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S. 7
BALTECH STUDENT 
BODY EXCHANGE

on vastuullinen ympäristöteko.

Rakennuksissa
betoninen valmisosa

Rakennuksen ympäristövaikutusta tulee arvioida sen koko käyttöajalta. 

Tällöin ratkaisevat energiatehokkuus ja ylläpito.

Käyttövaiheessa betonisten valmisosien massiivisuus vähentää 

energiankulutusta ja eristää ääntä. Betoni on luonnonkestävää. 
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Jos luonto saisi päättää, 
valinta olisi betoninen 
valmisosa.

Sertifi oitua ympäristövastuuta vuodesta 2000. 

S.14
SLLOIN SYYS-
HATUTTI!

S. 8-9
5-KILTARISTEILYN 
SEIKKAILUT
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Jos meissä ei olisi 
virheitä, niin emme 
tuntisi niin suurta 
nautintoa havaitessamme 
niitä muissa.

Määritelmän mukaan lehden 
pääkirjoitus on päätoimit-
tajan kirjoittama artikkeli, 
jossa otetaan yleensä kantaa 
johonkin ajankohtaiseen 
kysymykseen ja joka on useasti 
mielletty nimensä mukaisesti 
lehden ytimeksi. Siitä johtuen 
se myös kirjoitetaan usein 
viimeisenä. Voitte uskoa, että 
jälkimmäinen väite pitää paik-
kansa – ensimmäisen väitteen 
totuusarvo taitaa hieman 
vaihdella. Vuosi sitten vaaliko-
kouksessa väitin olevani hyvä 
uusi päätoimittaja, koska pidän 
kirjoittamisesta. Katsotaan, 
kuinka kauan menee sen innon 
palauttamiseen. Mitä tästä 
voisimme oppia: älä koskaan 
muuta mielestäsi mukavia 
asioita töiksesi. 

No ei nyt kai! Onhan tämä 
vuosi ollut aivan ainutlaatuista 
aikaa, kiitos tietenkin etu-
päässä rakkaille raatilaisilleni. 
Miltä kaikki olisikaan näyttä-
nyt ilman juuri teitä. Lehden-
kin tiimoilta on ollut paljon 
mukavaa puuhaa, milloin tup-
lapainoksen tilausta, milloin 
mainostilan tuplabuukkausta. 
InDesignistakin opin tarpeel-
lisimmat toiminnot niinkin 
ajoissa kuin viime viikolla. 
”Parempi myöhään kuin ei 
milloinkaan”? Niin kai sitten. 
Kiitos teille, rakkaat toimitta-
jani, että sain vääntää taiton 
lisäksi myös teidän 
kanssanne. 

Te toitte kaikki lehteen jotain 
omaleimaista ja mielenkiin-
toista, ja täytyy myöntää, 
että viimeisen lehden juttuja 
taittaessa pääsi naurut kerran 
jos toisenkin. Tämä olkoon 
tunnustuksena ehkä oman jut-
tunsa tunnistavalle. Ilman teitä 
olisin myös röyhkeästi kuvitel-
lut olevani paljon mukavampi 
ja pätevämpi ihminen. Tämän 
illuusion rikkomisesta kuuluu 
kiitos eräälle toiselle itsensä 
kuvauksesta tunnistavalle. 

Kiitän myös palautetta anta-
neita kiltalaisia, teiltä sain 
korvaamatonta perspektiiviä 
työhöni. Niille lukijoille, jotka 
eivät tänä vuonna ole pitäneet 
lehdestä: kohta saatte varmasti 
jotain aivan muuta. Niille luki-
joille, jotka ovat tänä vuonna 
pitäneet lehdestä: nauttikaa 
tästä nyt, sillä kohta saatte 
jotain_aivan_muuta. Ei, en 
usko Jonin täyttävän saap-
paitani. Eiköhän siltä löydy 
Varustelekan tuliterät maiharit 
ihan omasta takaa. Varokaa 
niiden teräskärkiä, te sakko-
kierrokselle jatkavat 
kynäniekkani!

Joulu huohottelee jo niskaan 
ja toisin kuin tenttejä, sitä et 
voi siirtää tammikuulle. Olen 
kuitenkin vakaasti sitä mieltä, 
että tähän aikaan lukuvuodesta 
itse kullekin tekee hyvää lähteä 
haistelemaan taas hiukan 
oikeata maailmaa. Yliannostus 
perhe-elämää ja överit liian 
energiapitoista joulumättöä tai 
vaikkapa Karibian aurinkoa 
myös takaavat, että kuukau-
den päästä mielellään taas 
astuu lafkan ovista sisään. Ensi 
vuonna onkin luvassa jälleen 
uuden raadin edesottamuksia, 
remontin jälkeen uudistunut 
kiltahuone ja Aalto-yliopiston 
koulujen erkanemisen aikaan-
saamat muutokset. Jäämme 
kaikki innolla odottamaan.. 

That’s all folks. Minä lähden 
tästä ihan toisenlaisen joulun 
lapsen odotukseen :)

Teidän, Rudolph Ruutinen
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Riku Vahala. Olet juuri sellainen olter-
manni, jota kilta muutoksen aikoina 
tarvitsee. Kiitos, että olet lähtenyt 
”mukaan” kiltatoimintaan ja pidät mei-
dän opiskelijoiden puolia. Olet (ehkä 
ainoa) proffa, jonka näkemykset ovat 
ajan tasalla.

Sitten on vielä eräs vaaleanpunaisiin 
haalareihin pukeutuva henkilö, joka 
ansaitsee suuren kiitoksen siitä että 
on jaksanut tukea minua, kuunnella 
valituksiani, vienyt ajatukseni muu-
alle ja lähtenyt avecikseni ties mihin 
kissanristiäisiin. Ehkä minulla on nyt 
viimeinkin aikaa..

Kokoukset on kokoustettu, puhis-
vuosi on päättymässä. Jään eläkkeelle ja 
aion pitää ”lomaa” kilta-jutuista. Kat-
sellaan. Miettikää kahdesti, tuletteko 
juttelemaan. Puren, potkin ja lyön aika 
kovaa.

Hyvää joulua ja alkavaa vuotta kaikille!

Vielä hetken ajan puhiksenne, 

Emmi

PUHIKSEN PUHINAT 

KUIN KAKSI MARJAA

KAPUN LÖPINÄT

Kapun turinoita, ihan painettuna.
(Teksti vastaa phuksikapteenin omia 
kokemuksia ja odotuksia phuk-
sivuotta koskien eikä välttämättä 
vastaa todellisuutta.)

Miten on mahdollista, että joka vuosi 
aika menee yhä nopeammin ja nope-
ammin. Eihän siitä ole kauaakaan, 
kun uudet phuksit nököttivät her-
mostuksissaan A-salissa tietämättä, 
mitä puolen vuoden päästä tulisivat 
edestään löytämään. Kasa hajot-
tavia, teoriapainotteisia kursseja, 
talon tekemistä joululoman aikana 
(edessä edelleen allekirjoittaneella-
kin), läjäpäin erilaisia tapahtumia ja 
juhlia, monta älyttömän hyvää uutta 
ystävää, joita tulee ikävä Tapaninpäi-
vään mennessä ja hurjat odotukset 
koskien tulevaa kevättä. 

No, sitä kevättä todella kannattaa 
odottaa. Jos fuksimajuri Wapun päät-
tää järjestää, osuu Wappu pääsiäislo-
malle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, 
että luentoja tai muutakaan koulua ei 
ole 21.4.–1.5. eli homma todennäköi-
sesti tulee karkaamaan käsistä. Vielä 
on kuitenkin tuo viimeinen tentti-

Rakkaat kiltalaiset,
nyt on aika kiitoksille!

