paikalle uskaltautuneet fuksit pääsivät siis nauttimaan 
hyvästä säästä perjantai-illasta juuri ajoissa toipuneiden ISOjen seurassa. 
Fuksikapteenit kertoivat tilan käyttösäännöt ja varoittelivat fukseja saunassa 
majailevan kuuman veden aiheuttamista vaaroista. Pakollisen (ja aina yhtä 
kiusallisen) nimikierroksen jälkeen alkoi perinteinen rastikiertely, jossa 
mittari-ISOt jälleen kunnostautuivat vesipyssyjahdin parissa. Viime vuodesta 
viisastuneena otin jalat alleni heti, kun ensimmäinen vesipyssyä innosta 
soikeana heiluttava fuksi lähestyi minua. Suostuin kasteltavaksi vasta reilun 
juoksukirin jälkeen, jolloin tyytyväisenä totesin, että minun lisäkseni myös 
mittari-ISOt olivat märkiä. Heidän kohdallaan se tosin johtui jostain ihan 
muusta kuin vedestä (hiestä, toim. huom.). 

MAIK-varaslähdön tärkeimpänä tavoitteena toisiin tutustumisen lisäksi on 
aiheuttaa hämmennystä fuksien keskuudessa. Tänä vuonna ihmetystä herätti 
etupihalle kasatun Otaniemi-simulaattorin lisäksi grillikatoksesta löytyvä 
harvinainen kotimainen siipikarjaeläin: tölkkipersekana. Muutama arkkitehti 
suorastaan lumoutui tämän rujon linnun ulkomuodosta, eikä makukaan ollut 
hassumpi. Myös etupihalta löytyvä, epämääräisen näköinen sininen paku, 
josta soitettiin ikivihreitä hittibiisejä, kuten ”Läskiseksin abc” kummastutti 
monia.

Illan pimetessä Luukin pöytien murtolujuutta testattiin jälleen useiden 
phuksipalleroiden voimin, lopputulos: pöydät 4, phuksit 0. Osasto Bergroth 
& Haahtela häiriköi saunan rauhaan paenneita phuksiparkoja perinteisillä 
saunasitseillä, joiden jälkeen suunnattiin takaisin päärakennukselle 
bilettämään. Ilmeisesti MAIK:in tarjoamaan ruokaan oli eksynyt jotain 
piristeitä, sillä osa porukasta suorastaan kieltäytyi menemästä nukkumaan 
ja jatkoi pöydillä pomppimista sunnuntaiaamuun asti, jolloin meteliin 
hermostunut vanhempi jäärä kävi laittamassa ramirallin soimaan. 
Kumma kyllä paikka saatiin sunnuntain aikana siivottua (lue: voidaan 
mennä riehumaan myös ensi vuonna) ja jokaiselle pihaan parkkeeratulle 
autolle löytyi (lähes) ajokuntoinen kuski. Huhujen mukaan Kehä III:n ja 
Vihdintien risteyksessä sijaitseva McD harkitsee vahvasti laajentamista tai 
vaihtoehtoisesti tilapäistä toimipistettä Luukkiin ensi elokuulle. 

Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.

A.V.T.H (anonyymi vanhempi tieteenharjoittaja)

Kuvat: Milla Mattila
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YHTEISKUNTASUUNNITTELUN 
MONIOTTELIJA

Rakennukset & suunnittelu
Teollisuus & öljy/kaasu
Vesi & ympäristö

www.ramboll.fi Energia & ilmasto
Infra & liikenne
Johdon konsultointi

Käy tykkäämässä meistä Facebookista!

Oletko koskaan kuvitellut olevasi todella oikeassa ja kaikki eriävien mielipiteiden esittäjät väärässä. On mahdollista, että olet löytänyt absoluuttisen totuuden, 

mutta todennäköisesti olet väärässä. Subjektiivinen tarkastelu on usein kovin pinnallista ja täysin objektiivinen tarkastelu on ihmisille lähes mahdotonta.

Käytän täten paskalistani absoluuttisten totuuksien tarkasteluun.

Massa.

On täysin oikein tiedostaa että massa on absolu-
uttinen totuus. Vaikkakin oma fysiikkamme on 
empiiristä ja massan yksiköt ihmisten keksimiä, voi 
tuskin kukaan väittää etteikö materia olisi materiaa ja 
painovoima massakeskittymien koossa pitävä voima.

Nopeus.

Kävin viime kesänä ensimmäistä kertaa Heurekan planetaari-
ossa ja kupoliin piirretty animaatio kotigalaksimme matkasta 
keskellä ääretöntä tyhjyyttä räjäytti tajuntani. Oli oma hahmo-
tuskykymme vektoreista tai niiden määrittelystä mikä ta-
hansa, niin materian matkaa keskellä ääretöntä tyhjyyttä ei voi 
kiistää pahinkaan korso-kerava-akselin varastoduunari.

Subjektiivisuus.

Kuten edellä esitin on absoluuttiset totuudet silti rajattava 
subjektiiviseen tarkasteluun ja tunnustettava ihmisen rajal-
linen käsityskyky. Käsityskyvyn rajallisuuden takia luultavasti 
todistamme luultavasti päivittäin tunnetuimman fyysikon 
oman absoluuttisen totuuden todeksi; Two things are infinite: 
the universe and human stupidity; and I’m not sure about the 
the universe.

Absoluuttiset Totuudetá la Aku Viskari

Energia.

Periaatteessa matemaattisen päättelyn mukaan ener-
giankin olisi oltava absoluuttinen totuus. Tämä menee 
jo liian pitkälle. Koska yleensäkkään en usko dogmei-
hin, niin en kykene tunnustamaan tätä absoluuttiseksi 
totuudeksi, sillä oma ymmärrykseni ei riitä käsittämään 
suhteellisuus teoriaa hitusen vertaa. 

Syksyn tapahtumakalenteri!

Saattaa sisältää muutoksia ja pieniä määriä pähkinää. Pähkinäallergikkojen suositellaan seuraavan IK:n nettisivujen ajankohtaista-kalenteria.

LEPPOISA LOKAKUU

30.10. Opintoilta @ Ossin linna

31.10-2.11. Kotimaan PuoliPitkä

MUIKEA MARRASKUU

3.-11.11.     Teekkarius 140 -juhlaviikko
12.-18.11.   Kv-viikko
12.11.        (P) NCC-leffailta
14.11.         Vaalikokous
15.11.          RILkamat
21.11.          MAIK-sitsit
20.–24.11.  Tukholma-excursio
30.11.          pIKkkujoulut

JOU JOU JOULUKUU

2.-4.12. 5-kiltaristeily

10.12. Piparielementti
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Myrskyävää syksyä hyvät 
lukijat. Vesi on taas muuttunut 
järvistä, puroista ja lammikoista 
pieniksi pisteleviksi pisaroiksi, 
jotka osuvat silmiin ja 
tunkeutuvat kaikkialle kellareista 
yläpohjiin. Nämä viheliäiset 
tuulen avustuksella liikkuvat 
homealustat aiheuttavat astmaa 
vielä kymmenien vuosien 
päästäkin. Tähän vuodenaikaan 
vedenpaisumukset ja muut 
vitsaukset vaikeuttavat Pohjolan 
kansan karua elämää pimeästä 
nyt puhumattakaan.

Onneksi kilta tarjoaa tänäkin 
syksynä kaikille halukkaille 
leipää ja sirkushuveja. Opiskelun 
ja aktiivisen humputtelun 
ansiosta säästyy ainakin median 
ja politiikan rappeuttavalta 
vaikutukselta. Uutisten 

seuraaminen voi nähkääs 
aiheuttaa joskus turhauttavaa 
epätoivoista ahdistusta, kuten 
allekirjoittaneelle on käynyt. 
Uutiskynnyksen ylittäminen 
ei vaadi yhtään mitään. 
BB-talon tapahtumat ovat 
jatkuvasti etusivun juttuja, 
tundralla on kylmä, Suomessa 
sataa jne. Sitten kinastellaan 
joutavista pikkujutuista ja 
sanamuodoista ministeritasolla 
ihan ulkomaita myöten. Kyllä 
joskus ihmetyttää miten 
selkärangatonta porukkaa 
meillä on kauppapolitiikkaa 
ja ulkopolitiikkaa hoitamassa. 
Vastapainona huomiota ja 
mediatilaa saavat kansan 
syvistä riveistä esiin astuneet 

edustajat, joille aivotkin ovat 
vain selkärangan jatke. Itselle 
tulee väkisin ihan uusi merkitys 
huonoille uutisille.

Tällaisen herkän mielen 
romuttaa totaalisesti 
esimerkiksi tekniikka (Ja 
Q-park, mutta se on eri juttu). 
Eräänä päivänä yritin avata 
tiedoston tietokoneella, mutta 
ohjelma, jossa se avautui, 
halusi välttämättä päivittyä 
ja käynnistyä uudelleen. 
Uudelleenkäynnistymisen 
jälkeen se ei osannut avata 
klikkaamaani tiedostoa. 
Myös skannerit, printterit, 
Noppa, Oodi, Optima, 
Into, Kunto  ja kaikki muut 

Jotain rajaa kaatuilee ja hajoilee. Pitäisikö 
tässä itkeä vai nauraa? Yritän 
vain opiskella. Tietotekniikka 
ei ole koskaan ollut vahva 
puoleni, onneksi opiskelen 
raksalla kovaa tekniikkaa, 
sitä jota Saksalaiset ovat aina 
osanneet tehdä. Saksalaiset 
ovat muuten syntymästään 
asti hyvin kiinnostuneita 
tekniikasta ja teollisuudesta, 
äitiäkin kutsutaan mutteriksi. 
Saksa onkin kai siksi euroopan 
talouden ja teollisuuden 
veturi. Tästä tuleekin mieleeni  
kun entisaikoina raksallakin 
opiskeltiin kovasti tekniikan 
kieltä, jotta kurssikirjoista 
ymmärtäisi edes jotain. Ei ennen 
ollut ollenkaan helpompaa.

