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Syksy on saapunut Otaniemeen. Syysmasennus lankeaa 
kylän ylle haudaten alleen muiston kesästä, jonka todel-
la uskoin kestävän ikuisesti. Jäljellä on vain haalistunut 

muisto ajasta, jolloin maailmassa oli muutakin kuin pimeyttä 
ja kylmyyttä. Tuo kesä päättyi yhtä nopeasti kuin se alkoikin. 
Enää ei ole muuta tehtävissä, kuin käpertyä suihkun lattialle 
REM:n Everybody hurtsin säestämänä.
 No ei todellakaan! Syksyhän tarkoittaa sitä, että 
Otaniemen valtaa jälleen uusi sukupolvi opiskelijanalkuja, 
jotka saavat kokea teekkarielämän aivan ensimmäistä kertaa. 
Muutun lähes sentimentaaliseksi ja ehkä hieman katkerak-
si katsellessani kuinka vielä (suhteellisen) puhdashaalariset 
fuksit elävät juuri sitä aikaa, johon itse kerta toisensa jälkeen 
unissani palaan.
 Epätoivoisesti yritän vielä kerran elää orientaatioviik-
koani uudestaan, vain todetakseni olevani liian vanha siihen. 
Keho ja mieli eivät enää ole sen fuksin tasolla, joka aikoinaan 
jaksoi viilettää pitkin öitä jos jonkinlaisissa kissanristiäisissä. 
Nykyään silmäluomet alkavat tuntua raskailta jo pelkästä 
ajatuksesta.
 Ehkä tämä on vain luonnollinen vaihde elämässä. 
Ehkä tämä on sitä mitä kutsutaan aikuistumiseksi. Tai sitten 
kyseessä on vain syksy.
 Kuten joku suuri ajattelija (mahdollisesti Kungfutse 
tai Mr. Miyagi) aikoinaan tokaisi; ”Cowards never start, losers 
never finnish and winner never quit”. Ehkä nämä Otanie-
men täyttäneet tulevaisuuden toivot ja nuoret hurjat antavat 
minullekin voimia jaksaa vielä tämän syksyn läpi! Ja voi että 
sitä tekemistä niin vanhoille kuin fukseillekkin riittää. 
Voimia kaikille tämän syksyn opintoihin ja elämään yleisesti.

PS. Kaikki kuitenkin tietävät 
sisimmässään sen kolmannen 
vuoden olevan paras.

Ruudol Ruutinen

PÄÄKIRJOITUS
”En ilosta itke, en surusta itke, jos itken, niin itken muuten vaan.”

-Juice Leskinen

Märkää, pimeää ja kylmää

Loppuvuoden sää
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Syksy. Täällä taas. Mukanansa 
tämä kolmas vuodenaika tuo 
niin paljon. Kalenterin merkin-

nät vaihtuvat 40 tuntisista tasatahti-
sista työviikoista aina yhtä varmasti 
epätasaiseen koulu ja kiltatoiminnan 
maailmaan. Lehtien kellastuminen 
tarkoittaa myös uutta sukupolvea 
puhtaita haalareita, joita muta ja 
haalarimerkit eivät ole vielä päässeet 
tahrimaan. Jännitystä voi siis varmas-
ti aistia ilmassa Rakentajanaukio 4:n 
käytävillä koko syyskuun ajan. 
 Myös me hieman varttu-
neemmat opiskelijat saamme osam-
me jännityksestä, kun ensimmäistä 
kertaa starttaavat uudet maiste-
riohjelmat. Emme ehkä pääse ihan 

samanlaiseen uuden ihmettelemis- 
euforiaan kuin uudet fuksit, mutta 
onhan tämä silti pieni hyppy tunte-
mattomaan. Uskallan väittää, että 
opiskelijoiden lisäksi myös professo-
reilla on muutama perhonen mahas-
sa. Toivottavasti kaikki maisterioh-
jelmat alkavat rullaamaan eteenpäin 
hyvällä draivilla!
 Tämän syksyn erikoisuutena 
on Tempaus2016, johon toivotta-
vasti meidänkin kiltalaiset lähtevät 
innokkaasti mukaan. Asiasta varmas-
ti tiedotetaan joka tuutista, mutta 
niin tärkeästä asiasta sietääkin. On 
kiinnostavaa nähdä, mitä iso jouk-
ko liikekannalla olevia teekkareita 
voikaan saada aikaan. Jo pienellä 

raatiporukallammekin onnistumme 
saamaan paljon aikaa, niin hyvässä 
kuin pahassa, joten odotukseni Tem-
pauksen suhteen ovat korkealla.
 Pieni jännitys on hyvä asia 
ja tuo valtavasti lisäenergiaa syksyi-
seen arkeen, joten muistakaa ottaa 
siitä kaikki irti ja heittäytyä mukaan 
syksyn rientoihin. Täytyy kuiten-
kin toivoa, että kiltamme ulkoexcu 
Dubaihin ei tuota liikaa jännitystä 
ainakaan kotipuolesta reissua seuraa-
ville.

Muistakaa kieriä lehtikasoissa!