Aloitan (luonnollisesti) raadista. 
Kanssanne on ollut ilo työskennellä 
vuoden ajan. Olette kaikki olleet todella 
aktiivia, tsempanneet toisianne ja 
kehitelleet jotain uutta toimintaanne. 
Olen voinut vain ihmetellä sitä intoa 
ja luovuutta, millä olette lähteneet 
p***anakkeihinkin. Ette ole lannistu-
neet, vaikka jotkut asiat eivät ole ehkä 
onnistuneet niin hyvin kuin oli tarkoi-
tus. Lähtisin milloin vain toiselle kier-
rokselle kanssanne. Osa teistä jatkaa 
erinäisissä vastuutehtävissä keväällä (ja 
syksyllä), osa siirtyy eläkkeelle. Onnea 
ja voimia kaikille teille tuleviin koitok-
siin. Olette mahtavia tyyppejä!

Doris ja Kaisa. Kiitos, että olette 
lähteneet (väliaikaisesti) vetämään 
historiaa. Olette helpottaneet työmää-
rääni, stressiäni ja olotilaani enemmän, 
kuin voitte arvatakaan. Pahin on jo 
ohi, mutta työtä on vielä jäljellä. Olette 
olleet suuri apu. Kiitos teille.

Anna ja Jasmiina. Kiitos teille, 
että lähditte vetämään juhlavuosi- ja 
rahoitusjaoksia. En kerinnyt kanssanne 
paljon touhuta, mutta seuraajani teitä 
sitten paimentaa.

Satiaiset eli pikku- SAT. Vaikka en 
ole teidän kanssanne kerennyt paljon 
olemaan tekemisissä, haluan kiittää 
panoksestanne killan eteen. Monet 
bileet (Hermanninsitsi, pIKkujoulut) 
jäisivät juhlimatta ilman teitä. 

Lukkarit, kiltisvastaavat, liikuntavas-
taavat, kulttuurivastaavat, ISOvastaava, 
WWW-vastaava, MAIK- vastaavat, 
TEK- vastaava, Halloped-vastaava, 
hallopedit, opintoapu, toimittajat, 
taittaja, arkistonhoitajat, huvimajavas-
taava, International buddyt, killan DJ:t, 
graafikko, Sikkoyllätys, ISOt, hallopedit 
sekä vanha likainen täti ja setä: Kiitos 
teille kaikille tästä vuodesta ja panok-
sestanne killan eteen! 

Kiitos myös teille muille, jotka olette 
vuoden aikana minua auttaneet, enem-
män tai vähemmän.

jakso ennen joululomalle siirtymistä 
ja kevättä. Jaksamista kaikille siihen. 
Onneksi ollaan saatu lunta maahan, 
helpottaa kouluaamuja huomattavasti 
kun maisemassa on muutakin väriä 
kuin harmaata ja mustaa. 

 Opetusperiodi alkaa vasta 17.1. ja 
lomapäiviä on ruhtinaallisesti eli akkuja 
ehtii varmasti latailla kevättä varten. 
Kannattaa muistaa niitä vanhoja kave-
reitakin. Muistakaa myös, että lakkien 
tilaus on koko ajan auki ja seuraava 
DL on 2.2. 2011. Lakki todellakin 
kannattaa tilata, koska lakin saaminen 
Wappuna on elämän parhaimpia hetkiä 
ikinä!

Voimia kaikille viimeiseen rutistuk-
seen ja muistakaa nauttia piparia ja glö-
giä. Jos joululaulut rupeaa kyrsimään, 
suosittelen lämpimästi takavuosien hit-
tiä Toploader: Dancing in The Moon-
light. Erästä 5-kiltaristeilyllä nähtyä 
Riitta Väisästä lainatakseni: ”Te ootte 
parhaita ja teette tästä sen arvosta!”

Eppu
Phuksikapteeni

Mauri-Myyrä, Alfred J. Kwakin ottoisäU.F.O. eli unidentified freaky object, tavataan 
usein raksan kiltikseltä häiriköimästä
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RSMP, koulutuspolitiikka ja talvisota: 
kaikki sisua vaativia taisteluita. Vaikka 
hallopedeilyä (hallinnon opiskelija-
edustajana toimimista) ei voikaan 
suoraan verrata sotimiseen, välillä kyllä 
tuntuu siltä. Ja R-puolen pojat piileske-
levät jossain Y-puolen tyttöjen selkien 
takana!

Yleistyksen tein kolmen vuoden 
kokemuksistani halloped-toiminnasta 
raksalla. Ja esimerkiksi tänä vuonna 
(vaikkakaan tämä yleistys ei tee kaikille 
oikeutta, sori Juho), hakijoista ympän 
tyttöjä oli 9/11.  Numero on paha-
enteinen, koska nyt olisi aika kaataa 
vanhojen opetusjärjestelmien tornit ja 
uudistaa raksan opetus kaikille mie-
lekkäämmäksi: sekä opiskelijoille että 
opettajille.

(Sori, ei sarjakuvia tällä kertaa.)

Rakennusinsinöörikillan hallitus-
kummin roolissa olen saanut olla 
tänä vuonna täysillä raksan tapah-
tumissa ja samaan aikaan ihmetellä 
puuhianne ikään kuin ulkopuoli-
sena tarkkailijana. Toisaalta olen 
ollut mukana aitiopaikalla ylioppi-
laskunnassa ja yliopistolla sump-
limassa, mitä tulevan pitää. Tästä 
asetelmasta kun on kiltaa katsellut, 
tulee mieleen muutama juttu.

Ensinnäkin, IK on aivan mainio 
kilta. Jo siksikin, että se on täynnä 
mahtavia tyyppejä, mutta myös 
siksi, että homma toimii. Raksalai-
silla on reipas - muttei ylimielinen – 
me-henki, erinomaiset suhteet alan 
yrityksiin, päheitä excuja, lystejä 
tapahtumia ja tietysti mutkaton 
tekemisen meininki. Yhteistyö prof-
fienkin kanssa näyttäisi sujuvan, tai 
ainakin uusi Oltermanni on huippu 
tyyppi. Oikeastaan IK:ssa loksahtaa 
aika hyvin kohdalleen kaikki se, 
mitä hyvän teekkarikillan ominai-
suuksiksi voisi ajatella. 

Kaikki hyvin siis? Ehkä. Se kuitenkin 
ihmetyttää, miten vähän raksalaisia löy-
tyy Aalto-yhteisön yhteisistä tai poik-
kileikkaavista pumpuista – etenkin kun 
kyse on Otaniemen kai kolmanneksi 
suurimmasta killasta. Ylioppilaskunnan 
hallituksessa (kun mukaan lasketaan 
TKY ja AYY) on viimeisen viiden vuo-
den aikana ollut yksi edustaja IK:sta, 
eikä ensi vuosi tuo asiaan parannusta. 
Yhtä lailla Teekkarijaostoon, Aavaan 
kuin vaikkapa Aalto Entrepreneurship 
Societyyn tarvitaan lisää raksalaisia. Te 
kun osaatte jotain, mikä on tällaisena 
power pointtien, käsienheiluttelun ja 
laatikkoleikkien aikakaudella kultaakin 
kalliimpaa: konkrettisia asioita. IK ja 
sen jäsenet voisivatkin ottaa aktiivi-
sempaa roolia tässä uudenkarheassa 
Aalto-yhteisössä. 