Ei se siitä pojjaat. Leuka rintaan 
ja kohti uusia pettymyksiä.

By Tom
as Fagerström

Tiesitkö, että jos kaikki Suomen insinöörit pistettäisiin jonoon 
Pohjoisnavalta etelään viiden metrin välein, se olisi helvetin 
hyvä juttu.

Mitä eroa on diplomi-insinöörillä, insinöörillä ja teknikolla?
- Diplomi-insinööri tietää, miksi jotain tehdään,
mutta ei miten. Teknikko tietää, miten jotain

(Diplomi- ja/tai) Insinöörivitsejä by liian monen teekkarin ja DI:n keskellä elävä äiti.

tehdään, mutta ei miksi. Insinööri ei tiedä 
kumpaakaan.

Mitä eroa on diplomi-insinöörillä ja 
insinöörillä?
- Ei mitään, mutta insinööri ei tiedä sitä.

Koneinsinööri, sähköinsinööri ja rakennusinsinööri 
istuivat iltaa ja päätyivät saunan jälkeen pohtimaan 
syvällisiä jumalan olemuksesta.

Koneinsinööri aloitti:

- Oletteko veljet huomanneet kuinka nerokkaasti 
ihmisen mekaniikka on suunniteltu. Nivelten ja 
voimansiirron koordinaatio on niin loistavasti 
toteutettu, että on nähdäkseni selvää että Jumala on 
koneinsinööri.

Hetken hiljaisuuden jälkeen sähköinsinööri esitti 
vasta-argumentin.

- Olet väärässä. Mietipä miten hermostossa eri 
komennot liikkuvat synapseissa sähköisesti ja miten 
kaikki informaatio käsitellään keskushermostossa. 
Nähdäkseni on aivan selvää, että Jumalalla on 
sähköinsinöörin koulutus.

Lopulta rakennusinsinööri ryki kurkkuaan ja lausui:

- Hyvät veljet. Kyllä te olette nyt molemmat 
väärässä. Ainoastaan rakennusinsinööri 
pystyy suunnittelemaan viemäröinnin keskelle 
virkistysaluetta.

Miksi ratakisko taipuu insinöörin alla?
- Fiksumpi antaa aina periksi.

Miksi insinööri ei voi syödä suolakurkkuja?
- Siksi että hän ei saa päätään mahtumaan 
suolakurkkupurkkiin ja käsillään hän ei 
osaa tehdä mitään.

Mitä eroa on insinöörillä ja joulupukilla?
- Joulupukilla on lahjoja.

Mitä eroa on Jumalalla ja 
insinöörillä?
- Insinööri yrittää leikkiä Jumalaa, 
mutta Jumala ei missään nimessä 
yritä leikkiä insinööriä!

HEHHEH.

Iso teollisuuspamppu oli palkannut uuden insinöörin. 
Ensimmäinen työpävä.
- Ensi töiksesi voisit järjestää mappini.
- Mutta minähän olen sentään INSINÖÖRI!
- Jaa! Sittenpäs opetankin ensin kuinka se tehdään.

Insinööriä oltiin palkkaamassa erääseen 
projektiin. Hänelle sanottiin että hän saisi 
kolmanneksen projektin tuotosta.
- Minä vaadin vähintään neljänneksen! 
sanoi insinööri

Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri, 
paitsi majava, mutta on insinöörikin aika 
viisas.

Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri, 
paitsi majava, koska se sukeltaa sateelta 
suojaan.

Näiden vitsien ei ole tarkoitus loukata ketään, ei edes kameleita. Mikäli joku loukkaantuu, toimitus kehottaa tilanteesta riippuen soittamaan ambulanssin tai jättämään valituksen suomi24-palstalle.

Insinööri on mies, joka hallitsee 150 asentoa, mutta ei tunne 
yhtään naista.

Miksi maailmassa ei ole yhtään hyvää insinöörivitsiä?
- Koska insinöörit eivät itse niitä ymmärrä, ja kenenkään 
muun mielestä ne ei ole hauskoja.

Insinöörivitsejä etsiessä netistä:
“Teekkareiden vappulehtikin teetetään 
mainostoimistossa, koska insinöörien omat 
vitsit eivät naurata ketään.”

Insinööristä voi tulla diplomi-insinööri 
vasta sitten, kun ymmärtää, ettei kaikkea 
ilmaiseksi tarjottavaa alkoholia ole pakko 
juoda.

MOT.

MUUTAMIA EMPIIRISIÄ MITTAUSTULOKSIA:

-Ruuan matka suusta vatsaan kestää 7 sekuntia.
-Ihmisen hius kestää 3 kilon painolastin.
-Miehen penis on kolme kertaa pidempi kuin 
peukalo.
-Lonkkaluu on yhtä kovaa kuin sementti.
-Naisen sydän lyö nopeammin kuin miehen 
sydän.
-Ihmisen jalkapohjassa on noin sata miljardia 
bakteeria.
-Nainen räpyttää silmiään kaksi kertaa 
nopeammin kuin mies.
-Käytämme 300 lihasta vain pysyäksemme 
pystyssä.
-Naiset ovat jo lukeneet tämän tekstin, mutta 
miehet tuijottavat vieläkin peukaloaan.

Mitä yhteistä on esinahalla ja insinöörillä?
- Kummatkin väistyy, kun alkaa 
tosihommat.

Mitä eroa on kamelilla ja insinöörillä?
-Kameli voi olla viikon juomatta.

Viisas insinööri, tyhmä insinööri, 
joulupukki ja batman pelaavat korttia. 
Kuka luultavasti voittaa pelin?
- Tyhmä insinööri, muut ovat 
taruolentoja.

Mitä yhteistä on insinöörillä ja siittiösolulla?
- Vain yksi miljoonasta voi tulla ihmiseksi.

Mitä yhteistä on sähköinsinöörillä ja salamalla?
- Välähdyksen jälkeen tutkitaan vauriot.

DI meni ravintolaan syömään firman 
kolmen ekonomin kanssa, ja tilasi 
tarjoilijalta pippuripihvin uuniperunalla. 
Tarjoilija kysyi: “Entäs vihannekset?”
-“Ne ottaa samaa.” , sanoi DI.
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Päivä alkoi reippaasti bussikuljetuksella rakentajanaukiolta ja matkassa meillä 
oli kiltalaisten lisäksi professori Mikael Rinne. Lyhyen siirtymän jälkeen olimme 
Lauttasaaressa ja vastassa meillä oli Meeri Pöllänen Kalliorakennus-Yhtiöistä. Menimme 
toimistolle ja vaihdoimme päällemme turvavarusteet.
 Seuraavaksi siirryimme maan alle tunneliin ja moni vierailijoista olikin 
ensimmäistä kertaa tunnelityömaalla. Valoisa, kuuma päivä muuttui hetkessä pimeäksi, 
viileäksi ja kosteaksi tunneliksi. Siirryimme jonossa maanalle taskulamppujen valossa ja 
pääsimme katsomaan louhittavaa asemaa. Maan alla avautuva iso avointila on melkoinen 
insinööritaidonnäyte. Pääsimme myös katsomaan isoja kolmipuomisia jumboja, joilla 
poraus tunnelissa suoritetaan.

Kallio- ja kaivosalan seminaari 23.4.

Länsimetro on kohteena haastava 
louhittava, koska rakennettavaan 
tunneliin tulee metrolinja. 
Vaatimuksena tunnelissa onkin 
vesitiiveys ja mitoitusikä on sata 
vuotta. Tämän takia koko tunneli 
systemaattisesti injektoidaan ja 
pultitetaan. Kalliorakennuksen 
kohteessa ei ole isompia ongelmia 
ollut, ja työmaa valmistunee 
aikataulussa.
 Työmaavierailun jälkeen 
päivä jatkui Otaniemessä seminaarin 
merkeissä, jossa jokaisen yrityksen 
edustaja kertoi toiminnastaan sekä 
omista kokemuksistaan alalla. Saulin 
kiitossanojen jälkeen puheenvuorot 
aloitti Kalliorakennus-Yhtiöiden 

Meeri Pöllänen.
 Kal l iorakennus-Yhtiö 
Oy:n referensseistä Pöllänen 
esitteli muun muassa Forumin 
liikekeskuksen saneerauksen 
(liukuportaan konetilan 
louhinta), Stockmannin 
tavaratalon pysäköintilaitoksen, 
Meilahden sairaalan parkkihallin 
sekä kesäkuussa aloitettavat 
louhintatyöt Tapiolan keskuksen 

kallioparkissa. Puheenvuorossaan 
Pöllänen kohdisti huomionsa 
juuri näihin kohteisiin niiden 
haasteellisuuden vuoksi; edellä 
mainitut kohteet ovat toiminnassa 
töiden ajan, mikä on huomioitava 
esimerkiksi räjäytyksissä. Tästä 
esimerkkinä Pöllänen mainitsi 
herkät sairaalalaitteet, jotka 
saattavat vioittua räjäytysten 
aiheuttamasta tärinästä.