Saara Lassila
Puheenjohtaja

Hellurei ja hellät tunteet!
Jälleen kerran on saatu 
polkaistua menestyksek-

käästi käyntiin uusi lukuvuosi. Sen 
mukana olemme saaneet toivottaa 
tervetulleeksi kiltaamme myös uudet, 
ikiomat raksafuksini. Olen saanut 
etuoikeuden seurata läheltä, kuinka 

uusi sukupolvi aloitti oman taipa-
leensa kohti teekkariutta.
 Näin alkusyksystä kipparin 
mieltä lämmitti erityisesti raksan 
portailla komeasti kajahtanut “Raksa 
jaksaa!”-huuto, josta sain myöhem-
min kommenttia myös kollegoiltani, 
että kylläpä ne raksalaiset pitää kovaa 

ääntä! Mainittakoon tässä myös koko 
korkeakoulumme yhteinen “EN-
Giiiiiiiiii”. Mutta se vain mainitaan… 
Lisäksi minut yllätti iloisesti jo orien-
taatioviikolla, kuinka kiltahuone ja 
sen edusta olivat täynnä fukseja pe-
laamassa korttia ja viettämässä aikaa. 
Suunnistuksessa porukka veti täysiä 

ja meiningistä ansaitsee meidän 
poppoo täydet 6/5! Tällä porukalla 
on mahtava lähteä yhdessä tulevaan 
lukuvuoteen ja tutkimaan teekka-
riuden saloja. En malta odottaa!
 Vapaa-ajan toiminnan lisäksi 
on myös opiskelu saatu käyntiin. 
Pikkuhiljaa alkaa myös akateeminen 
elämä käydä tutuksi ja matematii-
kan kurssit muistua lukiosta mie-
leen. Yliopisto-opiskelu ja kursseilla 
läpikäytävät asiat eroavat huomat-
tavasti aiemmista ja joskus saattaa 
tuntua siltä, ettei ymmärrä sanaa-
kaan, mitä se proffa höpisee siellä 
luentosalissa. Opiskelun kanssa ei 
kannata jäädä yksin. Teitä ympäröi 
mahtava porukka ihmisiä, jotka 
mielellään jakavat omaa akateemista 
osaamistaan eteenpäin. Mikäli kurs-
sikaveritkin ovat jumissa samassa 
tehtävässä, auttavat vanhemmat 
tieteenharjoittajat usein mielellään 
parhaan osaamisensa mukaan!
 Vanhempiin tieteenharjoit-
tajiin sekä kiltaan kannattaa lähteä 
rohkeasti tutustumaan vuoden 
aikana. Kilta on ainutlaatuinen 
taho, joka tarjoaa mahdollisuuden 
verkostoitua oman alasi tulevien 
huippuosaajien kanssa. Kilta on se 
paikka, jossa pääsee tutustumaan 
siihen porukkaan, joiden kanssa 
tehdään töitä ja virkistäydytään 
seuraavat 50 vuotta työelämässä! 
Killasta saa kaiken irti käymällä 
erilaisissa tapahtumissa, sekä 

erityisesti lähtemällä esimerkiksi 
toimihenkilöksi marraskuun lopussa 
järjestettävässä vaalikokouksessa! Jo-
kaiselle löytyy myös killasta varmasti 
mielekästä puuhaa.
 Fuksivuosi on vasta alkumet-
reillä. Edessä on vielä monen monta 
unohtumatonta hetkeä kurssikaverei-
den ja ISOhenkilöiden kanssa, aina 
mystisestä HBN?!:stä fuksien juhla-
sitseihin ja nelikiltaristeilyyn. Lähde 
avoimin mielin kaikkeen mukaan; 
kukaan ei ole vielä katunut! Muista 
kuitenkin tulevan odottamisen lisäksi 
nauttia nykyhetkestä. Jokainen hetki 
on ainutlaatuinen ja fuksivuoden voi 
elää vain kerran! Jokainen vuosi on 
sellainen, kuin siitä itse tekee. Pide-
tään hauskaa, tutustutaan toisiimme, 
ja ennen kaikkea, muistetaan pitää 
pilke silmäkulmassa koko vuoden 
ajan!

Syksyisin terveisin ja intoa puhkuen

Lauri Nyrhilä
Fuksikapteenisi

Puhiksen puhinat

Kapun löpinät



4

III/2016

Tervetuloa Otaniemeen uudet fuksit ja 
maisteriopiskelijat! Tämä syksy onkin 
meille kaikille jännittävää aikaa: uusi 

maisteriohjelma alkaa. Neljättä kauttaan aloittele-
va kandiohjelma onkin jo vakiintunut. Otaniemen 
kampuskuva muuttuu entistä kansainvälisemmäk-
si, kun joukkoon astuvat nyt myös ulkomaiset 
maisteriopiskelijat. Opetuksessa englannin kieli 
saa paljon enemmän alaa. Eri maisteriohjelmi-
en välillä näyttää tämän hetken tietojen mukaan 
olevan suuria eroja, toisissa ulkkareita on lähes 
puolet ja toisissa vain reilu 10 %. 
 Toivottavasti kesätyöt ovat niitä saaneille 
antaneet paljon positiivisia kokemuksia ja moti-
voineet tulevia opintoja. Rakennusalan suhdanne-

tilanne näyttää positiiviselta: useassa lähteessä on 
todettu, että rakennusala on tällä hetkellä Suomen 
talouden veturi. Tämä tilanne jatkunee positiivise-
na. Rakennuslehden 12.8. ilmestyneessä numeros-
sa todetaan alan kärsivän kovasta työvoimapulasta 
- geotekniikan ja LVI-osaajista todettiin olevan 
krooninen vaje. 
 Uudessa maisteriohjelmassa jatketaan 
kandiohjelmassa hyväksi koettua henkilökohtaista 
tuutorointia, jota antavat enimmäkseen pääaineis-
ta vastaavat opettajat. Me opettajat koetamme 
parhaamme mukaan neuvoa teitä opintojen ja 
oman työuran suunnittelussa, jotta saatte parhaat 
eväät tulevaisuuteenne meidän ja muiden pääai-
neiden kursseista.   