Mitä tulee IK:n lähitulevaisuuteen, 
muutaman vuoden päästä edessä hää-
möttävät 100-vuotisjuhlat, joista kan-
nattaa tietysti ottaa kaikki irti. Samana 
vuonna kun noita pyöreitä juhlitaan, 
on uudistetun kanditutkintorakenteen 

Killan puheenjohtaja ja historian kirjoittajaksi palkattu Anu Heiskanen 
sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa

Kiltakummin epilogi: IK tänään ja huomenna

määrä tulla käyttöön. Näillä näkymin 
hakukohteita vähennetään niin, että se 
tarkempi alan valinta, joka nyt tehdään 
yliopistoon hakiessa, tehtäisiin vasta 
kanditutkinnon aikana. Jo ennen tuota 
uudistusta Aallon rakenneuudistus 
jyllää päälle, ja IK löytää itsensä Insi-
nööritieteiden korkeakoulusta TKK:n 
hävitessä historiaan. Toipa kandiuu-
distus tullessaan sitten mitä tahansa, 
ei liene lainkaan huono ajatus tiivistää 
yhteistyötä ainakin edunvalvontapuo-
lella korkeakoulun muiden kiltojen 
kanssa.
Mutta joo, mitäpä minä mistään lopulta 
tiedän. IK:lla menee vahvasti ja hyvissä 
käsissä näyttäisi olevan kilta ensi 
vuonnakin. Itselläni on ollut iso ilo ja 
kunnia leikkiä juuri teidän kanssanne, 
ja toivottavasti olen ollut jollain tapaa 
hyödyksikin. Siispä kiitos yhteisestä 
vuodesta, onnea ja tsemppiä uudelle 
raadille ja toimareille sekä tietty hyvää 
joulua ihan kaikille! Kirjoittaja on AYY:n hallituksen 

koulutuspoliittinen vastaava ja IK:n 
kiltakummi vielä vuodenvaihteeseen 
asti

Peace out,
Atte

Onko Ymppäläisillä enemmän 
pokkaa kuin Raksalaisilla?

ESIMERKIKSI TÄNÄ VUONNA 
HALLOPED-HAKIJOISTA YMPÄN 
TYTTÖJÄ OLI 9/11.  

TEKSTI: LAURA SALO

Koululla aloitetaan opetuksen itse-
arvionti jokaisessa tiedekunnassa, ja 
mukaan tarvitaan myös opiskelijoita 
kertomaan, millaista raksalla on 
opiskella. Oikea opetuksen arviointi 
tulee myöhemmin, joten sen takia 
laitoksilla tehdään ensin itsearviointi ja 
kartoitetaan, mikä menee hyvin ja mikä 
taas huonosti. Tähän tarvitaan opis-
kelijoiden mielipiteitä, ja valitettavasti 
ymppäläisten on hyvin vaikea kertoa 
työryhmissä, mikä on pielessä raksa-
laisten opinnoissa. 

Haastankin nyt juuri Sinut lähtemään 
mukaan alkukeväästä, kun lähetän 
teille meilin opintojen itsearvioinnista 
eli TEE -projektista. Tarvitsen urh-
eimmat teistä, ja nössykät voivat jäädä 
keittelemään kahvia kiltikselle. Onko 
sulla pokkaa? Niinkun talvisodassa 
tarvittiin rokkaa!

Onnea ja kiitokset hallopediksi haki-
joille:  Juho Haapala, Sonja Heikkilä, 
David Helander, Esa Koskinen, Jenny 
Lepistö, Kaisa Reunanen, Eeva Rinta, 
Heidi Salo, Anni Voutilainen ja Marja 
Wuori!

Rakennusinsinöörikilta allekirjoitti 28.10.2010 Anu 
Heiskasen kanssa sopimuksen killan satavuotishisto-
rian kirjoittamisesta.

Historiajaoksen kuulumiset

Tämä kuva ei ole lavastettu!

JAOKSESSA TOIMIVAT:

Doris Kalve 
Elisa Aaltonen
Henri Tikkanen
Kaisa Mäkinen
Katja Tuomola
Noora Salonen
Tomas Fagerström

Historiateoksen 
tekeminen on 
muutakin kuin arkis-
tossa nyhjäämistä ja 
työryhmän toimintaan 
voi osallistua oman 
aikataulun mukaan. 
Kaikki kiltalaiset ovat 
tervetulleita osallistu-
maan!

Lisätietoja Dorikselta 
ja Kaisalta: 
doris.kalve@tkk.fi tai 
kaisa.makinen@tkk.fi.

EMMI HIETALA

HANS PASILA
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OLTERMANNIN PALSTA

Aalto-yliopiston johto on visi-
oinut professorien ajankäyttöä. 
Tulevaisuudessa professorin 
(alkaen) 1600 tunnin vuotui-
sen työsuoritteen halutaan 
jakautuvan melko lailla tasan 
opetukseen, tutkimukseen ja 

kaikkeen muuhun. Kaikki muu 
pitäisi sisällään mm. hallinnon 
ja yhteiskunnallisen vuorovai-
kutuksen. Ajatus on kaunis. 

Aalto-yliopiston alkumet-
reillä joku rohkea vielä uskalsi 
puhua byrokratian vähenevän 

uuden yliopistomallin myötä. 
Viime aikoina nämä puheet 
ovat jääneet vähiin. Useimpien 
kokemus on, että byrokratia on 
lisääntynyt.

Byrokratia on usein tarpeen 
asioiden kehittämiseksi. 
Esimerkiksi tutkimuksen ja 
opetuksen arviointiprosessit 
ovat byrokratiaa, jotka vievät 
yliopistoa eteenpäin. Edel-
lyttäen, että niiden tulokset 
ohjaavat toimintaa. 

Turhauttavinta proffan 
työssä on rahoituksen haali-
minen. Kymmentä työllä ja 
tuskalla koottua hakemusta 
kohden rahoitetaan keskimää-
rin yksi projekti. Viime kuussa 
käytin yli 40 % työajastani 
tutkimusprojektien valmiste-
luun. Olisi helppoa lopettaa 
hankkeiden valmistelu, mutta 
samalla lähtisi suuri osa 
projektihenkilöstöstäni kilo-
metritehtaalle ja vastaavasti 
tieteellinen tuotanto tyrehtyisi. 

Proffan työn parasta antia 

Uransa Otaniemessä Markku 
aloitti -94 maanmittausosas-
tolla postinjakohommissa. Sitä 
ennen hän toimi kirjapaino-
alalla, missä hänen vastuullaan 
oli saattaa valokuvat painokun-
toon. Raksalla vahtimestarin 
työnkuvaan kuului pitää opis-
kelijat järjestyksessä, taulujen 
kunnossapito, postinjako ja 
pienet huoltotyöt. Markku 
tiivistää toimenkuvansa siihen, 
että hänen tarkoituksensa oli 
olla opiskelijoita ja henkilö-
kuntaa varten. Hän sanookin, 
että parasta työssä oli, kun 
oppi tuntemaan osaston väkeä. 
Ja kehaisee, että porukka rak-
salla on mukavaa. 

Mukavan väen lisäksi Markun 
mieleen ajasta raksalla on 
jäänyt osaston joulujuhlat ja 
se, miten hän on huomannut 
kuinka uudet opiskelijat ovat 
joka vuosi entistä nuorempia. 
Joten ännännen vuoden opis-
kelijat, jotka ovat huomanneet 

saman asia, ei hätää; te ette ole 
vanhentuneet, vaan fuksit ovat 
todella joka vuosi nuorempia. 
Markku kiittelee opiskelijoita 
myös siitä, kuinka häiriöitä ei 
ole esiintynyt vaikka raksan 
ympäristössä juhlia välillä 
pidetäänkin.

Eläkesuunnitelmikseen 
Markku mainitsee museovie-
railut. Hänen on kiinnostunut 
historiasta, erityisesti toisesta 
maailman sodasta. Erityis-
terveiset Ruutisten lukijoille 
Markulta kuuluvat: ” Paljon 
kiitoksia, olette mukavaa 
porukkaa!” 

Samat terveiset toki pitää 
lähettää Markulle takaisin: Kii-
tos Markku kaikesta, mukava 
olet itsekin, toivottavasti 
tavataan killan wappusimoilla 
ja pIKkujouluissa!

ovat hetket opiskelijoiden 
kanssa. Vuorovaikutuksessa 
oppiminen on molemmin-
puolista. Kannatan lämpimästi 
johdon ajatusta vuorovaiku-
tuksen lisäämiseksi. Odotan 

Miksi proffat ei leiki meiän kaa?

mielenkiinnolla radikaaleja 
ratkaisuja, joilla omaa aikaani 
vapautuu opetukseen.