Toisena puheenvuorossa oli 
Kalliotekniikan kerhon riveistäkin 
tuttu Visa Myllymäki YIT Rakennus 
Oy:n Infrapalveluista. Puheessaan 
Myllymäki keskittyi E18 
Koskenkylä–Kotka–hankkeeseen, 
jonka pääurakoitsijana toimii 
YIT:n ja Destian työyhteenliittymä. 
Haasteiksi kyseisessä hankkeessa 
Myllymäki mainitsi muun muassa 
vaativat siltarakenteet sekä tehtävä 
kalliotunneli. Lisähaastetta 
hankkeeseen tuovat ympärillä 
olevat Natura-alueet, erilaiset 
kasvit ja eläimet, kuten lepakot, 
joiden elinolot ovat hankkeesta 
huolimatta turvattava.
 K o l m a n t e n a 

puheenvuorossa oli Kemin 
kaivoksen johtaja Antti Pihko. 
Puheessaan Pihko antoi kattavan 
kuvan kaivosalan työllistävästä 
vaikutuksesta – kilpailua alalla on 
vain työntekijöistä, mutta valtaosa 
työpaikoista on pohjoisessa. 
Lisäksi Pihko puhui alan tuomista 
mahdollisuuksista työskennellä 
ulkomailla sekä omasta 
työkokemuksestaan Irlannissa ja 
eri urapoluista, jotka kaivosala 
mahdollistaa. 
 Neljäntenä puheenvuoroon 
astui Ville Sipola Suomen Malmi 
Oy:stä. Sipola kertoi puheessaan 
muun muassa Suomen Malmin 
tarjoamista palveluista, kuten 
näytteidenotosta, tulosten 
käsittelystä, tulkinnasta 
ja raportoinnista sekä 
tuotekehityksestä. Lyhyesti 
sanottuna tarkoituksena on kerätä 
esitietoa suunnittelua varten.  
Esimerkkinä tutkimustulosten 

hyödyntämisestä Sipola mainitsi 
muun muassa pohjavesivarantojen 
suuruuden määrittämisen sekä 
kallion vakauden seurannan 
ydinjätteen loppusijoitusten 
kannalta. Haastetta työhön tuovat 
Sipolan mukaan vaihtelevat 
olosuhteet sekä laitteistot 
ja työkalut, jotka usein on 
rakennettava itse, mikä vaatii 
paljon osaamista. 
 K a l l i o r a k e n t a m i s e n 
professori Mikael Rinne 
kertoi puheenvuorossaan 
georakentamisesta pääaineena 

sekä alan monipuolisuudesta 
ja poikkitieteellisyydestä – 
sivuaineen voi valita vaikka 
kemian tai konetekniikan 
laitokselta. Rinne myös esitteli 
kalliomekaniikan erilaisia 
haasteita ja sovellusalueita, kuten 
louhosten kestävyyden haasteet 
sekä maakaasun varastointi 
ja ydinjätteen loppusijoitus. 
Lisäksi Rinne esitteli laitoksen 
resursseja, kuten 50 metriä pitkän 
koetunnelin Dipolin alla. 
 Puheenvuorot päätti 
Kalliotekniikan kerhon (KTK) 

puheenjohtaja Mikko Sillanpää. 
Puheessaan Sillanpää keskittyi 
kertomaan Kalliotekniikan kerhon 
toiminnasta sekä jäsenyyden 
tuomista hyödyistä. KTK 
järjestää jäsenilleen monipuolista 
toimintaa, kuten yritysvierailuja, 
saunailtoja sekä Atlas Copco – 
sulkapalloturnauksen kerran 
vuodessa. Aivan kuten edellä 
esiintyneet korostivat, on 
kallioalalla jatkuvasti kysyntää alan 
osaajista. Tässä KTK toimii hyvin 
linkkinä opiskelijoiden ja yritysten 
välillä sekä ponnistuslautana 
alalle. 
 Puheenvuorojen jälkeen 
päivä jatkui rennoissa tunnelmissa 
saunomisen sekä illanvieton 
merkeissä. Tapahtuma oli kaiken 
kaikkiaan hyvin onnistunut 
ja kuuntelijoilla olisi riittänyt 
kysymyksiä vielä pitkälle yöhön. 
Lisäksi Kalliotekniikan kerho sai 
riveihinsä paljon uusia jäseniä.

Excutoimikunta, Sauli Ylinen ja Heli Niesniemi 
Kuvat: Google

MOT.

Kuin KaKsi marjaa

Huhtikuussa 2012 kadulle sammunut mies esti
autoilijaa lähtemästä liikkeelle.

Huhtikuussa 2012 puistossa maannut kirjuri-tiedottaja sai
ohikulkijat lähtemään liikkeelle.
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Alkukesästä vesi- ja 
ympäristötekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho AKVA 
lähetti 18 hengen tutkimusryhmänsä Afrikan mantereelle Etio-

piaan. Matkaan lähdettiin 26. toukokuuta ja reissu kesti yhteensä noin 
2 viikkoa.

koko pitkän historiansa ajan ollut itsenäinen. Etiopian väkiluku on vuoden 2012 tietojen 
mukaan yli 90 miljoonaa, joista 17% asuu kaupungissa (CIA World Factbook). Maan puhutuin 

vuosia ollut Suomen kehitysyhteistyökohde (pääpainona opetus ja vesihuol-
to), joten siellä riittäisi paljon mielenkiintoista nähtävää vesi- ja ympäristötek-

niikasta kiinnostuneille. Lisäksi Etiopia on kiehtova maa. Toisin kuin Afrikan 
valtiot yleensä, Etiopia ei ole minkään maan entinen siirtomaa ja on siis ollut

kieli on amhara ja väestöstä 43,5 % on ortodokseja. Etiopiassa arvostetaan koulutusta ja
valtio tukeekin kansalaistensa opintietä tarjoamalla heille ilmaisen koulutuksen yliopistotasolle asti. 
Kolikon kääntöpuolena tosin on, että valmistumisen jälkeen on opiskelija sitoutunut työskentelemään 
valtiolla 2 vuoden ajan huomattavan kehnolla palkalla.

Etiopia valikoitui excukohteeksemme muun muassa siksi, että se on jo

Excursiomme ensimmäisen viikon vietimme Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. Kaupungin nimi on

sekaan. Mutta, kuten kaikissa pääkaupungeissa yleensä, oli Addiksella tarjota myös monta excukohdetta ryhmällemme: Nile Basin Initiative, Water Works
 Contruction Enterprise, vesiministeriö, Suomen suurlähetystö ja koko maan ainoa jätevedenpuhdistamo (ja sekin käsittelee vain n. 7 % Addis Abeban 

jätevesistä).
Todennäköisesti kaikki matkassa olleet huokaisivat helpotuksesta, kun minibussimme starttasi tunkkaisesta ja hälyisestä Addiksesta kohti etiopialaisten 

amharaa ja on suomeksi ”Uusi Kukka”. Kauniista nimestään huolimatta yli kolmen miljoonan asukkaan Addista ei kovin 
kauniiksi valitettavasti voi kuvailla.  Kuten monissa muissakin isoissa kehitysmaiden kaupungeissa, ilma on savusumusta sakea, 
liikenne on luovaa kaaosta ja ihmiset tekevät tarpeensa pääasiassa kaduille eläimiltä nyljettyjen nahkojen ja muiden roskien 

suosimaa matkailukohdetta Bahir Daria. Vehreä Bahir Dar sijaitsee noin 500 kilometriä Addis Abebasta luoteeseen Tana-järven eteläisellä rannalla. 
Bussimatka vuoristoseudun halki kesti yli 10 tuntia, mutta onneksi matkan varrella riitti nähtävää: vuoristoseudun huikeat nähtävyydet, luonnon ja 

ilmaston vaihtelut korkeuden vaihdellessa sekä tietenkin paviaanit!

Bahir Darissa saimme ottaa rennosti, sillä siellä meistä huolehtivat kehitysyhteistyökonsulttiyritys Niras International Consultingin 
kaksi paikallista suomalaista työntekijää. Heidän opastaminaan tutustuimme Etiopian maaperää kovasti vaivaavan eroosion 
torjuntaan paikallistasolla sekä patikoimme Sinisen Niilin putouksille. Viimeisenä Bahir Darissa oleilupäivänämme teimme 

omatoimimatkan Tana-järvelle, jolloin näimme pelikaaneja ja virtahepoja.
Reissun lähestyessä loppuaan lensimme vielä Bahir Darista muutamaksi päiväksi Lalibelaan, joka on vuoristo-
kylä 2 600 km korkeudessa merenpinnasta. Lalibela on kuuluisa tuhat vuotta vanhoista kallioon hakatuista 
kirkoistaan, jotka ovat päässeet UNESCO:n maailmanperintökohdelistalle. Kirkkojen 

lisäksi tutustuimme lähistöllä olevan kylän aurinkoenergialla toimivaan 
vesihuoltoon.

Akva Etiopiassa!

Etiopia 
on köyhä 
maa, mutta 
etiopialaiset 
olivat todella 
kauniita ja erittäin 
vieraanvaraisia. Eräät 
matkalaisemme pää-
tyivät jopa paikallisiin 
hautajaisiin ja toiset torjumaan 
kosintoja oikein olan takaa. Etiopia 
on myös kuuluisa kahvistaan eli 
”bunnasta”, joka valmistetaan erityisen 
kahviseremonian siivittämänä. Valitettavasti etukäteen 
kovasti hehkutettu etiopialainen keittiö ei sen sijaan 
esittäytynyt meille koko loistokkuudessaan, vaan 
ravintomme koostui lähinnä kansallisruoka Injerasta 
pienillä muunnoksilla. Tämä todennäköisesti siksi, että 
pitkä kuiva kausi oli vasta muuttumassa sadekaudeksi.
Matkalla saimme myös omakohtaisesti kokea mitä 
tapahtuu kun yleinen hygienian taso laskee ja 
vesihuolto on riittämätöntä: 18 reissaajasta 11 sairastui 
matkan aikana vatsatautiin.