Ja sitten kieliaiheinen kevennys liittyen suomen ja 
englannin kielen käännöksiin. 

The spruce is on fire = Kuusi palaa
The spruce returns = Kuusi palaa
The number six is on fire = Kuusi palaa
The number six returns = Kuusi palaa
Six of  them are on fire = Kuusi palaa
Six of  them return = Kuusi palaa
Your moon is on fire = Kuusi palaa
Your moon returns = Kuusi palaa
Six pieces = Kuusi palaa

Hyvää Syksyä ja tsemppiä opiskeluun!  
-Leena

Sweco Rakennetekniikka on 
pohjoisen Euroopan johta-
via rakennesuunnittelun ja 

konsultoinnin asiantuntijayrityksiä. 
Olemme osa globaalia noin 15 000 
asiantuntijan Sweco konsernia. 
Sweco Rakennetekniikassa työs-
kentelee noin 700 asiantuntijaa ja 
olemme selkeä markkinajohtaja 
Suomessa. Osaamisemme kattaa 
talorakentamisen, teollisuus- ja 
infrakohteiden sekä korjausraken-
tamisen rakennesuunnittelun kaikki 
asiantuntijapalvelut kohdetyypeistä 
ja materiaalivalinnoista riippumatta. 
Toimistoverkostomme on maanlaa-
juinen. Suomessa Swecon toimipis-
teitä on 25 paikkakunnalla.
 Projektikantamme käsittää 
sekä suuria että pieniä asiantunti-
jatehtäviä. Olemme olleet mukana 
lähes kaikissa maan merkittävimpien 
suurten kauppakeskusten, hybridira-
kennusten, toimisto- ja asuintalojen, 
urheilutilojen, energia- ja muiden 

teollisuushankkeiden sekä metro- ja 
siltahankkeiden suunnittelussa. Tä-
män hetken näkyvimpiä meneillään 
olevia rakennesuunnitteluprojekte-
jamme kotimaassa ovat kauppakes-
kus Redi, Pasilan Tripla, Länsimetro, 
Metsä- Fibre Äänekoski, Olym-
piastadionin saneeraus, Kaupunki-
keskus Tapiola sekä Ison Omenan 
laajennus. Ulkomailta mainittakoon, 
että olimme mukana kehittämässä 
Dubain Burj Al Arab Terracen kei-
nosaaren kannatusrakenteita.
 Käytämme suunnittelutyös-
sämme alan uusinta teknologiaa ja 
tehokkaita suunnitteluohjelmistoja. 
Tavoitteemme on ohjata tilaajiamme 
hyödyntämään integroidun suunnit-
teluympäristön etuja, joihin meillä 
on paljon annettavaa. Tietomallipoh-
jainen osaamisemme kattaa kaikki 
kohdetyypit ja materiaalit. Olemme 
tietomallipohjaisen rakennesuun-
nittelun merkittävä ja usein palkittu 
käyttäjä ja kehittäjä – jopa maailman-

laajuisesti.
 Vuosikymmenien kokemus 
vaativista kohteista Suomessa ja 
ulkomailla takaa työmme korkean 
laadun ja tehokkaan toimintamallin. 
Tiiviin konserniyhteistyön ansiosta 
myös muiden toimialojen ja kansain-
välisten asiantuntijoiden kokemus on 
tehokkaasti hyödynnettävissämme.
 Korkealuokkainen osaami-
nen, jatkuva ammattitaidon ke-
hittäminen sekä asiakaslähtöisyys 
varmistavat parhaat, aina asiakkaan 
tarpeisiin perustavat ratkaisut ja 
toimintamallit. Asiantuntijamme 
hyödyntävät tehokkaasti alan nyky-
aikaisimpia työkaluja sekä kehittävät 
jatkuvasti uusia kokonaisedullisia 
suunnitteluratkaisuja asiakkaidemme 
hyväksi. Sweco on myös ympäristö-
tietoisen suunnittelun edelläkävijä. 
Energia-, elinkaari- ja ympäristöpal-
veluiden avuilla varmistamme asiak-
kaidemme tavoitteiden toteutumisen, 
investointien kannattavuuden sekä 

rakennuksen tavoitellun käyttöiän. 
 Palvelutarjoomamme kattaa 
myös runsaasti erityispalveluja, joita 
asiakkaamme lisääntyvässä määrin 
kysyvät. Erityisesti rakennesuun-
nitelmien ulkopuolinen tarkastus, 
tekniset due diligence -palvelut, työ-
maatoteutuksen asiantuntijavalvonta, 
riskienhallintapalvelut, tuotehyväk-
syntäpalvelut sekä vaativat Fem- ana-
lyysit ovat esimerkkejä erityispalve-
luistamme. 
 Perusta vankalle ja laaja-alai-
selle osaamisellemme on muodostu-
nut lukuisten kotimaisten ja kansain-
välisten kehityshankkeiden, jatkuvan 
kehitystyön sekä henkilöstömme 
jatkuvan kouluttautumisen myötä. 
Useat avainhenkilömme ovat tulleet 
palvelukseemme jo teekkariaikanaan. 
Heidän panoksensa osaamisemme 
kehittymisessä on ollut avainase-
massa. Osaltamme toivomme tämän 
perinteen edelleen jatkuvan.