Riku Vahala
Oltermanni

Raksan ihana vahtimestari Markku Laine jäi 
hyvin ansaitulle eläkkeelle marraskuussa 
50 työvuoden jälkeen. Hän on paimenta-
nut leppoisasti raksan fukseja (muita nyt ei 
tarvitse niin paimentaa), auttanut hädässä 
olevia kiltalaisia ja ystävällisesti iltaisin 
käskenyt välillä kotiin nukkumaan mikro-
luokkaan hämähtäneitä cad-harkan vääntä-
jiä vuodesta 1998. Ennen kuin Markku ehti 
jättää meidät, hän ystävällisesti kertoi työs-
tään raksalla.

“Hei vahtimestari...”
TEKSTI: MAARIT LEPPÄNEN  KUVA: TUOMAS RANTANEN

KUVAT:  TKK:N ARKISTO
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Kesätyö- ja harjoittelupaikat
Hakuaika 1.1. - 31.3.2011

Täytä hakemus:
www.yit.fi/tyopaikat
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Torstai-aamuna matkustimme YIT:lle 
(Kiitos YIT, ette petä koskaan), jossa 
meille oli järjestetty loistava esitys 
yrityksen toiminnasta Baltian maissa. 
Saimme nauttia myös lounaan YIT:n 
pääkonttorilla ja tutustuimme Lautta-
saaressa  sijaitsevaan YIT:n työmaahan. 
Saimme vierailtamme paljon kiitosta 
päiväohjelmasta. Tämän jälkeen pala-
simme Otaniemeen, jossa vierailimme 
vesilaboratoriossa, päärakennuksessa ja 
omalla laitoksellamme. Illalla sitsa-
simme phuksisitseillä, jotka venyivät 
odotetusti pikkutunneille asti. (Myö-
hemmin kuulin, että tanssiminen Smö-
kin pöydillä oli ollut yksi vieraidemme 
kohokohdista Suomessa.)
   Lauantaina oli Helsinki-päivä, jolloin 
vierailimme Eduskuntatalossa, Senaa-
tintorilla, Kauppatorilla, ja Temppe- 
linaukion kirkossa. Sää oli kaunis ja 
syksyinen ja rakas Helsinki näytti 
parhaat puolensa. Illalla oli vuorossa 
yleistä hengailua Gorsussa jolloin 
sauna oli taas avoin kaikille kiltalaisille 
(vaihtarit näyttivät ainakin viihtyvän). 
Sunnuntaiaamuna vieraamme lähtivät 
kotimatkalle aamun sarastaessa.

Jontikan seikkailut Liettuassa ja 
muita tapauksia

Ensimmäinen osa vaihdosta oli nyt 
toteutettu ja seurueemme aloitti 
henkisen valmistautumisen omaan 
matkaosuuteensa. Muutama miehistön-
jäsen vaihtui ja lopulta kymmenhen-
kinen delegaatiomme, mukaan lukien 
salaperäinen Mr.Jontikkka, ampaisi 
tien päälle raikkaana marraskuisena 
aamuna. Matka toteutettiin road trip- 
tyylisesti kahdella autolla Via Balticaa 
pitkin. Ajokilometrit olivat verratta-
vissa Helsinki-Oulu-väliin, joten mis-
tään mahdottomasta taipaleesta ei toki 
ollut kyse. Matka oli avartava; näimme 

Ja miten kaikki tapahtui

Huhtikuun lopulla AYY:n hallituk-
sen kansainvälisistä asioista vastaava 
taho lähestyi Rakennusinsinöörikillan 
Ulkovastaavaa yllättävällä viestillä. 
Liettualaisen Kaunasin Teknillisen 
yliopiston opiskelijajärjestö V.F.S.A. oli 
ilmaissut halukkuutensa toteuttaa BAL-
TECH- vaihtoprojektin Rakennusinsi-
nöörikillan kanssa. Toimeen tartuttiin, 
vaikka kevät oli jo pitkällä ja projektin 
hakuaikataulu tiukkaakin tiukempi. 
Noin viikon hampaiden kiristyksen ja 
tuskailun jälkeen saimme kuin saimme-
kin Rakennusinsinöörikillasta kokoon 
10 hengen seurueen, joka osallistuisi 
syksyllä toteutettaviin vaihtoihin. Pape-
ribyrokratiaa oli hakuvaiheessa melkoi-
sesti motivaatiokirjeistä ja tavoitteiden 
laadinnasta pikkutarkasti eriteltyyn 
budjettiin, mutta lopulta kaikki osaset 
olivat kohdillaan ja hakemukset lähtivät 
matkaan.
   Vastaus säätiöltä tuli kesäkuussa kun 
Ulkovastaava eli elämänsä parhaita 
päiviä Espanjan auringossa. Meidät 
oli hyväksytty ohjelmaan ja olimme 
vieläpä saaneet melkoisen avustuksen! 
Ulkovastaavan hymy vain leveni, jos se 
niissä olosuhteissa oli enää mahdollista.

Pöydillä tanssimista teekkareiden 
tapaan

Kun koulu taas syksyllä alkoi, edessä oli 
käytännönjärjestelyistä huolehtiminen. 
Liettualaisten vierailu tulisi olemaan 
nelipäiväinen ja projektin määräyksiin 
kuuluu, että vieraille tarjottaisiin aina-
kin yksi yritysvierailu, yliopiston esit-
telyä sekä tutustuttamista paikalliseen 
kulttuuriin. Onneksemme samoille päi-
ville sattuivat IK:n phuksisitsit, jonka 
ansaittuja kunniavieraita liettualaiset 
olivat. Vieraamme saapuivat myöhään 
torstai-iltana, jolloin olimme heitä vie-
rasmajoilla skumppapullon ja pienen 
iltapalan kera vastassa. 

sekä Viron että Latvian parhaat puolet 
ja kauneimmat kaupungit. Varsinkin 
Latvia teki matkalaisiin lähtemättömän 
vaikutuksen. Tähän ei liene muuta 
lisättävää kuin puhjennut rengas, 
Raatteen tie, FINLANDIA ja Tyttö, sinä 
olet..
Saavutimme Kaunasin noin  yhdeksän 
aikoihin torstai-iltana ja pienen epä-

röinnin jälkeen löysimme majapaik-
kaamme paikallisten opastuksella tosin. 
Paikanpäällä meille oli tarjolla pizzaa ja 
kohta jo kiisimme paikallisiin opiskeli-
jabileisiin. Meno oli hurjaa.
   Perjantaiaamuna herätys oli aikainen 
ja ensiksi saimme kattavan luennon 
isäntiemme yliopistolla aiheesta 
”Kuinka lähestyt naista/miestä?”. Mie-
leen jäi ainakin, että on tärkeää myydä 
itsensä. Seuraavaksi oli vuorossa paljon 
odotettu “Shit Factory” eli kierros pai-
kallisella jätevedenpuhdistuslaitoksella. 
Laitos osoittautui lähes identtiseksi vas-
taaviin Suomessa näkemiini. Voidaan 
siis todeta, että liettualainen jätevesi 
haisee aivan yhtä pahalta kuin suoma-
lainenkin. Lounaan jälkeen meille oli 
järjestetty pieni kaupunkisuunnistus ja 
kodin kautta löysimme itsemme tyy-
likkäältä house-musiikkiklubilta. Yöllä 
tilanne lähti täysin käsistä. Mr.Jontikka 
villiintyi. Tapaukseen liittyy ainakin 
useita banaaneja ja muutama riisi-
kakku.
   Lauantain vietimme Vilnassa, jonka 
tärkeimmät kohteet kiersimme kahden 
oppaamme avustuksella. Mieleen 
jäi salaperäinen Solomon, joka oli 
koristellut lähes koko kaupungin 
graffiteillaan ja jonka kiinni saami-
seksi oli kuulemma luvattu muhkea 
löytöpalkkio. Jos siis kesätyöhakusi 
pettää ensi keväänä, ei ole mitenkään 
huono vaihtoehto matkustaa Vilnaan 
etsimään kyseistä Solomonia. Illalla 

keräännyimme nauttimaan kiinalaista 
illallista kotimajaamme ja virkeimmät 
meistä lähtivät vielä hetkeksi paikal-
liseen yökerhoon pistämään jalalla 
koreaksi. Aamulla ampaisimme koti-
matkalle kukon laulun aikaan ja lopulta 
saavuimme Suomeen lähes kaikki mah-
dolliset rikokset tehneenä, mutta ihme 
kyllä elossa.