Maa- ja vesitekniikan tuki (MVTT)
Kemira
Econet
Nordkalk
Vesi-Eko Oy
FCG
Sito
Tekla
Ramboll
Pöyry
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Ei oppi ojaan kaada. Tosin jos Pöyrylle tulet suunnittelijaksi,  
saatat joutua käymään siellä ojan pohjalla ihan työasioissa.

Suurin osa 7000 asiantuntijastamme työskentelee kyllä ihan 
toimisto-olosuhteissa 50 eri maassa.

Pöyry on alansa huippuosaaja. Suunnittelemme kestävät ratkai-
sut liikenneinfraan, kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan sekä 
energia- ja teollisuuslaitoksiin. Projektinjohtomme pitää huolen 
hankkeen etenemisestä ja valvomisesta.

www.poyry.fi

Insinöörejä nähdään 
maanpin nallakin – 
kuulemma.

Pöyry Finland Oy, suunnittelu
Pöyry CM Oy, projektinjohto

Kuva: Matti Kallio

Raksa lähti aloittelemaan reippaalla 
hengellä wappuviikkoa 26.4 Weber-
ille Pitäjämäkeen. Vierailun teemana 
oli tutustua markkinoiden johta-
vaan rakennusmateriaaliyritykseen, 
jonka tunnettuja tuotemerkkejä ovat 
Vetonit, Kahi ja Leca.
 Weber on osa Saint-Gobain- 
konsernia , joka on maailman 100 
suurimman teollisuuskonsernin 
joukossa. Weber on nro 1 maail-
manlaajuisesti teollisissa laasteissa ja 
laatoitustuotteissa sekä Euroopassa 
julkisivurappaustuotteissa. Weber 
työllistää Suomessa yli 300 ihmistä, 
tuotantolaitoksia on 9 ja aluevarasto-
ja 4. Weber on ainoa yritys Suomessa 
joka valmistaa esimerkiksi Kahi- 
tiiltä ja Leca-kevytsoraa.  Weber 
kasvaa jatkuvasti ja näin he tarvitse-
vatkin osaavaa porukkaa jatkossakin 
työhön. Kannattaa siis olla rohkeasti 
yhteydessä heidän suuntaansa.
 Yksi vierailun pääteema oli 
tutustua Weberin kehittämiin rap-
pausratkaisuihin. Alalla on melko 
vaihtelevat käytännöt julkisivujen to-
teutuksissa ja on tärkeää saada tietoa 
tästä rakentamisen vaiheesta ammat-

tilaisilta. Weberillä on oma myös opisto, 
joka kouluttaa varta vasten asiakkaitaan ja 
sidosryhmiään, jotta tieto oikeista toi-
mintatavoista leviäisi mahdollisimman 
laajalle.
 Ainakin allekirjoittanut hämmästyi 
yksityiskohtien määrästä mikä tulee ottaa 
huomioon, jotta rappaustyö onnistuu. 
Kuten kaikessa suunnittelussa, tulee oikeat 
materiaalit valita oikeaan paikkaan, mutta 
vähintään yhtä tärkeää on, että tuotteet 
asennetaan oikeassa lämpötilassa ja suo-
jataan oikein. Oikein tehtynä rappaus on 
esteettisesti kaunis ja pitkäikäinen julkisi-
vuratkaisu.

RAKSA :N VIERAANA

Mainosta 
Ruutisissa!

Mediakortin voi tilata osoitteesta
mea.yla-soininmaki@aalto.fi

 Illan päätteeksi siirryimme isän-
tiemme seurassa saunatiloihin, jossa oli 
tarjolla yllin kyllin ruokaa ja juomaa 
nälkäisille ja janoisille. Isäntämme ker-
toivat omista wapuistaan ja todettakoon, 
että opiskelijoilla on vielä paljon opittavaa. 
Rauhassa saunottuamme siirtyi excuporu-
kalla kohti Helsinkiä wapun rientoihin.
  Tietoa weberistä ei suinkaan löydy 
grillivalmistajan sivuilta vaan osoitteesta 
www. e-weber.fi, sekä kiltahuoneelta, josta 
löytyy weberin esitteitä. Toivottavasti 
yhteistyö Weberin kanssa jatkuu valoisissa 
merkeissä , ainakin excuporukalle tarjotti-
in ikimuistoinen wappu Weberin toimesta.

Sauli Ylinen, Excutoimikunta
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JUORUUTISET
IK:n KILTALEHTI YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:

JUORUUTISET VANNOO KAUTTA KIVEN JA KANNON  ETTÄ KAIKKI TAPAHTUMAT PERUSTUVAT YHÄ VAKAALLE FIKTIOPOHJALLE.

Otaniemeä kauhis-
tuttaa kloonikohu, 
jonka alkulähdettä 
ei tunneta. Raksan 
edustalla on alkanut 
liikkua vaaleahiuksi-
sia kaksoisolentoja, 
“Blooneja“, jotka saat-
tavat olla vaarallisia. 
 Kloonaus on 
lailla maailmanlaajuis-
esti kiellettyä, mutta 
huhun mukaan ainakin 
teekkareiksi tekeytynyt 
eettisesti moraaliton

 ihmiskokeita tekevä 
kantasolututkijaryhmä 
Blondikerho on on-
nistunut kloonaamaan 
osan jäsenistään. 
Kloonit tunnistaa lähin-
nä vain vähemmän 
kuluneista haalareista.
 Blondikerhon 
käyttämä kloonaustek-
niikka näyttää kehit-
tyneen, sillä myös 
killan dj on kloonattu 
(todennäköisesti vas-
ten tahtoaan), ja

 yhdennäköisyys on 
pelottava. 
 Kohdates-
sasi henkilön, jonka 
epäilet olevan klooni, 
heitä sen päälle 
alkoholia. Alkoholi 
liuottaa kloonin heik-
korakenteisen DNA:n 
ja klooni räjähtää. 
Mikäli kyseessä ei ol-
lut klooni, kannattaa 
juosta karkuun, vaihtaa 
nimensä ja polttaa 
sormenjälkensä.

KALJA TEKEE ONNELLISEKSI?!

KLOONEJA OTANIEMESSÄ!!

Mitä tapahtui Dolly-lampaalle??

OMG! WTF?

Tuore teekkaritutkimus on tehnyt 
tunnetuksi niin sanotun viidennen 
maailman tuotteen.
 Aiemmin kansalle tuntema-
ton käsite “kalja“ (alkp. kalanjalka) 
on nostamassa suosiotaan maail-
manlaajuiseksi hittituotteeksi. 
Kalja sisältää mallasta, joka on yksi 
ihmisen tärkeimmistä hiilihydraatin 
lähteistä. Kaljan on todettu myös 
lisäävän endorfiinien tuotantoa ja 
vähentävän mahahappojen liikaerity-
stä.
 Kalja on siis sekä terveellistä 
että se maistuu hyvältä. Kaljasta 
onkin tulossa uusia versioita, kuten 
“lakukalja“, joka on vaaleaa, mutta 
muuttuu juodessa mustaksi ja saa 
juojansa hohtamaan pimeässä, 
jonka vuoksi se on erityisesti pimeää 
pelkäävien vanhusten suosiossa.
 Tutkimuksen tuloksena oli 
muun muassa, mitä enemmän kaljaa 
juo, sitä onnellisemmaksi tulee.

Kuvista voi huomata, että ihmiset, joilla ei ole 
kaljaa, eivät edes hymyile. Toisessa kuvista suuri 
käsi lähestyy uhkaavasti kahden onnellisen, 
nuoren ja älykkään miehen isoa Graalin maljaa.

Kiinassa tehdyn tutkimuksen mukaan intialaisessa ravintolas-
sa merisiilin päälle istuminen on hengenvaarallista. Tapahtu-
ma on vaaraton merisiilin uhrille, mutta dokumentoituna riski 
kuolla on suuri. Jälkikäteen tilanteen näkeminen aiheuttaa 
kuvan katsojille mahdollisesti liiallisen määrän hengityksen 
epätasaisuutta ja kyynelkanavien toimintahäiriöitä.

HUPPU ON POP!

Huppu haalareissa on nousemassa muotiin. Hupusta voi tehdä persoonallisen ja haalareihin 
väreihin sointuvan esimerkiksi varastamalla toiselta kiltalaiselta hupun. Harvoin käytetty, mutta 
mahdollinen vaihtoehto on myös ommella huppu itse. Silloinkin kannattaa varastaa vähintään 
haalarit toiselta, ettei tarvitse rikkoa omia. Se tulee myös halvemmaksi kuin ostaa uudet 
samanlaiset haalarit. Huppu on myös kätevä, sillä se suojaa sateilta ja tappajajoutsenilta.

MITÄ TÄMÄ ON?!

IK100-alkupamauksessakin huomattu satunnaisten ihmisten palvonta on osoittautunut suosituksi 
harrastukseksi. Facebookin kautta leviävä harrastus houkuttelee ihmisiä mukaansa harrastuksen 
halvalla hinnalla (vain 1000e lukukausi!) ja uusilla ystävillä.
 “Randomnta“ perustuu Kehä I:tä ajavien sinisten ja keltaisten autojen liikkeiden avulla lasket-
tuun matemaattiseen kaavaan, jonka ovat kehittäneet Teknillisen matematiikan ja fysiikan lukijat. 
Idea on lähtöisin siitä, että kuka tahansa voi saada kuuluisuutta (tai alkuperäisajatuksen mukaan 
kavereita) edes viideksitoista minuutiksi.
 Facebook-ryhmässä ilmoitetaan joka päivä seitsemäntoista kaavan mukaan selvitettyä ih-
mistä, joita lähellä olevat harrastajat alkavat piirittää taukoamatta vartiksi. Kaikki kaavan mukaan 
valikoidut ihmiset eivät tiedä harrastuksesta mitään, joten väärinkäsityksiä syntyy usein.
 Kuvasta on helppo erottaa Randomnnan harrastajat ja harrastuksesta vielä tietämättömät. 
Lähde sinäkin mukaan! Lisätietoja löydät osoitteesta www.facebook.kom/mari

Kuvan tutalainen ei ym-

märrä uutta harrastusta.