Oltermannin palsta

Sweco Rakennetekniikka -Rakennesuunnittelun johtava asiantuntija
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Rakennusinsinöörikillan sotakir-
jeenvaihtajan kertomuksia 2/16

Herään 4. päivä 
heinäkuuta klo 8 
aamulla. Ahdis-

taa, kuumottaa, jännittää ja 
vituttaa. On maanantai. Sat-
tumoisin on myös siviiliaa-
mujeni tj0, sillä puolenpäivän 
maissa astun Helsingin iki-
oman paratiisisaaren, Santa-
haminan, porteista sisään ja 
jätän vapauteni, kuten myös 
hiukseni ja viikseni taakse. 
Ajatus tulevasta tuo aamu-
toimiin ripeyttä samoin kuin 
tyttöystävän tekemä raa’aksi 
jäänyt pannukakku, jonka 
vuoksi halailen wc-istuinta 
lähtöön asti. Noh, varmaan 
voisi mennä huonomminkin. 
TJ = n, n saa arvon 165, 
255 tai 347. Alokas Tuohino 
ilmoittautuu palvelukseen 1. 
Jääkärikomppaniaan.

 Jep, jotkut eivät 
käy inttiä ennen opintoja ja 
tyhmästä päästä kärsii koko 
ruumis. Näin päätyy killan 
entinen kirjuri-tiedottajakin 
valtion leivän ääreen. Tai siis 

valtion tukeman leivän ääres-
tä sen kokonaan tarjoamaan. 
Tuntipalkalla ei kehuskella ja 
Kelalta saa vähemmän tukia. 
Minkäs teet.
 Alku on shokki: 
näinkö löysää täällä on? 
Kaikki kauhutarinat vilise-
vät mielessä varuskunnan 
porteista kulkiessa, mutta 
inttihän on nykyään ihan 
vässyköiden hommaa. Suurin 
vaikutus tähän taitaa tosin 
olla tupamme alikersantti 
Gonalaisella, jonka haaveet 
puolen vuoden palveluksesta 
AUK julmasti murskasi. Tätä 
hän nyt kostaa meille nukku-
malla siivoustarkistusten yli 
ja haaveilemalla sotilaskodin 
kanakorista leireillä kaukai-
suuteen tuijottaessaan.
 Ennen oli kaikki pa-
remmin. Puhelimet kädessä 
ei kuljettu palveluksesta toi-
seen, uusiksi tehtiin kunnes 
alkoi sujumaan ja simputusta 

ei oltu keksitty. Punkatkaan 
eivät räjähdä nykyään. Pink-
ka sentään on vielä olemassa, 
herralle kiitos. Kyllä allekir-
joittaneen pinkalla kaikki 
isänmaan tielle sattuvat tasa-

pelit voitetaan. (Pari päivää 
tämän kirjoittamisen jälkeen 
uutisoidaan, että pinkasta 
luovutaan. Ei meillä kärki-
komppaniassa, perkele.)
 Intistä puhutaan mo-
nenlaista ja suurin osa niistä 
puheista on sitä itseään. 
Kuitenkin paikkansa pitää, 
että kyseessä on ainutlaa-
tuinen mahdollisuus nähdä 
yhteiskuntamme koko kirjo 
amiksen kesken jättäneistä 
sähkömiehistä puoli vuo-
sikymmentä sitten valmis-
tuneisiin lääkäreihin. Täällä 
todellakin tapaa ihmisiä, joi-
den kaltaisia ei ole koskaan 
ennen tavannut eikä tule 
koskaan jälkeenpäin tapaa-
maankaan. Varpaista kaulaan 
tatuoituja kiihkouskovaisia 
ex-väkivaltarikollisia, suu 
pysyvästi hämmästyksestä 
auki ympäriinsä löntysteleviä 
geeniloton perintöprinsse-
jä ja jokusen ihmemiehen, 
joita katsoessa ei ole aivan 
varma, ovatko he päässeet 
peruskoulua läpi. Todennä-
köisesti eivät. Jos en muuta 
ole oppinut, niin nyt ainakin 
tiedän, miten ne siivouskaa-
pin kokoiset räkäiset tatuoin-
tiliikkeet pysyvät pystyssä.
 Armeijassa maini-
tunlaisten yksilöiden koh-
taamisesta ei voi selviytyä 
kuten siviilissä, isän BMW:n 
ikkunat ja ovet lukitsemalla. 
Viimeistään ampumaradalle 