Mitä jäi mieleen

BALTECH Student Body Exchange 
osoittautui loistavaksi tavaksi saada 
apurahaa pienen porukan ulkomaan-
excursioihin. Tämä kannattaa pitää 
mielessä jos tai kun tulevina vuosina 
halutaan jatkaa yhteistyötä esimerkiksi 
ruotsalaisten tekniikanopiskelijoiden 
kanssa. Uskon, että kaikille mukana- 
olijoille jäi projektista hyvä mieli. Ja 
Rakennusinsinöörikilta on taas astetta 
tunnetumpi maailmalla.

TEKSTI JA KUVAT: AURA LISKI

BALTECH Student Body Exchange 2010

Vieraamme YIT:llä 24.9.2010

Senaatintorilla 25.9.2010

Yliopistolla Kaunasissa 12.11. 2010

-Tarina siitä, miten Rakennusinsinöörikilta sai uuden ystävän

BALTECH Student Body 
Exchange on kuuden Itä-
meren alueen yliopiston 
kattava järjestö, jonka tar-
koituksena on lisätä alueen 
opiskelijoiden yhteistyötä, 
luoda yhteyksiä ja harjoittaa 
kulttuurivaihtoa. Järjestöä 
koordinoidaan Tallin-
nasta käsin ja projetissa 
mukana olevien yliopis-
tojen opiskelijajärjestöillä 
on mahdollisuus toteuttaa 
BALTECH- vaihtoprojekti 
mukana olevien yliopistojen 
kesken ja saada siihen apu-
rahaa.  Suomessa ja Ruot-
sissa BALTECH on melko 
tuntematon, mutta eteläi-
sissä naapurimaissamme 
Virossa, Latviassa ja Liettu-
assa se on hyvinkin suosittu 
kanava päästä excuilemaan 
omien maarajojen ulkopuo-
lelle.

Vaihto toteutettiin:
V.F.S.A. Otaniemessä 
23.9.-26.9.2010
IK Kaunasissa 
11.11.-14.11.2010

Mukanaolijat:

IK:
Laura Aaltonen
Lauri Ahopelto
Eppu Henriksson
Milla Kivioja
Aura Liski
Mikko Närvänen
Panu Paljakka
Juho Rahko
Joni Virkki
Elina Virolainen
(Emmi Hietala)
(Laura Salo)
(Olli Sihvola)

V.F.S.A:
Vytautas Alisauskas 
Marija Cereskeviciute 
Kornelijus Juodis
Meda Keleckaite
Neringa Kelpsaite
Mantas Klivecka
Egle Pikturnaite
Ruta Ragauskaite
Justas Valatka
Dalia Zaviliauskaite 
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Olipa kerran Viisikiltaristeilyllä...
TEKSTI: ALEKSI MEURONEN,  KUVAT: ELINA VIROLAINEN, HAMILKAR BERGROTH, VERA TOIVONEN

Prinsessa Kultakutrin linna oli 
käymässä pieneksi...

Asialle on 
tehtävä jotain!

Minä lähden 
kysymään neuvoa 
tietäjältä.

Naita prinsessa 
uljaalle prinssille. 
Mukana tulee puoli 
valtakuntaa.

Tieto prinsessan naimapuuhista levisi heti potentiaalisille kilpakosijoille.

Ja sitten Joni kertoi kaikille muillekin... Kilpakosijoiden jono kiemurteli pitkin käytäviä.

Taistelu paremmista jonotuspaikoista oli kovaa.

Onneks mä oon 
ennen Paavoa ja 
Hansia.

Täältä pesee 
ja linkoo!

Niinpä 
tietysti!

Lähetän 
kutsut heti!
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    Sen pituinen se.

Ja koko valtakunnassa juhlittiin prinsessan valintaa.

Lopulta kilpakosijoista oli enää parhaat ehdokkaat jäljellä.

lol.

Arvon prinssi...

...sydämeni kuuluu 
 toiselle.

Hyvä herra, 
minä olin täällä 
ensin.

Entäs minä?

.....

Voi Jeesus 
mitä tyyppejä!

Miks sulla on 
silmät kiinni? BOJOING!

Hyvä yritys pojat, 
mutta valintani on 
ilmeinen.

Parahin prinsessa, 
saanen esittäytyä. 
Olen prinssi...

Valitsen tietysti 
prinssi Uljaan!

Hyi hitto! 
Tsiigaa!
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Hei, jos et tiedä,  

KYSY 
SIKKOYLLÄTYKSELTÄ!  

Kysy Sikkoyllätykseltä!

Lähetä visainen kysymyksesi 
osoitteeseen: 
sikkoyllatys@gmail.com.  

Kevään ja 
kesän 2011 
harjoittelu-
haku 
3.1.-31.3.

Keksittekö te itse näitä kysymyksiä 
tänne, kun ne ovat aina niin hyviä? 

Terveisin Massipäällikkö

Rakas Massipäällikkö,
Sikkoyllätyksellä ei ole tarvetta 
keksiä itse kysymyksiä, sillä 
epätietoisuus ei maailmassa lopu. 
Koemme yhteiskunnallista, ehkä 
jopa globaalia vastuuta lisätä tietoa 
maailmaan. Olisi vain suotavaa, 
että yhä useammat ajattelisivat 
asioita ja esittäisivät kysymyksiä, 
eivätkä vain tukeutuisi samoihin 
vanhoihin ajatuskaavoihinsa, jotka 
todennäköisesti ovat perseestä.

Hiphei ja hoppop!
Sikkoyllätykselle esitetyistä kysymyksistä huomaa, että 
talvi on tullut, kynttilät sytytetty, glögit lämmitetty ja 
juotu. Mutta ei siinä mitään, sillä glögi manteleilla on hy-
vää! Vuoden aikana on tullut mukavia kysymyksiä, kiitos 
niistä.  Tässä vielä vastaukset uusiin kysymyksiin.  
Maagista uutta vuotta kaikille, erityisesti alla oleville 
kysyjille!

Hei sikkoyllätys! 

Minkä takia olen huono ihminen ja 
minua rankaistaan siitä?

Hyvä kysyjä ilman nimimerkkiä,
et toki ole huono ihminen, hengaat 
vain väärien ihmisten seurassa tai olet 
syntynyt väärään yhteiskuntaan tai 
aikaan.  Jossain seurassa arvostetaan 
niin kapea-alaisesti ihmisten taitoja. 
Esimerkiksi TKK:lla (toivottavasti 
Aallon myötä tässäkin asiassa tapahtuu 
edistystä) excel-taulukoiden pyörittä-
mistä pidetään tärkeämpänä taitona 
kuin käsillä kävelyä. Mutta annas olla, 
jos olisit keskiajan Ruotsin hovissa nar-

rina, mites ilman sähkö solver-taidoilla 
leveilisit, kyllä silloin mieluummin kan-
nattaisi muutama voltti heittää. 
Suosittelen sinua kysyjä itse arvosta-
maan omia taitojasi, sillä kuka kissan 
hännän nostaa, jollei kissa itse. Tai 
vaihtoehtoisesti toivo, että uudelleen 
syntyminen on mahdollista ja että 
seuraavan kerran synnyt aikaan ja paik-
kaan, jossa et ole huono ihminen.
Ja mitä rangaistukseen tulee, niin siihen 
voi todeta, että kausaliteettia on tässä 
asiassa vaikea todentaa, sillä syy puut-
tuu (ks. 1.lause).