“TAKE ME TO 
MORDOR!“

Killan excumestaaja 
Auli Sylinen nähtiin 
liftaamassa OK20:n 
aulassa Mordoriin. 
Sylinen sanoi tar-
vitsevansa taksin, 
koska “one does 
not simply walk into 
Mordor.“
 Pitkän 
matkansa ovelan 
näköinen Sylinen 
aikoi maksaa kol-
mella rämpylällä, 

tuopilla kaljaa 
ja pepsodent-
hymyllä. Taksin 
saatuaan Sylinen 
katosi autoon, 
eikä häntä ole 
sen jälkeen 
nähty missään.

“ÄITI ON YLPEÄ“

VARASTI 
HIPSUN HATUN!
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JUORUUTISET
IK:n KILTALEHTI YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:

“KUN EDES MIKÄÄN EI RIITÄ.”

JOUKKOTELOITUKSIA SMÖKISSÄ!

Otaniemessä on tapahtunut verinen massamurha. 
Jämeräntaipaleen itsevaltiaaksi julistautunut phuksikapteeni 
Lordi Fagerstrøm on ottanut myös Otarannan haltuunsa. 
Uusia killan jäseniä on ammuttu, ja heitä on uhkailtu 
huomattavan suurella 
kirveellä.
 Armoton 
Fagerstrøm kulkee 
vartijoineen kruunu 
päässään kiharan 
teippiruoskan kanssa, 
lukien samalla kansalle 
ostos-tv:n mainoksia 
mikrofoniinsa.
 Lordin 
armeijaan värväytyy 
huippuvauhtia uusia 
korkeasti koulutettuja 
jäseniä, joista moni 
lisänoppien toivossa. 
Moraalittomuus ja 
“raksansiniset haalarit“ 

ovat terroristiryhmän 
tunnusmerkki.
 Uhrien 
lukumäärästä ei 
ole varmaa tietoa, 
mutta Otaniemestä 

kadonneita rakennusteekkareita 
on jouduttu korvaamaan 
jo lappeen_rantalaisilla 
sekundatuotteilla.
 Lordin tavoite 
on hänen julistuksensa 
mukaan vallata koko 
Suomen  rakennusteollisuus 
ja vaihtaa massiivipuun 
käyttö bambuun, joka on 
halvempaa ja huomattavasti 
ympäristöystävällisempää.
 Lordi Fagerstrøm on 
huhujen mukaan yhteistyössä 
uuden Jolla-yhtiön kanssa, 
joka suunnittelee nykyaikaisia 
merirosvolaivoja.

HUIVILIIGA SUUNNITTELEE 
RANSKAN VALLANKUMOUSTA

Juoruutiset kertoi vuo-
den alussa laittomia hui-
veja maahan tuovan, pa-
hanmaineisen Huiviliigan 
näyttäytyneen Otanie-
men lähistöllä. Vuoden 
mittaa on selvinnyt, että 
rikollisliiga on perusta-
nut tukikohtansa Espoon 
kauppakeskus Sellon 
katolle, ja suunnittelee 
sieltä käsin Ranskan 
uutta vallankumousta.

Paparazzit :MillaM, meays, Kata the rahis, Hami, Tuomas Rantanen, SIK
Lööpit: Mea

Huiviliigan jäsenet naamioivat rahanpesulla 
ja majavanviljelijöiltä ryöstämällä hankitut ra-
hansa viuhkoiksi, jotka on helppo salakuljettaa 
ulkomaille. Liigan jäseniä on nähty huijaus-
toimenpiteissään Turkissa ja Shanghaissa asti, 
lähinnä hakemassa maahan valesilkkihuiveja 
ja kalastelemassa tyhmiltä turisteilta liiroja ja 
rämpylöitä.

MITÄ TÄMÄ ON?!

IK100-alkupamauksessakin huomattu satunnaisten ihmisten palvonta on osoittautunut suosituksi 
harrastukseksi. Facebookin kautta leviävä harrastus houkuttelee ihmisiä mukaansa harrastuksen 
halvalla hinnalla (vain 1000e lukukausi!) ja uusilla ystävillä.
 “Randomnta“ perustuu Kehä I:tä ajavien sinisten ja keltaisten autojen liikkeiden avulla lasket-
tuun matemaattiseen kaavaan, jonka ovat kehittäneet Teknillisen matematiikan ja fysiikan lukijat. 
Idea on lähtöisin siitä, että kuka tahansa voi saada kuuluisuutta (tai alkuperäisajatuksen mukaan 
kavereita) edes viideksitoista minuutiksi.
 Facebook-ryhmässä ilmoitetaan joka päivä seitsemäntoista kaavan mukaan selvitettyä ih-
mistä, joita lähellä olevat harrastajat alkavat piirittää taukoamatta vartiksi. Kaikki kaavan mukaan 
valikoidut ihmiset eivät tiedä harrastuksesta mitään, joten väärinkäsityksiä syntyy usein.
 Kuvasta on helppo erottaa Randomnnan harrastajat ja harrastuksesta vielä tietämättömät. 
Lähde sinäkin mukaan! Lisätietoja löydät osoitteesta www.facebook.kom/mari

Raksan herras-
miesklubi on 
siirtynyt nauttimaan 
päivän ateriansa 
lasin reunoilta. Jos 
on tarpeeksi pitkään 
pesemättä lasiaan, 
lasin reunoilla alkaa 
kasvaa terveellistä 
homesienilajiketta, 
joka sisältää paljon 
vitamiineja ja edistää 
viiksien kasvua.

HOMETTA 

RAVINTONA

JOI PALJUSTA,SELVISI HENGISSÄ!!!
Lokakuisena lauantaina tehtiin 
uusi maailmanennätys: Vekku on 
tiettävästi ensimmäinen ihminen, 
joka on selvinnyt hengissä juotuaan 
vettä suoraan sillispaljusta.
 Ennätyksen suorittaminen 
tapahtui spontaanisti kahdeksan-
toista virallisen Guinnes-tuomarin 
läsnäollessa. Juotu määrä oli 1,27dl.
 Edellinen ennätyksen yrittäjä 
menehtyi myrkytykseen vuosi sitten 
jo puolen desilitran kohdalla.

“ÄITI ON YLPEÄ“

VARASTI 
HIPSUN HATUN!

Killan oma “hovinarri” Jutsi 
on lukijavinkin mukaan 
varastanut kuuluisan 
Teletappi Hipsun hatun.
 Törkeä ryöstö 
tapahtui Mikämikä-maassa 
keskellä päivää joutsenten 
lauluharjoitusten aikaan. 
 Ilman hattua 
Hipsulta ovat vitsit vähissä, 
joten mikäli näet Jutsia tai 
hattua, soita numeroon 
020202 ja kysy lisäohjeita 
palkkion saamiseksi.VINKKIPALKKIO: 0 €
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Akun ja Allun top juttuja.

Top 10 - Pelit
• 1. Areena 5 (PC)

– Kokoa oma gladiaattorijoukkueesi. Siinä se.
• 2. Final Fantasy 3 (PC/PS1/OSX)

– Samoa kolme varttia luolastoa, käytä  yhtä tallennuspaikkaa, kuole taistelussa krokotiiliä 
vastaan, a loita uudelleen,  sulje tietokone.

• 3. Doom 2 (PC)
– Big fuckin gun.

• 4. Young Merlin (SNES)
– Eri tyismaininta va ikeustasoltaan naurettavan helposta junanratasokkelosta, jonka 

ratka iseminen ennen tietokoneita ja hakukoneita on edelleen elämäni suurin saavutus.
• 5. Tekken 3 (PS2)

– 30 ki losella koulutytöllä jääkaappipakastimen kokoisia möllejä nekkuun plus GunJack.
• 6. Miinaharava (PC)

– Äärellinen määrä ratkaisuja eli kuinka usein pitäisi läpäistä peli, jotta miinat 
muodostaisivat täydellisen kirkkoveneen?

• 7. Ski or die (PC)
– Tietääkö joku mitä siinä tuubiajossa pitää tehdä ja kuka on päässyt useiten mörköä 

karkuun? Eiku se mörkö olikin jossain eri pelissä.
• 8. TIM The Incredible Machine (PC)

– Polta  kissa, ammu kissaa tykillä, vapauta kääpiö ja näitähän riittää. Classic.
• 9. Pasianssi (PC)

– Läkeri va i pasianssi? –Pasianssi.
• 10. Pippeli

– Ei  tytöi l le. 

Kaikki by Aku&Allu
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Raksalaiset edustivat tänäkin kesänä Otaniemeä Mommilan souteluissa 
kauniina heinäkuisena lauantaina. 

Matkaan lähdettiin Alepan edestä reippaasti aamulla, kun viimeisetkin 
väsyneet soutelijat olivat raahautuneet paikalle. Bussissa jaettiin kaikille 
t-paidat, joissa yhtenäinen tupsulakkinen seurue erottui edukseen muiden 

Mommilanjärven soutelut 2012

soutelijoiden joukossa. Muutamien linja-autossa huudeltujen 
vitsien jälkeen saavuttiin perille järven rantaan. Mommila sijaitsee 
Hausjärvellä, lähellä Mommilan kartanoa, jolla on mielenkiintoinen 
historia. Perillä ihmeteltiin jonkin aikaa markkinameininkiä, syötiin 
lohikeittoa, tanssittiin Zumbaa ja valmistauduttiin souteluun.