mentäessä on tuudittau-
duttava ajatukseen veljey-
destä ja velvollisuudesta 
palvelustoverien kesken tai 
toivottava luutnantin vyöllä 
roikkuvan palveluspistoolin 
todellakin olevan nopea. 
Onnekseni joukkueemme 
sattui ulkoisesta olemuk-
sestaan huolimatta olemaan 
melkein komppanian mint-
tisintä kärkeä ja suurimmat 
uhkatekijät viettivät ampu-
maratapäivätkin veksissä. 
Tosin pienen mahdollis-
ta-vain-puolustusvoimissa 
-tason tarkkaavaisuusvirheen 
vuoksi yksi joukkueemme 
vapautusmiehistä 
päätyi ensimmäistä 
kertaa rynnäkkökivää-
rin ja kovien ampu-
matarvikkeiden pariin 
liikkuvassa partion 
hyökkäysammunnassa. 
Oli kuulemma partion 
kahta muuta jäsentä 
hieman kuumottanut.
 Intissä on jat-
kuva Kiire isolla K:lla 
ja niin nopeasti kuin 
se alkoikin, oli P-kausi 
ohi. Ne kuuluisat mosaleirit 
on sykitty, jokunen ATT 
ammuttu ja kaiken maailman 
radat ryömitty läpi. Palve-
lusajaksi tosiaan napsahti 
lopulta se 347 ja loppuvuosi 
menisi sitten viestimuumei-
lun ja johtajakoulutuksen 
parissa. Yllättäen olikin hai-

kein mielin jätettävä jo niin 
tutuksi tullut joukkue taakse 
ja suunnattava keskisuureen 
tuntemattomaan Riihimäelle 
komentopaikka-AUK:iin. 
Jopa niitä joukkueen pahim-
pia töhöjä tuli hieman ikävä 
aamujen saarta hyvästellessä 
puoleksi vuodeksi, 6 kk mie-
hiä en tule enää näkemään 
ainakaan palveluksen mer-
keissä. 8 intensiivistä viikkoa 
oli hitsannut meidän erilai-
sista lähtökohdista tulleen 
porukkamme yhteen ja eri 
suuntiin lähtö oli itse kulle-
kin hiljainen hetki.
 Toisaalta mielessä on 
positiivinen vire, onhan sitä 
jotain tullut oikein tehtyä, 
kun kerran johtajakoulutuk-
seen on päästy. Millainen 
paikka se Riihimäki mah-
taa ol... Ei mitä helvettiä 
SEIIS! Kaksi 12 päivän 
leiriä putkeen? Kahden 
kilometrin matka muonitus-
keskukseen? Kolme kertaa 
päivässä edestakaisin? Sotku 
auki kaksi kertaa viikossa? 
Tsaarinaikainen, mullan-
tuoksuinen kasarmi? RK 62? 
Motivaatiomäki? Ei ei eiei 

eieieieieieie…

Jatkuu jos jatkuu sotakirjeen-
vaihtajan koottua itsensä

MOSAN MARINAT Teksti: Mikko Tuohino
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Tapahtunut osissa 1 ja 2: 
Pekka kirjoittaa epätoivoisesti 
kandidaatintyötään. Kesken 
parhaiden maaritteluiden Pekka 
päätyy mystisesti Otaniemeen 
bilettämään ja herää seuraavana 
aamuna ilman tietoa illan kulus-
ta. Palaset alkavat loksahdella 
paikalleen ja Pekalle selviää, että 
hän on illan aikana mm. jutellut 
salaiselle ihastukselleen, tuttunsa 
Jarnon (KIKilt, lol) tyttöystävälle 
Amandalle. Kandin valmistu-
misella alkaa olla kiire ja illan 
kulku Amandan kanssa on yhä 
hämärän peitossa.

Jatkuu…

Pekalla ei ole aikaa pohtia 
Amandan hämäriä vihjailui-

ta illan kulusta, sillä kandin 
deadline painaa hartioilla 
kuin kuolemansynti. Seuraa-
vana päivänä luvassa oleva 
kandiseminaari kauhistuttaa 
jo etukäteen. Pekka raahau-
tuu jälleen Maarille kiroillen, 
kuinka geolämpötyömaan 
vuoksi reitti Maarille on 
muuttunut yhä monimutkai-
semmaksi.  
 Viimein Pekka saa-
vuttaa kandinkirjoittamisessa 
paljon kaivatun flow-tilan ja 
kirjoittaminen alkaa sujua 
kuin tanssi. Sivuja syntyy 
sellaista tahtia, että Pekka 
tuntee vaipuvansa liki trans-
sinomaiseen tilaan. Yhtäkkiä 
Maari-E:n ovi kolahtaa ko-
vaäänisesti jonkun saapuessa 
luokkaan ja Pekka havahtuu 
kolme tuntia kestäneestä 
kirjoituskoomastaan taas 
tosielämään. Kyllä nyt on 

tauko ansaittu. Pekka käy 
vessassa ja yläkerran limuau-
tomaatilla ennen kuin valuu 
takaisin tietokoneluolaan. 
 Vielä ehtii tsekata 
Facebookista uusimmat ka-
vereiden kuulumiset ennen 
kuin kandia pitää taas jatkaa. 
Feediään selatessaan Pekka 
törmää Jarnon uuteen pro-
fiilikuvaan, jossa poseeraa 
myös Amanda. Pekan silmät 
lukittautuvat Amandan 
kauniisiin piirteisiin ja Pekka 
alkaa tuntea lämmintä tyky-
tystä ylävartalossaan. Kuinka 
ihana nainen! Uusi geneeris-
ten bileiden Facebook-kutsu 
saa Pekan heräämään haavei-
luistaan ja jatkamaan kan-
diaan.
 Puolen tunnin 
kirjoittamisen jälkeen Pek-
ka havahtuu siihen, ettei 
kummallinen tykytys ole 