11RUUTISET 4/2010

Kannatusjäsenyritykset 2010
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Nimi: Trang 
Ala: Farmasia, 1. vuosi 
Mikä boogIE? Hyvä! 
Monennet sitsisi ovat kyseessä? 2. 
Arvio raksalaisista ja oikislaisista sitsi-
seurana: OK 
Missä jatkot? Huumassa

Nimi: vapaalle päästetty pikkuisäntä 
Vuokko 
Ala: Raksa, 2. vuosi 
Mikä boogIE? Aika jees, liikaa noitia :D 
Monennet sitsit? Ainaki 20.?! 
Arvio farmaseuteista ja oikislaisista 
sitsiseurana: Aika jees, tosi positiivinen 
ylläri 
Missä jatkot: Huumassa, sen jälkeen 
Skipolin Kaukkareissa

Nimi: Lilit 
Ala: Farmasia, 1. vuosi 
Mikä boogIE? Hyvä! 
Monennet sitsisi ovat kyseessä? 2. 
Arvio raksalaisista ja oikislaisista 
sitsiseurana: Tutustuu helposti uusiin 
ihmisiin :) 
Missä jatkot? Huumassa

12

Nimi: Minea - Ala: Oikis, 1.vuosi - Mikä boogIE? Iha jees - Monennet sitsit? 3. - Arvio farmaseuteista ja raksalaisista sitsiseurana: Raksa paras, raksa jaksaa! 
Farmaseutit vähän lame - Missä jatkot? Skipolin Kaukkareissa tietty!

Halloween-sitsit
Raksalaiset jalkautuivat halloweenin kunniaksi sitsaamaan Otaniemen rajojen ulkopuolelle farmaseuttien ja 
oikislaisten kanssa. Myös Ruutisten toimitus oli paikalla arvioimassa menoa. Toimittajan arvion mukaan hinta-
laatusuhde oli varsin kohdallaan ja etenkin juomaa sai sopivasti. Ohessa muutama onneton, joka uskaltautui 
juttusille reportterimme kanssa.

Nimi: Puheenjohtaja Rahko (esittäytyi 
tosin toimittajalle nimellä Juho) 
Ala: Ymppä, 3. vuosi 
Mikä boogIE? Parempi kuin aamulla 
(edellisenä päivänä oli Bordelli) 
Monennet sitsit?: Viimeiset ennen 
seuraavia 
Mikä boogIE? Leppoisa buugi 
Arvio farmaseuteista ja oikislaisista sit-
siseurana: Kaikki tuoneet oman osansa 
hyvin soppaan 
Missä jatkot? Siellä missä minä 

Nimi: Jussi - Ala: Oikis, 10. vuosi (toim. huom: niin vissiin :P) - Mikä boogIE? *näyttää peukkua - Monennet sitsit?  5. (toimittajan käsiala alkaa olla epäselvää) 
- Arvio farmaseuteista ja raksalaisista sitsiseurana: Raksa p*ska, farmaseutit OK - Missä jatkot? Huumassa, sitten missä tahansa

TEKSTI JA KUVAT: ANU JUVONEN

TEKSTI: VILI EILAVAARA     KUVAT:  HANNA MÅRD

RIL -wait for it- KAMAT!

Vuoden kosteimmat kekkerit, RILkamat, saatiin 
kunnialla juhlituiksi!
Lemminkäisen sekä rakennusinsinööriliiton avus-
tuksella järjestetyt pirskeet osoittautuivat jälleen 
jymymenestykseksi, kun OK20 täyttyi Meri-teemaa 
varten sonnustautuneesta kansasta. Tapahtumaan 
oli kerääntynyt väkeä raksalta phukseista ännäläi-
siin, sekä muun muassa viisikymmentä TARAKIn 
edustajaa, jotka jatkoivat aamulla savun laskeudutta 
excursiotaan kohti Viron maata. Katto lähellä, 
tiivis tunnelma sekä tuttujen tulva loivat loistavan 
kotibiletunnelman pikkulauantain iltaan. Kekke-
reitä varten Otakaari 20 oli pumpattu täyteen levää 
ja uimaleluja, sekä ulos pystytettiin lämpöinen 
uima-allas. Meri-teema oli saanut liikkeelle suuren 
määrän merimiehiä sekä karibian merirosvoja, 
mutta havaittiin joukosta muutama Harry Potter-
kin! Tarjoilupuolelta anti oli suunnattu klassiseksi 
fish & chips drive-byksi. Juomalistalta joku saattoi 
maistaa pallokalan, vaikka nehän ovat myrkyllisiä! 
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Suuri ja mahtava talousalue. 
Eli loppujen lopuksi kaikki 
lainoittavat kaikkia ja jos joku 

on menossa konkurssiin, niin sille 
annetaan lisää lainaa jotteivät 
kaikki jotka ovat lainoittaneet 
konkurssikypsää valtioita menisi 
konkursiin. Got it?

Nykytanssi. 
Parempaa kuin seksi. 
<www.zodiak.fi>

Joulu. 
Joulu on taas, ja kattilat täynnä 
tenttejä. Nyt niitä saa, keväänsä 

täyteen uusintoja. Bring it on.

Vanhat vitsit. 
Kuulemma vanhojen vitsien 
käyttäminen vuodesta toiseen 

ei ole mielikuvituksen puutetta 
vaan itsensä uudelleen keksimistä, 
joten..

Tenttitulokset. 
Vuodesta toiseen ajoissa kuin 
VR:n junat. Miksei kukaan   

     naura?

Wikileaks. 
Isoveli valvoo jo Ahtisaartakin. 
Järisyttävää.

You will meet a tall dark 
stranger. 
Miks jokaista Vicky Christina    

Barcelonaa kohden tulee viis 
tällästä? Thanks Woody but no 
thanks.

pIKkujoulut. 
Smökki oli ehkä kuppasin vitsi 
ikinä, mutta bändi oli kova.  

     Kiitos.

Kulttuuriasiamiehen
suhdannetarkastelu

AKU VISKARI

(Jännäfakta: RILkamia varten oli valmistettu sama määrä fisujuomaa kuin 
myöhemmin samalla viikolla järjestettyihin Sikajuhliin, jonka kävijämäärä oli 
kolminkertainen RILkamiin verrattuna.)

Mahtava kiitos kaikille juhlan järjestämiseen sekä viettoon osallistuneille, ja 
tervetuloa ensi vuonna uudestaan!

”Rouva Hulda huoleton, 
 neljän lapsen äiti on. 
 Vanhin heist’ on verraton, 
 vaimo merimiehen! 
 Laiva saapuu satamaan, 
 silloin miestään tapaamaan, 
 rientää oitis iloissaan, 
 vaimo merimiehen!”Mutta missä on Wilson?!
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You can leave your hat on!
~ Syyshatutuksen parhaat palat ~ TEKSTI: ALEKSI MEURONEN

  KUVAT: ELINA VIROLAINEN

Dat ass!

Hyvät lukijat, 
juuri saamamme 
tiedon mukaan 
koolla on sitten-
kin väliä. 
Dios mio! 
Mucho grande!

Mikä on 
Ylläksen 
vastakoh-
ta?   
-No tietysti 
allas.

”Jos tällä hatul-
la ei saa katu-
uskottavuutta, 
niin Suomi voit-
taa euroviisut 
ja Amerikkaan 
valitaan mus-
ta presidentti” 
tuumaili Esa 
tyytyväisenä 
valintaansa.

Siis sillon kun 
me alotettiin pari 
viikkoa sitten, 
niin mä olin noi-
ta Nokinenä. Nyt 
mä oon noita 
Ekhinoforsse.

Tääkin 
voi olla 
yks 
ihmisen 
pimeistä 
puolista. 
Vompatti.

Kalapuikot kaikil-
la mausteilla ja 
pieni maito. 
Mukaan kiitos.

Elton John soitti. Se 
halus hattunsa takas.