Raksalla oli kaksi venettä, joihin jakauduttiin joukkueittain 
seuraavasti; Ympäristöteekkarit ja Rakentajateekkarit. 
Yhteislähdössä raksan veneet saivat melko hyvän lähdön ja 11 km 
matka soudettiinkin rivakasti. Loppuajat olivat:

Rakentajateekkarit:  53:28:00 Ympäristöteekkarit:  56:30:00

Soutelun jälkeen teekkareiden joukosta rekrytoitiin muutama 
soutelija seuraavaan lähtöön erään joukkueen vajaaseen 
miehistöön. Tämä joukkue menestyi paremmin kuin kumpikaan 

omista veneistämme. Soutelujen jälkeen Raksalaiset osallistuivat paikalliseen köydenvetokisaan. Joukkueita 
ilmoitettiin mukaan kaksi kappaletta voittomahdollisuuksiaen parantamiseksi, mutta lopulta liukas maanpinta  
koitui kohtaloksi. Molemmat joukkueet voittivat hopeaa. 

Paluumatka sujui Mommilan herneitä ja metrilakuja mussuttaen yhden pysähdyksen taktiikalla perille 
Otaniemeen, jossa oli valmiina kaikkien yllätykseksi ihan oikeat jatkot ruokineen.

Kuvat: Tuomas Kiuru ja Tomas Fagerström

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelemme 

parempaa 

huomista 

www.fmcgroup.fi / 
Aaro Kohonen Oy 

Aaro Kohonen Oy on rakennetekniikkaan 
erikoistunut suunnittelu- ja konsultointi-
yritys.  

Toimimme kansainvälisesti, ja tarjoamme 
siten erinomaisen näköalapaikan kotimai-
seen ja kansainväliseen rakennusalan 
suunnitteluun. Tervetuloa joukkoon! 

 

 

TTT eli Tomaksen Toimintaohjeet Tulipalossa
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Ypäjä on tunnettu hevospitäjä. Kävin siellä viime kesänä tyttäreni luona ja samalla pääsin käymään pilttuussa, jossa oli satoja 
erilaisia koneja. Ravihevosia, laukkaratsuja, työjuhtia ja kaikenkarvaisia kaakkeja. 

Aalto-yliopiston pilttuu täyttyy hurjaa vauhtia raivohulluista ravihevosista, jotka suorituksillaan nostavat opinahjomme maailman 
huipulle. Läpät silmillä nuo uljaat oriit ja tammat suoltavat tieteellisiä julkaisuja ennen näkemätöntä vauhtia. Johto hurraa 
indeksien ja rankingien noustessa aina vain hurjempiin lukemiin. 

Tutkimuksen tukena toimii raavaita työhevosia, jotka raatavat arvostetun ja kilpaillun akateemisen rahoituksen saamiseksi. He 
nurkumatta kirjoittavat raportteja ja sopimuksia, jotta tieteen etulinjassa juoksevat sotaratsut voivat keskittyä innovatiivisiin 
läpimurtoihin ja niittää mainetta tantereen kuninkaina.

Kaikkensa antaneet eläkeikää lähestyvät ruunat voivat kunniakkaasti vetäytyä ansaitsemaansa lepoon juhlallisten seremonioiden 
saattelemana.

Opetuksessa toinen toistaan lahjakkaammat eriväriset varsat koulutetaan isoissa karsinoissa ylistämään tekniikan, taiteen 
ja talouden pyhää kolminaisuutta. Kaikkein ylväimmät yksilöt – professorit – jakavat loputonta viisauttaan tiedonjanoisille 
hontelojaloille, jotka kiitollisena kumartavat saamastaan ymmärryksestä.

Nurmi vihertää aidan sisäpuolella niin, että naapurilaitumen kaakit voivat vain kateellisena ihmetellä luontaisen jalostuksen 
ylivoimaisuutta. ”Voi kunpa minäkin saisin olla tuolla!”

Eikö ole hienoa olla tällaisessa pilttuussa ja kasvaa tieteen kauraa syömällä kiiltäväkarvaiseksi valioyksilöksi valmiina 
palvelemaan ikiomaa isänmaata!

BTW: Tyttäreni opiskelee hevostenhoitajaksi. Sellaisillekin 
meille voi kohta olla tarvetta Aallossa. Ähkyyn ei pidä sairastua. Riku Vahala, Oltermanni

Iiiii-hahaa

NCC on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksiä. Eri 
toimialamme tarjoavat sinulle mahdollisuuden kasvaa laaja-alaiseksi 
rakennusalan ammattilaiseksi. NCC tarjoaa harjoittelupaikan vuosittain 
yli 400 opiskelijalle eri puolilla Suomea. Tervetuloa rakentamaan omaa 
uratietä!

Vahvat perustukset,
huikeita näkymiä
HARJOITTELU 
AMMATTIKORKEAKOULU- 
JA KORKEAKOULU-
OPISKELIJOILLE

ncc.fi /harjoittelu

Oltermannin palsta
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Maanantaina 16.4. raksa suuntasi 
Leppävaaraan vieraillakseen Lujatalon 
työmaalla. Kohteena oli liiketilaksi 
tarkoitettu Business Valley Sola, joka 
rakennetaan noudattaen kansainvälisen 
LEED -tason energiatehokkaita 
ratkaisuja. Energiatehokkuuden ohella 
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös 
tilatehokkuuteen ja muuntojoustavuuteen.  
 Ryhmämme sai aluksi 
kahvitarjoilujen kera kuulla työmaan 
tavotteista ja edistyksestä, jonka jälkeen 
meille tarjottiin kattava kierros keskeneräisen 
toimistotalon läpi, pohjakerrosta myöten. 
Kysymyksiä syntyi reilusti kierroksen aikana 
ja jokaiseen niistä saatiin tyhjentävä vastaus. 
 Työmaakierroksen jälkeen 
siirryimme vieressä sijaitsevaan Sellon 
BowlCircuksen edustustiloihin, jossa 
Lujatalon työpäällikkö Erno Olkkonen 
esitteli yrityksen toimintatapaa, historiaa 

Lujatalo-excursio

ja tämänhetkistä tilannetta. 
 Lujatalo Oy kuuluu Luja-
konserniin, jonka liikevaihto 
on 454 miljoonaa euroa, josta 
Lujatalon osuus on 306 miljoonaa 
euroa.  Lujatalon palkkalistoilla 
on yli 900 rakentamisen 
ammattilaista. Lujatalo 
rakentaa omalla työvoimalla ja 
tuntemalla asiakkaansa. Siksi 
heidän iskulause on yhdessä 
rakentaen.  Lujatalo hallitsee 
koko rakentamisen prosessin 
aina tontinhankinnasta 
ja hankesuunnittelusta 
myyntiin. He ovat luotettavia 
uudisrakentajia sekä 

osaavia korjausrakentajia. 
Uusin palvelu on Luja-
passiivisaneeraus, jota Lujatalo 
mainostaa markkinoiden 
a s u k a s y s t ä v ä l l i s i m p ä n ä 
julkisivu- ja 
e n e r g i a s a n e e r a u k s e n a . 
 Esitysten jälkeen 
oli aika ruokailla ja saunoa. 
Tässä vaiheessa Lujatalon 
hankintapäällikkö Mikael 
Rehmonen liittyi seuraamme 
myös, kertoen samalla omasta 
työhistoriastaan Lujatalolla. 
Saamamme tarjoilut olivat 
hulppeat aivan niin kuin tilat, 
joissa saimme viihtyä ja saunoa. 

Tarjoilut eivät loppuneet illan 
aikana, mutta ilta loppui aikanaan, 
joten oli meidän vuoro kiittää 
loisteliaasta illasta isäntiämme 
Ruutisten ja IK-littujen kera. Ilta 
oli kokonaisuudessaan onnistunut 
ja toivottavasti yhteistyömme 
Lujatalon kanssa saa tästä jatkoa. 
 