poistunut, vaikka kosteik-
kojen paaluttamista käsitte-
levä kappale ei varmasti ole 
lainkaan kiihottava. Tykytys 
tuntuu erityisen voimakkaa-
na alaleuassa ja Pekka käy 
mielessään läpi kauhuske-
naarioita kandiseminaarista 
angiinassa. Tykytys alkaa 
yltyä kivuksi ja Pekka alkaa 
kaivata buranaa. Hän päät-
tää lopettaa kandisession 
tähän ja suunata kohti kotia 
ibuprofeeni mielessään. 
 Astuessaan Maarilta 
ulos viereisen työmaan po-
ran kovaääniseen huminaan 
Pekka muistaa paperilapun, 
jolla Amanda oli edellisiltana 
antanut Pekalle numeronsa. 
Armottoman kandipaniikin 
aikana Pekka ei ollut ehti-
nyt ajatella lappusta, mutta 
nyt sydämen hakkaus yhtyy 
leuan kivuliaaseen tykytyk-
seen, kun Pekka alkaa käydä 
taskujaan läpi paperilapun 
löytämisen toivossa. Tas-
kun pohjalta löytyy vanhoja 
kuitteja, joissa on listattuna 
lähinnä mikroaterioita ja 
mallasjuomia. Pekka avaa 
lompakkonsa ja tutkii sieltä 
löytyvien korttien taskut. 
Opiskelijakortti, Ö-etukortti, 
Miinuskortti ja eskarisportin 
jäsenyyskortti saavat väistyä 
hänen tutkivien sormiensa 
tieltä, mutta kaivattua lappua 
ei löydy. Pekka tarkistaa vielä 
takkinsa taskut ja viimein 
kaivattu lappu osuu käsiin. 
Puhelinnumeron kolman-
neksi viimeinen numero 
näyttää hieman suttaantu-
neelta, mutta on se kuitenkin 
ehkä enemmän kasi kuin 
kutonen.
 Pekka näpyttelee 

Amandan numeron kän-
nykkäänsä ja alkaa kirjoittaa 
viestiä. “Moikka täällä Pekka. 
Mitä halusit puhua eilisestä?” 
Äh, ei kelpaa…. “Moikka! 
Olihan sulla kivaa eilen, 
mulla oli! -Pekka”, ei tunnu 
myöskään hyvältä. Pekka 
kirjoittaa ja deletoi kymmen-
kunta viestiä ja alkaa lopulta 
keksiä ihan hölmöjä viestejä, 
kuten: “Moi, mitä bööna?” 
Hassuttelu kostautuu, sillä 
Pekka onnistui käpelöimään 
lähetä-nappia juuri tuon 
typerän viestin kohdalla. 
Vitutus iskee päälle, mutta 
minkäs sille enää mahtaa. 
Uupuneena Pekka avaa ko-
tiovensa ja rojahtaa sohval-
leen nukahtaen.
 05:37 Pekka herää 
hätkähtäen. Katsottuaan 
kelloaan hän huokaisee 
helpotuksesta: kandisemi-
naarin alkuun on vielä reilut 
kuusi tuntia. Pekka ei ole 
ehtinyt harjoitella seminaa-
riesitystään lähes ollenkaan, 
sillä kandin teksti on pitänyt 
hänet kiireisenä. Niinpä hän 
päättää keittää reilun satsin 
kahvia, käydä virkistävässä 
suihkussa ja ryhtyä saman 
tien esitelmän harjoitteluun. 
 Noustessaan sohval-
ta Pekka tajuaa infernaalisen 
leukakivun jatkuvan yhä. 
Pikaisen suihkun jälkeen 
kahvi onkin ehtinyt tippua ja 
Pekka ottaa sitä mukillisen. 
Hämmästyksekseen hän 
huomaa leukakivun olevan 
niin voimakas, ettei saa 
suutaan avattua edes kahvin 
hörppimistä varten. Tilan-
teen vaatimalla nokkeluudel-
la Pekka kuitenkin ratkaisee 
ongelman etsimällä keittiön 

Teksti: Mika Lemmetyinen, Mar-
ketta Ruutiainen ja Irene Konola
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kaapista itselleen pillin. 
Imiessään kuumaa sumppia 
Pekka harkitsee lääkäriin 
hakeutumista. Seminaari-
paniikin kourissa hän tajuaa, 
että tähän aikaan aamusta 
ainoa vaihtoehto olisi Jorvin 
päivystys. 
 Tuskaisen bussi-
matkan jälkeen Jorvissa on 
onneksi hämmästyttävän 
lyhyt jono ja Pekka pääsee 
päivystävän hammaslääkärin 
tuoliin. Lääkäri vaikuttaa 
olevan jostain vanhasta 
itäblokin maasta eikä vaivau-
du puhumaan kuin jotakin 
tunnistamatonta slaavikieltä. 
Pekka ei oikein ymmärrä 
mitä tapahtuu ja ehtii peläs-
tyä lääkärin ottaessa esiin 
suuret pihdit. Ennen kuin 
tämä uhkakuva ehtii aiheut-
taa pakokauhua, on lääkäri 
jo riuskoin ottein kiskonut 
Pekalta kaksi viisaudenham-
masta irti. Ehkä puudutus-
piikki olisi ollut ihan kiva, 
mutta nyt homma on hoi-