ARMANIN VALINTA

Mukava nähdä, ettei syyshatutus 
ollut vain rahvaan juhla. Syksyisiä 
hattukestejä kunnioittivat läsnäolol-
laan myös telepappien edustajat. 
Kuvassa olevat Tiivi-Paavi ja Hipsu-
Joosua ovat vaihtaneet anerahoilla 
ostetut kullasta, pyhästä savusta ja 
mirhamista valmistetut pyhäpalttoot 
rennompiin rytkyihin. Arkihiipatkin 
ovat taittuneet näppärästi Lidlin 
mainoksista. Jauheliha 2,49!
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Sheider Weisse
Tuuli: Shneider Weisse on todella 
banaaninen ja hennosti neilikkainen 
olut; makeahko mutta ei liian makea. 
Curryn mausteisuus toimii hyvin veh-
näoluen banaanisuuden kanssa.

Marko: Vehnäoluen kuivahko jälki-
maku pyöristää mukavasti lievästi 
tulisen kastikkeen potkua. Scheider 
Weisse ei ole siitä hedelmäisimmästä 
päästä, mutta leipä ja suolakeksit tuovat 
siitä esiin neilikkaisen vivahteen.

Esa: Pelkälteen maisteltuna kovin 
banaanisen makuinen, jopa suurem-
missa määrin kuin muissa vehnä-
oluissa. Tuoksuu hiivaiselta, vaikka ei 
siltä maistukaan. 

Gouden Carolus Classic
E: Carolus on yllättävän tumma ja 
makea makuelämys. Se ei kuitenkaan 
maistu ollenkaan normaalilta tum-
malta, paahteisuus puuttuu.

M: Carolus on erikoinen tumma olut 
täyteläisellä, mutta ei paksulla, maul-
laan. Loistava läpi paletin; tunkeva 
maanläheinen/maatuva maku, jonka 
lähin verrokki on yllättäen sake. Piris-
tää perinteisiin tummiin oluisiin tot-
tunutta. Maku korostuu yhdistelmänä 
illan pääruokaan.

(Välissä maistetaan sakea. Kovin 
samanlaistahan se oli.)

”Juodaan olutta, tullaan viisaammiksi näin”

T: Erittäin jännä tumma olut. 
Ulkonäkö ja vaahdon paksuus antaa 
ymmärtää oluen olevan perinteisen 
paksu tumma olut, mutta maku yllättää 
täysin. Carolus on kevyt ja sen makeus 
tuntuu kielen takaosissa. Pieni paahtei-
seen vivahtava tuntu pilkahtaa kielen 
sivuosissa, mutta muuten olut on peh-
meä ja makea. Jälkimaku on aivan kuin 
sakessa. Olut nostaa jännästi juuresten 
maun esiin currystä. Curry yleisesti tuo 
oluesta esiin enemmän juuri sakemai-
sen maun.

(Toim. huom. toisen yli 8-volttisen 
oluen kohdalla Tuulin runosuoli alkoi 
yllättäen sykkiä.)

Ruddles County
E: Countyn humalaisuus iskee erityisen 
kovasti Caroluksen jälkeen. Mukava 
bitteri muiden juomien jälkeen. 

M: Ruddles County bitterin raikkaus ja 
kevyt humalaisuus sopivat mukavasti 
pääruoan viimeiseksi olueksi. Kevyt 
hedelmäinen tuoksu virittää mukavasti 
mielen jälkiruokaa odotellessa.

T: Ruddles on kevyen pirskahteleva ja 
hedelmäinen. Pieni hapokkuus tulee 
esiin kielen keskiosissa. Vasta lopuksi 
työntyy esiin karvas greippimäinen 
kitkeryys, joka laantuu pikkuhiljaa 
jättäen jälkimaun lähes olemattomaksi. 
Curryn kanssa maku hyppää suoraa 
karvaaseen jälkimakuun ja jättää muut 
aromit alleen.

O’hara’s
M: O’hara’sin pehmeä ja täyteläinen 
maku sopii loistavasti jälkiruoan kyyti-
pojaksi. Paksu, kermainen ja savuinen 
aromi luo mukavan kontrastin jälki-
ruoan kirpeiden marjojen kanssa.

T: O’hara’sin maku tuntuu kielen etu-
osan sivuissa hieman hapokkaan kirpa-
kalta. Sen jälkeen tämän puolipaksun 
oluen maku muuttuu hiljakseen kevyen 
kahvisesta pienen paahteisuuden 
kautta pehmeän savunaromiseksi. 
Savun aromi on täydellinen; kevyt ja 
nautinnollinen. Savuisuus leijuu suun 
takaosassa ja nousee lopulta nenään 
hienona aromina. Lopuksi oluesta jää 
miltein kermaisen pehmeä maku.

E: Mukavan paksua jälkiruokajuomaa.

Oluttyyppejä 
(lähde: www.alko.fi)

Pohjahiivaoluet (lageroluet)

Pils:
Yleensä väriltään vaaleankeltainen, 
runsaasti humalaa sisältävä, hieman 
katkeranmakuinen kokomallasolut.

Savuolut (Rauchbier):
Oluen voimakas savuisuus johtuu maltai-
den paahtamisesta savulla, joka on saatu 
aikaan polttamalla pyökki- tai tammihal-
koja avotulella. Väriltään tummanruskea, 
kauniin kermaisen vaahdon omaava, 
runsaasti savulta maistuva ja hieman 
katkeranmakuinen.

Bock (pukkiolut):
Voimakas pohjahiivaolut, jota yleensä 
valmistetaan kausioluena. Bock on vä-
riltään joko vaalea tai tumma, maltaisen 
täyteläinen ja alkoholipitoinen.

Pintahiivaoluet

Ale:
Yleisnimitys pintahiivamenetelmällä 
valmistetulle englantilaistyyppiselle 
oluelle (bitter, mild, pale, brown, old, 
barley wine). Väri on yleensä punertava, 
maku vaihtelee katkerasta makeaan tai 
jopa happamaan. Ale-tyyppisiä oluita 
valmistetaan myös Belgiassa ja Saksassa.

Stout:
Stout tai bitter stout on nykyisin ennen 
kaikkea irlantilaisen oluen tyyppinimi. 
Väriltään hyvin tumma ja maultaan voi-
makkaan paahtunut ja karvainen. Runsas 
kermainen vaahto.

Porter:
Saanut nimensä 1700-luvulla lontoolai-
sista kantajista “portereista”. Tumma, jopa 
musta, voimakkaan paahteinen, yleensä 
stoutia jonkin verran kevyempi.

Trappisti:
Kuusi belgialaista luostaripanimoa ja 
yksi hollantilainen saa käyttää oluestaan 
nimitystä trappisti. Yleensä runsasal-
koholisia, täyteläisiä, hedelmäisiä ja 
aromaattisia. Kypsytetty pullossa.

Spontaanin käymisen avulla valmiste-
tut oluet

Lambic:
Belgialainen villihiivoilla spontaanisti 
käytetty olut, jota valmistetaan Sennen 
laaksossa Brysselin eteläpuolella. Lambic 
sisältää vähintään 30 % vehnää, joka on 
yleensä mallastamatonta. Vähäalkoho-
lista, samean keltaista väriltään, kevyesti 
humaloitua, sisältää runsaasti happoja.

Kriek:
Kirsikoilla maustettu belgialainen 
lambic-olut.