         Excutoimikunta, Miika Suutari

Työmaahuumoria!
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Kalle Vainikka 61 46 30 32 27 196 5 82
Johannes Laurila 50 44 24 26 25 169 3 68
Mikko Närvänen 29 30 24 7 8 98 2 65
Pauli Moilanen 23 22 10 8 9 72 42
ossi inkiläinen 34 30 27 29 16 136 2 37
Jussi Forss 12 9 3 6 2 32 1 23
Pietari Pellinen 32 21 24 21 21 119 2 22
Riku Tujunen 12 11 10 12 5 50 1 13
Aliisa Pietilä 4 3 7 8
Eppu Henriksson 4 1 1 6 7
Tuomas Kiuru 16 17 21 16 13 83 5 7
Hanna Koskikallio 3 2 5 0 1 11 6
Teemu Viiala 2 1 3 5
Jonne Peltola 3 0 1 1 0 5 5
Petteri Partanen 6 8 3 3 20 1 3
Milla Kivioja 2 1 1 4 3
Jesse Jäkärä 5 5 6 7 3 26 2
Olli Koskinen 13 12 17 9 14 65 1 1
Lasse Forss 4 4 6 5 3 22 1
Janne Jurmu 1 2 1 1 5 1
Vekku Savolainen 1 0 1 1 0 3 1
Ville Manninen 4 7 2 4 5 22 1
Emmi Karjalainen 2 4 2 2 3 13 0
Janne Nikkonen 1 1 0
Valentin Velinov 2 2 0
Lauri Tomunen 3 5 4 1 5 18 0
Jenni Nurmi 2 2 3 3 2 12 -1
Oliver Heinonen 1 1 -1
Tuomas Rantanen 1 2 1 2 6 1 -1
Ville Oudman 0 3 3 2 1 9 -1
Anna Häkkänen 6 3 7 4 6 26 -1
Simeoni Kangasmaa 1 1 -1
Sonja Heikkilä 1 2 2 0 3 8 1 -2
Kalle Sinisalo 3 3 9 5 3 23 -2
Einon-oma Tilasto 3 1 4 -2
Vili Vainio 1 1 -2
Antti Kirjavainen 1 1 1 0 3 6 -3
Matti Nuyiren 1 1 2 -3
Sauli Ylinen 2 2 1 5 -4
Oskari Lehto 2 2 -4
Aiju Heinonen 2 1 3 -4
Elina Virolainen 2 2 -4
anni suomalainen 2 2 2 2 5 13 -6
Johannes Hämeri 3 4 4 2 7 20 -6
Mikko Kupari 4 1 5 -6
Heli Hakamäki 0 0 0 0 3 3 -6
Elias Herra 0 1 1 2 3 7 -7
Saara Haapala 2 3 2 4 5 16 -7
Niko Rajaniemi 10 7 5 4 15 41 -7

Jyry Kuokkanen 3 3 2 8 -7
Miika Suutari 19 14 50 22 19 124 -8
Tomas Fagerström 0 1 4 0 5 10 -9
Jussi Rislakki 9 6 5 7 13 40 1 -9
Ali Mäkinen 1 1 3 6 11 -13
Antti Torkki 5 4 4 5 12 30 -15
Anna Nermes 3 8 14 9 10 44 1 -15
Matias Vainio 16 19 32 21 23 111 2 -16
Raphael Yorke 9 14 8 19 16 66 1 -19
Jussi Hietala 9 15 21 16 18 79 1 -19
Petri Kinnunen 8 10 12 11 18 59 2 -21
Rasmus Fagerström 4 12 15 24 12 67 -28
Calle Uhlenius 28 37 28 54 41 188 8 -43
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Jussi Forss 12 9 3 6 2 32 1 23
Pietari Pellinen 32 21 24 21 21 119 2 22
Riku Tujunen 12 11 10 12 5 50 1 13
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Eppu Henriksson 4 1 1 6 7
Tuomas Kiuru 16 17 21 16 13 83 5 7
Hanna Koskikallio 3 2 5 0 1 11 6
Teemu Viiala 2 1 3 5
Jonne Peltola 3 0 1 1 0 5 5
Petteri Partanen 6 8 3 3 20 1 3
Milla Kivioja 2 1 1 4 3
Jesse Jäkärä 5 5 6 7 3 26 2
Olli Koskinen 13 12 17 9 14 65 1 1
Lasse Forss 4 4 6 5 3 22 1
Janne Jurmu 1 2 1 1 5 1
Vekku Savolainen 1 0 1 1 0 3 1
Ville Manninen 4 7 2 4 5 22 1
Emmi Karjalainen 2 4 2 2 3 13 0
Janne Nikkonen 1 1 0
Valentin Velinov 2 2 0
Lauri Tomunen 3 5 4 1 5 18 0
Jenni Nurmi 2 2 3 3 2 12 -1
Oliver Heinonen 1 1 -1
Tuomas Rantanen 1 2 1 2 6 1 -1
Ville Oudman 0 3 3 2 1 9 -1
Anna Häkkänen 6 3 7 4 6 26 -1
Simeoni Kangasmaa 1 1 -1
Sonja Heikkilä 1 2 2 0 3 8 1 -2
Kalle Sinisalo 3 3 9 5 3 23 -2
Einon-oma Tilasto 3 1 4 -2
Vili Vainio 1 1 -2
Antti Kirjavainen 1 1 1 0 3 6 -3
Matti Nuyiren 1 1 2 -3
Sauli Ylinen 2 2 1 5 -4
Oskari Lehto 2 2 -4
Aiju Heinonen 2 1 3 -4
Elina Virolainen 2 2 -4
anni suomalainen 2 2 2 2 5 13 -6
Johannes Hämeri 3 4 4 2 7 20 -6
Mikko Kupari 4 1 5 -6
Heli Hakamäki 0 0 0 0 3 3 -6
Elias Herra 0 1 1 2 3 7 -7
Saara Haapala 2 3 2 4 5 16 -7
Niko Rajaniemi 10 7 5 4 15 41 -7

Jyry Kuokkanen 3 3 2 8 -7
Miika Suutari 19 14 50 22 19 124 -8
Tomas Fagerström 0 1 4 0 5 10 -9
Jussi Rislakki 9 6 5 7 13 40 1 -9
Ali Mäkinen 1 1 3 6 11 -13
Antti Torkki 5 4 4 5 12 30 -15
Anna Nermes 3 8 14 9 10 44 1 -15
Matias Vainio 16 19 32 21 23 111 2 -16
Raphael Yorke 9 14 8 19 16 66 1 -19
Jussi Hietala 9 15 21 16 18 79 1 -19
Petri Kinnunen 8 10 12 11 18 59 2 -21
Rasmus Fagerström 4 12 15 24 12 67 -28
Calle Uhlenius 28 37 28 54 41 188 8 -43

Raksan
virallinen

sian
tappo

tilasto
18.10.2012
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Aaro Kohonen Oy
Ahma insinöörit Oy
E.M. Pekkinen Oy

FINNMAP Consulting Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Kuusakoski Oy
Narmaplan Oy

Normet Group Oy
Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab

Pontek Oy
Raksystems Anticimex
Ramboll Finland Oy

Sito Oy
SWECO PM Oy

Tekla Corporation
Vahanen Oy

VVO-yhtymä Oyj
ÅF-Consult Oy

Rakennusinsinöörikillan
 kannatusjäsenet 2012:

Rakas päiväkirja! Tällä kertaa sain käskyn kirjoittaa jotain julkaisukelpoista, 
sillä aiempia kertomuksia ei ole voitu julkaista. Tämän takia olen päättänyt, 
että tällä kertaa kunnioitan asetovereitani, jotka ovat auttaneet minua taiste-
lukentillä. Suurin kunnia kuitenkin kuuluu tietylle suomenruotsalaiselle nimel-
tä X. Hänen kykynsä toimia rinnallani wingmanina ovat levelillä Asian!!

Yksi X:n toimivista kyvyistä on leikkiä tiettyä seksuaalivähemmistön jäsentä. 
Suomenruotsalaisena se taitaakin olla aika helppoa. Hänen toimiessa on näky hu-
vittava mutta myös toimiva. Aina ei kuitenkaan riitä että pelkästään hän leik-
kii kyseistä roolihahmoa vaan välillä tarvitaan toinenkin, jotta rooli vai-
kuttaisi todelliselta. X:n selittäessä kohteelle tarinaa päähenkilöstä pitää 
päähenkilön itse vieressä leikkiä nöyrää miestä ja nöyristellä X:n kertomia 
tarinoita. Tämän kaltainen X:n apu on huomattu toimivan myös muiden maanosi-
en kansalaisiin. En kiellä kuitenkaan alkoholin vaikutusta asiaan ja kolmen K:n 
taktiikkaa eli Kaada Kossua Käkättimeen.

Näin lopuksi on onni, että kukaan ei lue Ruutisia eikä eteenkään näin turhia 
kolumneja, vaikka löytyisi kuinka paljon vauhtia suomenruotsalaisitalialaisen 
sanojen mukaisesti.

P.s. Mikä on Suomen joukkueen vastaus..?  KANADA!!!

Pelimiehen päiväkirja
Osa 23 (X:n ikä)

Suureksi ilokseni kiitän niitä, jotka 
eivät jaksaneet lukea tänne saakka.

Herrasmies syntyessään,

o Golfatessa tulee kuitenkin varoa 
kanssapelaajia; todennäköi-
syys sille, että joku ajaa ylitsesi 
golfautolla on 1/19100! (Lähde 
Tapiolan Minigolf, 2.10.2012 klo 
03.25)

Pablo

VIIKOLLA TAPAHTUNUT:

- Joku harrasti seksiä Big Brotherissa. Kahteen 
kertaan.
- Joku on kadonnut.
- Joku harrasti uudestaan seksiä Big Brotherissa.
- Nalle ei vietä syntymäpäiviään mökillä.
- Anu Saagim sanoi: ”Suomalainen äiti on ruma ja hoitamaton.”
- Jossain taas soditaan. Kukaan ei muista missä.
- Suomen huippumalli haussa –ohjelmassa tuomarit voivat oikeasti vaikuttaa siihen, ketkä jatkavat kisassa.- Nicki Minaj on uhannut Mariah Careyn henkeä.
- Kukaan ei ole vieläkään käynyt todarin luennolla.- Kadonneista lampaista epäillään mafiaa Hollannissa.- Facebook EI luovuta käyttäjätietoja mainostajille vapaaehtoisesti.
- Italiassa ei ole tällä viikolla ollut 
korruptioskandaaleja.
- Kauniissa ja rohkeissa Taylor heräsi kolmannen 
kerran henkiin.

Ruutiset ei tiennyt 

Mikko Närväsen 

olevan näin

kuuluisa!