dettu. Pekan suu tungetaan 
täyteen sideharsotuppoja, ja 
hänen käsketään pureskella 
niitä loppupäivä. LOPPU-
PÄIVÄ! Kuinka seminaarin 
nyt kävisi? Hammaslääkäri 
tyrkkää Pekan käteen muuta-
man kolmiolääkkeen kipui-
hin ja viittoo ovelle, jolloin 
Pekka tajuaa poistua.
 Suunnatessaan 
takaisin turvalliselle JMT:lle 
Pekka alkaa kaivata äidin 
kainaloon. Hän kaivaa puhe-
limensa taskustaan aikeenaan 
laittaa säälittävän valitusvies-
tin mammalle, mutta huo-
maakin näytöllään ilmoituk-
sen uudesta viestistä. Pekka 
avaa viestin sydän pamppail-
len, sillä se näyttää saapu-
neen Amandan numerosta. 
“Öh, mitäs tässä kai…?” 
Pekan tekee mieli soittaa 
Amandalle ja yrittää korjata 
viestisekoiluaan, mutta ei sii-
hen hammasoperaation takia 
pysty. Vielä pitäisi jotenkin 
selviytyä myös seminaarista. 

 Ai niin, se seminaa-
ri! Pekka vilkaisee kelloaan 
ja huomaa ajan käyvän jo 
vähiin. Aika riittää vain 
nopeaan käyntiin kotona. 
Pekka kapuaa rappuset ylös 
soluunsa ja riisuu vaatteensa. 
Kolmiolääkkeiden vaikutus 
alkaa tuntua, sillä vaihtovaat-
teiden pukeminen tuntuu 
ylitsepääsemättömältä. 
“Amanda, seminaari ja nyt 
vielä tämäkin, tästä ei päivä 
paljoa voi parantua”, Pekka 
ajattelee. Lopulta hän saa 
vaatteet päälleen ja nappaa 
pakastimesta jäätelöpaketin 
evääksi kävelymatkalle. 
 Pekka saapuu pika-
marssin päätteeksi seminaari-
saliin vain huomatakseen, et-
tei professoreita näy missään. 
Kiirehtiminen olikin turhaa. 
Hengityksen tasaannuttua 
Pekka etsii istumapaikan 
salin takariveiltä ja järjestelee 
paperinsa valmiiksi. Lopulta 
seminaari saadaan alkuun ja 
Pekan onneksi hän esiintyy 

ensimmäisten joukossa. Hän 
astelee salin etuosaan ja lataa 
värikkään voimapiste-esityk-
sensä näkyviin valkokankaal-
le. Muutaman sekunnin ajan 
Pekka miettii millä sanoilla 
hän aikoo aloittaa. “Hei hyvä 
yleisö, olen Pekka Karvonen 
ja pidän seuraavaksi esityk-
sen kandidaatin työstäni”, 
hän suunnittelee. 
 Pekka alkaa puhua ja 
muutaman lauseen jälkeen 
hän huomaa yleisön tuijot-
tavan häntä silmät suurina 
ja suu ammollaan. “Heh, 
taidankin olla huikean hyvä 
esiintyjä, kun noin vaikuttu-
vat!”, Pekka ajattelee. Sitten 
hän huomaa mongertavansa 
täysin käsittämätöntä sian-
saksaa kolmiolääkkeiden ja 
sideharsotupon yhteisvaiku-
tuksesta. Hän skarppaa ja saa 
esityksen pidettyä rankasti 
lyhennettynä, mutta yleisö-
kään ei ole kovin innoissaan 
juopuneelta vaikuttavan 
nuoren miehen esityksestä. 

Nolostuneena Pekka pake-
nee omalle paikalleen salin 
takaosaan ja yrittää olla mah-
dollisimman huomaamaton 
loppuseminaarin ajan. Ää-
rimmäisen mielenkiintoisten 
esitysten aikana Pekan silmät 
muuttuvat painaviksi hämä-
rässä salissa ja lopulta hän 
nukahtaa. Pekka havahtuu 
seuraavan kerran siihen, että 
salin valot syttyvät ja profes-
sorit kiittelevät opiskelijoita 
hyvistä esityksistä aplodien 
kera.

TO BE CONTINUED: 
Saako Pekka seminaaristaan 
hyväksytyn suorituksen? 
Onnistuuko sankarimme 
saavuttamaan Amandan 
rakkauden? Mistä Pokemon 
GOssa löytää Mewtwon? 
Onko avokado sovelias 
pizzatäyte? - Lue vuoden 
viimeisestä lehdestä Pekka ja 
kandin kirous -jatkotarinan 
GRANDE FINALE