TEKSTI JA KUVAT: ESA HARTMAN, MARKO HÄMÄLÄINEN, TUULI KLEMETTI

Lista tähän mennessä maistetuista 
oluista:

Kirin Ichiban
Schmucker Rosé Bock
Lindemans Kriek
Bath Ales Wild Hare
Timmermans Tradition Gueze Lambic
Marston’s Old Empire IPA
Krombacher Pils
Weihenstephaner Kristall Weissbier
Aldaris Porteris Alus
Chimay Pères Trappistes
Prykmestar Savu
Belhaven Scottish Stout
Orval
Estrella Damm Inedit
Baltika 6 Porter
Flying Dog Horn Dog
Ettaler Kloster Edel Hell
Flying Dog Double Dog
Saison Dupont Biologique
Nøgne Ø #100
Jenlain Blonde
Weihenstephaner Pilsner
Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen
Singha
Cobra
Trappist Achel
HaanBryggeriet Norwegian Wood
Pilaarbijter Dark Ale
Weihenstephaner Korbinian
Franziskaner Hefe-Weissbier
Paulaner Hefe-Weissbier
BrewDog Tokyo
Schneider Weisse
Gouden Carolus Classic
Ruddles County
O’hara’s

MENU

-Schneider Weisse 8.2%-vol, 
  vehnäolut
-Gouden Carolus Classic 8.5%-
  vol, tumma erikoisolut
-Ruddles County 4.7%-vol, bitter
-O’hara’s 4.3%-vol, stout

-Naudanlihacurryä riisillä
-Vadelma-omena-tyrnimarja
  piirakkaa
 + lisukkeita

Wapun ja kevään tenttiviikon jäl-
kimainingeissa nousi allekirjoit-
taneiden mieliin ajatus erilaisten 
oluiden maistelusta kesän mittaan. 
Perinteisten Koffien ja Karhujen 
sijaan tarkoituksena olisi kokeilla 
hieman erilaisempia oluita. Oluiden 
nautiskelu viikoittain töiden lomassa 
kuulosti kuitenkin pelkillään lievän 
alkoholistiselta, joten syntyi ajatus 
kokeilla oluita hyvien ruokien kera. 
Niinpä kesän mittaan tulikin testail-
tua muutamia oluita viikottain, eli 
yhteensä useita kymmeniä erilaisia.

Jotta kokeilluista oluista ja ruo-
kalajeista jäisi jotain konkreettista 
muistiin, päätimme pitää kirjaa 
iltojen aikana tehdyistä makuha-
vainnoista. Viimeisimmällä kerralla 
paikalla oli myös erikoisvieraana 
Marko Hämäläinen, joten olimme 
hankkineet myös rutkasti enemmän 
maisteltavia oluita. Tässä otteita illan 
muistiinpanoista.

Vehnäoluen kyytipojaksi:
Lohta raikkaalla smetanakastikkeella
2 annosta

250g lohta
1prk smetanaa
puolikas paprika
purjoa
mustapippuria
valkosipulia
tinjamia
chiliä
tuorepastaa 

Leikkaa lohi, paprika ja purjo suikaleiksi.
Paista lohisuikaleet tilkassa öljyä. Kun 
lohi on kypsää, lisää paprikat ja purjot ja 
kuullota hetki.
Mausta oman maun mukaan pippurilla, 
valkosipulilla, tinjamilla, chilillä ja  suolalla.
Lisää smetana ja käännä levy kiinni. Anna 
hautua muutama minuutti kannen alla.
Tarjoile tuorepastan ja hyvän vehnä- 
oluen, kuten Weihenstephaner Kristall 
Weissbierin kera.

”Parasta näissä olut-
maisteluissa on ollut, 
että asiaan on tutustuttu 
kevyeltä pohjalta puh-
taasta mielenkiinnosta 
ilman turhaa tärkeilyä. 
Jos näiden maistelui-
den perusteella ei vielä 
loistavaa asiantunte-
musta ole eri oluttyy-
peistä syntynytkään, niin ainakin 
oma käsitys oluista on laajentunut 
huomattavasti. ” 



Paikka, jota kutsuin äsken 
”oleskelutilaksi”, oli destialais-
ten oma viinikellari!

 Illan mittaan kuu-
limme Destialla työskentele-
vien henkilöiden uratarinoita 
ja kokemuksia Destiasta 
työnantajana sekä toimitus-
johtajan puheenvuoron, jossa 
hän tarkasteli rakennusalaa nyt 
ja tulevaisuudessa. Esitysten 
lomassa nautimme ruoasta 
sekä ruokajuomasta. Kun 
virallinen osuus oli ohitse, siir-
tyi osa porukasta saunomaan 
ja osa vaihtoi viimeistään tässä 
vaiheessa vaihteen vapaalle 
nauttien juomapöydän 
antimista. Vapaa keskustelu 
opiskelijoiden ja Destian edus-
tajien kanssa sorisi läpi illan; 
olihan loistava tilaisuus luoda 
niitä paljon puhuttuja suhteita 
ja kuulla esimerkiksi vinkkejä 
kesätyönhakuun!

 

Kuten kaikella hyvällä on 
yleensä tapana, myös tämä 
excu loppui aikanaan. Saunan 
ovet laitettiin kiinni ja kiitos-
lahjat annettiin noin klo 21 
maissa, jonka jälkeen bussi 
kyyditsi meidän Helsingin 
kautta takaisin Otaniemeen. 
Osa jatkoi iltaa vielä jatko-
jen merkeissä Helsingissä tai 
Otaniemessä. Takana oli joka 

Halukkuus ja mielenkiinto 
osallistua exculle oli kova, 
siitä kertoi noin kymmenessä 
minuutissa täyteen mennyt 
ilmoittautumislista. Oli vähin-
täänkin valitettavaa, että suuri 
joukko halukkaita jouduttiin 
jättämään varasijoille. Mukana 
olivat päivän pääosallisten, 30 
phuksin lisäksi, excursiomes-
tari Juho sekä phuksikapteeni 
Eppu. Myös killan emäntä Olli 
osallistui exculle, tosin järjes-
tävän tahon puolesta.

 Excu alkoi alkuilta-
päivästä, kun tilausbussi tuli 
noutamaan joukkoa Otanie-
mestä. Matka suuntautui Ota-
niemestä tutustumaan KT51 
moottoritietyömaahan välillä 
Kivenlahti-Kirkkonummi, 
jossa Destia toimii pääura-
koitsijana. Saimme nähdä ja 
kuulla työmaakonttorilla ensin 
kattavan esityksen työmaasta, 
jonka jälkeen tutustuimme 
työmaahan bussista käsin. 
Varsin hulppeaa moottori-
tietä Destia rakentaa! Tämän 
jälkeen otimme suunnaksi 
Tikkurilan ja Destian uuden 
pääkonttorin. Matkan aikana 
pähkäilimme Destia-aiheisten 
kysymysten kanssa tietovisan 
merkeissä.

 Pääkonttorilla 
Destian edustaja, henkilöstön 
kehityspäällikkö Taina Kok-
karinen, jota käy kiittäminen 
excun järjestelyjen suhteen, 
kierrätti meitä kerroksissa 
esitellen heidän toimitilojaan. 
Vaikka oli mielenkiintoista 
nähdä esimerkiksi millaisessa 
huoneessa toimitusjohtaja 
työskentelee, poltteli teekka-
reita jo alakerran oleskelutila ja 
illanvieton alkaminen. Luvassa 
oli nimittäin uratarinoiden ja 
toimitusjohtajan puheenvuo-
ron lomassa ruokailu, sauno-
minen sekä vapaa illanvietto. 
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Phuksiexcu Destialle
Killan phukseista 30 pääsi osallistumaan 
maanantaina 22.11. järjestetylle phuksiex-
culle Destialle. Päivän tarkoitus ja määränpää 
oli selkeä: tutustuttaa phuksit teekkariexcur-
siomaailmaan ja antaa tilaisuus luoda ensim-
mäisiä kontakteja yritysmaailmaan 
raksaopiskelijana. 

TEKSTI JA KUVAT: JUHO RAHKO

tapauksessa loistava päivä 
excuilun merkeissä.
Päivän tavoite toteutui 
kummankin osapuo-
len kannalta varmasti 
vähintäänkin hyvin: 
phuksit pääsivät luomaan 
suhteita ja nauttimaan 
illanvietosta yrityksen 

tarjoamana, Destia yrityksenä 
pääsi taas markkinoimaan 
itseään rakennusalan tuleville 
johtajille ja päättäjille. 

Kiitos Destialle loistavan 
excun järjestämisestä ja phuk-
seille aktiivisesta osallistumi-
sesta! Toivottavasti yhteistyö 

Ei excuilu oikeasti ole näin totista hommaa!

Destian hulppeat oleskelutilat

Destian ja kiltamme välillä 
jatkuu monipuolisena myös 
tulevaisuudessa.

Juho Rahko
Excursiomestari ’10

Esitteiden pänttäystä