Onnea Mikko, 

olet julkkis!!

made in 
Hanna Salo
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Elämää voi tarkastella monelta eri taholta. Jotkut haluavat elää hetkessä ja ajatella primitiivisesti, toiset ovat suunnittelijoita 
ja kauaskatseisia tekemisissään, joku taas ei piittaa mistään. Erään professorin mielestä on myös olemassa myös valio-

joukko, joka tarkkailee ympäristöään tutkimalla erilaisia todennäköisyyksiä. Ruutiset selvitti asiasta innostuneena muutamia 
rakennus- ja ympäristöteekkarille tärkeitä todennäköisyyksiä elävästä elämästä.

•	 Raksalaiset ovat kunnostau-
tuneet golfissa tänä vuonna; 
todennäköisyys lyödä golffissa 
”holari” on noin 1/12000.

o Golfatessa tulee kuitenkin varoa 
kanssapelaajia; todennäköi-
syys sille, että joku ajaa ylitsesi 
golfautolla on 1/19100! (Lähde 
Tapiolan Minigolf, 2.10.2012 klo 
03.25)

•	 Koulullamme on uusi ja ”mahtava” Stack -palau-
tusjärjestelmä käytössä. Noin 6kk testijaksomme 
aikana Ruutiset onnistui syöttämään oikean ar-
von Stack:iin vasta 4652 kerralla, vaikka arvo pi-
dettiin samana. Todennäköisyys onnistumisellesi 
kerralla esimerkiksi fysiikan tehtävässä on tällöin 
1/5235 * 1/4652 = 1/24353220! Tulee kuitenkin 
muistaa, että armon inhimilliset professorimme 
antavat kolme vapaata yritystä ennen sakkoja.

o Todistimme myös faktan, että 
Stack:ia käyttäessä normaali kuo-
levainen menettää hermonsa 87 
kertaa 88 yrityksestä.

•	 ”Brainstorming” on Lontoota ja tar-
koittaa aivopiereskelyä. Todennä-
köisyys eteenpäin vievälle paukah-
dukselle laitoksemme opiskelijoilla 
on 1/3:sta, loput kaksi vievät useiten 
taaksepäin. Tunnetusta lausah-
duksesta ”salama ei osu kahdesti 
samaan paikkaan” innoittuneena las-
kimme, että alamme teekkareille he-
rätyskellon heitto seinään, havaitse-
minen että herätyskello olikin puhelin 
ja ostopäätös uudesta puhelimesta 
naapurin soluasujalta saa huiman 
3/4721 todennäköisyyden sille, että 
kunnostautunut raksa- tai ymppä-
teekkari selviäisi huomiseen.

o Todennäköisyys sille, että ky-
seisellä ”brainstormaajalla” on 
varaa uuteen matkapuhelimeen 
on noin 1/7:stä. (Lähde KELA, 
Opintotukiasiat 8.10.2012)

•	 Vuonna 2011 putosi satelliit-
ti UARS maahan. Tällöin mm. 
Tekniikka&Talous-lehden internet-
sivuilla (19.9.2011) julistettiin, että 
todennäköisyys satelliitin osumisella 
ihmiseen oli noin 1/3200. Toden-
näköisyys sille, että satelliittiin olisi 
tunkeutunut venäläistaustainen iki-
nuori kosmonauttikoira Laika on em-
piirisen kosmologiatutkijamme T. A. 
Ikonautin mukaan noin 1/8293:stä. 
Kuten lukijallekin, niin Ruutisillekin, 
tulee ensimmäisenä tästä mieleen 
mikä on todennäköisyys, että tämä 
avaruusrosvo-satelliitti-yhdistelmä 
rysähtää niskaasi kun katselet kotona 
Salkkareita? Tietenkin 1/3200 * 1/8293 
* 1/182000000000000 = Niin todennä-
köistä, että kypärää päähän aina arki-
sin kello 19.30!

o Sille, että Salatuissa 
elämissä tapahtuu jotain 
ennalta-arvaamatonta, 
on yhden suhde auringon 
pinnan lämpötilaan. Ruu-
tiset epäilee käsikirjoittajia 
fyysikkotaustaisiksi.

•	 Kaatuminen on suurin ra-
kennustyömaiden vammojen 
aiheutumistapa. Opiskelijalle 
tämä turmio tapahtuu usein 
sosiaalisia kanssakäymisiä 
seuraavana aamuna. Toden-
näköisyys kuoleman aiheutta-
valle kaatumiselle suihkussa 
on yhden suhde 2232:een!

o WC-pönttöön hukkuu 
todennäköisyydellä 
1/685000. Ruutiset suosit-
telee turvakaukaloa.

•	 Työmaajohtajan / valvojan nipo-
tus ja ininä ovat olennainen osa 
rakentamisen arkea. Suhde edel-
lä mainitun ilmestymiselle oike-
aan aikaan oikealle työmaalle on 
kuitenkin noin 1/123:sta.

o Jos työmaalla sattuu olemaan aurin-
koinen päivä ja työmiehet ovat juo-
massa päivän ensimmäistä kahvia, 
on todennäköisyys sille, että vastaava 
uskoo työmiehiä noin 1/9:stä.

•	 Todennäköisyys valmistua Insinööritieteiden korkeakoulusta viisaampana ja sosiaalisesti rikkaampana kuin koulua aloittaessa on noin 
1/8. Tutkimusten mukaan todennäköisyys moninkertaistuisi, jos R-talon 1. kerroksen miesten urinaaleihin asennettaisiin hajulukot.

INSERT HYVÄ OTSIKKO

Teksti: Olli “OK“ Koskinen
Kuvat: Google.
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Testikertamme osui tavalliselle, hieman krapulai-
selle maanantai-illalle. Ravintolan edustalta löytyi 
asiakkaita lähes jatkuvasti syksyisen sateisesta ja 
viileästä säästä huolimatta. Otimme oppia kanssa-
asiakkaistamme, ja turvauduimme tällä kertaa 
take away –vaihtoehtoon illallisemme suhteen.

Lähiruokaa otaniemestä – iLman ruokamyrkytystä!

Ravintolamiljöö:

Ei sisätiloja, sateenpito onnistuu lipan alla. Lippa 
tosin suojaa ainoastaan jonon ensimmäistä ja tuulen 
yllättäessä häntäkin heikosti, mitä hieman moitim-
me. Yksi pöytä, jossa istumapaikkoja noin kuudelle 
hieman ahterin koosta riippuen. Ei pöytävarauksia. Ruokalista:

Menu saa kiitosta monipuolisuudestaan, mikä on huomattavaa paikan kokoon nähden. 
Listalta löytyy kattava valikoima purilaisia, lihiksiä, hodareita sekä erilaisia lautaskokonai-
suuksia. Vaihtoehtoja löytyy myös kasvisruokailijalle tai vaikkapa keliaakikolle.

Hintataso:

Hyvin kohtuullinen, toki opiskelijan lemppareita 
Amicaa ja Sodexoa kalliimpi lounasvaihtoehto. 
Haarukka

Laatu:

Annokset valmistetaan tilauksesta asiakkaan silmien 
edessä, joten ruuan tuoreutta ei voi kiistää. Ruokaile-
maan pääsee kotioveltaan tai bilehuudeilta kävellen, 
joten kaipa tätä voisi lähiruuaksikin kutsua.

Aukioloajat:

ma-to 10.30-14 ja 18-00, 
pe-la 18-03, su 18-00

Palvelu:

Hymyileväisen ystävällistä.

Testiannokset:

Alkupalana hampurilainen (3,00€) ja pääruokana makkaraperunat (5,60€). 
Paikan peruspurilainen ilman mitään turhia etuliitteitä asettaa riman jo kor-
kealle. Normisämpylän välistä pilkistää pihvin lisäksi monipuolisesti täytettä, 
toisin kuin useissa ketjuburgereissa. Makkaraperunat on hyvin pottuvoittoinen 
annos ja kaipaisi tasapainon saavuttaakseen enemmän lihaisuutta. Annoksen 
ainoana salaattina toimivat maustekurkkusiivut, mikä tässä kokonaisuudessa 
on oikein toimiva ratkaisu.

Ravintola-arvostelijat: Milla Mattila ja Jussi Hietala
Kuvat:  -||-

Toinen testaaja söi kebab pitaleivän (4,90€) hieman pienempään nälkäänsä. 
Pitaleivässä mittasuhteet olivat kohdillaan; maukasta kebablihaa oli riittävästi, 
muttei kuitenkaan liiaksi. Tavallinen salaattisilppu saa kivan kaverin tuoreista 
tomaattisiivuista, jotka tuovat annokseen mukavan lisäsäväyksen. Näin ollen 
kokonaisuus ei muodostu liian tuhdiksi kaikista mausteista huolimatta. Oiva 
hinta-laatusuhde! Ainoan moitteensa annos saa epäkäytännöllisyydestään; 
sotkematta syöminen on mahdotonta.
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Puolihermanni
- ei Pelkkä kuPla.

Kuvat 12.-13.10.2012: Tuomas Rantanen, Hamilkar Bergroth ja Mea Ylä-Soininmäki
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aka vimppa sivu

TO BE CONTINUED...

Syksyn palindromit:
-En jaksa! Pillu, kulli, paska jne.
-Höpsis pöh!

TEIPPILEIKKIPUISTO

Pikkukakkosen Ransu ja PuoliHermanni

by
 k

uk
ka

 ja
 m

ea

       Jag vill vallata Suomi just nu!
   Men Turku jag ei haluta. 
   Turku huono.

Uhkaava hurri-
kaani Åke lähestyy

ennätysvauhtia
Suomen lounais-

rannikkoa.

YARR!

Mutta koskaan jag har inte 
näin fastigt seglat!

ELINKAARI-
MALLI

...Bondailusta.

Miksi naiset rakastavat 
salaisia agentteja?

Koska hekin..

tykkäävät..

Tu
om

as
 ja

 M
ea

Tu
om

as
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