Kuten kaikki tietävät, 
velvoittaa moderni 
fysiikka maailman-

kaikkeutta ylläpitämään 
muutamia universaaleja 
vakiota, jottei sen olemas-
saolo käy äkkiarvaamatta 
mahdottomaksi ja romahda 
omaan nokkeluuteensa. 
Tällaisia vakiota ovat mm. 
valon nopeus ja toimitta-
jakaksikkomme siviilisääty. 
Kun tieteenfilosofia otti 
vielä ensiaskeleitaan muu-
tamaa kokoa liian suurissa 
kengissä, havaittiin Cernin 
huikkaskiihdyttimessä su-
kusolujen mitokondrioiden 
fotosynteesin olevan suoraan 
yhteydessä teekkaripoikien 
lisääntymisviettiin. Varsinkin 
keväisin ilmenevä urosten 
lisääntymistarve saattaa kos-
tautua huonona käytöksenä 
ja/tai sosiaalisten suhteiden 
ennenaikaisena ejakuloitu-
misena. Lukijoiden ylistämä, 
Tieteen kuvalehdessäkin 
palkittu toimittajakaksik-
komme lähti selvittämään 
tätä mystistä luonnonilmiötä 
empiirisin keinoin.
Tutkijakaksikkomme valmis-

tautui tarkkaan luodun suun-
nitelman mukaan jo varhain 
syksyllä, jotta otanta olisi 
mahdollisimman laaja kevään 
ensisäteiden suodessaan lem-
peän lämpösäteilynsä naarai-
den vähäpukeisille vartaloille. 
Tutkimusvälineinä heillä oli 
luojan suomien fitness-varta-
loiden lisäksi nimeltä mainit-
sematon mobiiliapplikaatio. 
Tutkimuksessa lähestyttiin 
mahdollisimman monta yk-
silöä vaihtelevin menetelmin. 

Otanta osoittautui yllättävän 
heterogeeniseksi kaikkien 
tutkimushenkilöiden opiskel-
lessa Vantaan ammattiopisto 
Variassa. Lopullinen tulos jäi 
varsin yksi (1) puoliseksi.
Tutkimustuloksena ilmennyt 
naaraiden karkaamisvietti 
kohdatessaan tekniikan alan 
opiskelijan, koettiin johtu-

van haisevista, usein hyvin 
likaisista haalareista, sekä 

kuohuviinin katkuisesta tup-
sulakista. Myöskin opiskeli-
jalle tyypillinen veriryhmä, 
C2H5OH, oli useimmille 
naaraille evoluution saatos-
sa kehittynyt epähalutuksi 
ominaisuudeksi kumppanis-
sa. Samanlaista käytöstä on 
havaittavissa afrikkalaisissa 
kapusiiniapinauroksissa, 

jotka jouluaattoisin saapuvat 
perheensä luo ympäripäis-
sään ja heittävät vaimon, 
lapsen ja kirveen hankeen. 
 Tutkimuksissa 
huomattiin kuitenkin merkit-
tävä markkinarako. Lauman 
uusimmat jäsenet ovat usein 
hyvin sekavassa tilassa ja 
tarvitsevat lauman johtajan 
huolenpitoa. Johtajalla on 
kuitenkin huolehdittavanaan 
satapäinen lauma, joten hän 
tarvitsee avukseen myös 
muita lauman jäseniä. Solut-
tautumalla tähän joukkoon, 
on mahdollista naruttaa 
hyväuskoinen uuden su-
kupolven naaras sellaiseen 
tilanteeseen, että fyysinen 
lähestyminen on mahdollis-

ta. Tällaista käytöstä pyritään 
kitkemään erilaisilla perin-
teillä ja säännöillä, mutta 
sen totaalinen estäminen on 
käytännössä katsoen mahdo-
tonta. Tutkijat suosittelevat 
kuitenkin tätä menetelmää 
vain epätoivoisimmille 
lemmen etsijöille, sen ollessa 
yhteiskunnassa hyvin pahek-
suttu keino.
 Johtopäätöksenä 
voimme sanoa otantam-
me olleen liian pieni, ja 
tutkimustulosten olleen 
epätoivottuja. Toimitta-
jakaksikkomme ei kesän 
aikana onnistunut menes-
tyksekkäästi lähestymään 
ainuttakaan vastakkaisen 
sukupuolen edustajaa. Ensia-
puna tähän akuuttiin hätään 
suosittelevatkin he talouspa-
peria ja rakkolaastareita.

Armon vuonna 2016
Arpinen Lemmen Soturi 
& Herra, joka tunnetaan 
paremmin nimimerkillä Rak-
kautta Lyhyesti

ToimiTTajakaksikkomme ei kesän 
aikana onnisTunuT 

menesTyksekkääsTi lähesTymään 
ainuTTakaan vasTakkaisen 

sukupuolen edusTajaa. 

Rakkauden rapinat
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IGSM (International Geodetic 
Student Meeting) on kansainvä-
linen geoinformatiikan opiske-

lijatapahtuma. Tänä vuonna IGSM 
pidettiin Munchenissä 30.4- 6.5. Sak-
salaiset perkele menivät laittamaan 
vapun päälle! IGSM:ssä on osallistu-
jia reilusta kymmenestä eri maasta. 
Suomea edustivat Aallon opiskelijat. 
Sain kunnian edustaa kouluani ja 
tässä oheisessa tekstissä vähän mat-
kasta, tapahtumasta, kaupungista ja 
elämästä yleisesti.
1.5 Ullis-Munchen
Paras idea ehkä tänä vuonna oli 
lentää vappupäivänä Muncheniin. 
Tai siis tuntui hyvältä idealta, kunnes 
alkoi aamulla pakata laukkua. Noh, 
Ullikselle selvittiin, skumppaa juotiin 
ja mansikoita syötiin. Iltapäivällä 
noin yhdeksän hengen delegaatio 
lähti tilaustaksilla Oak Barrellin kaut-
ta lentäen Muncheniin. Munchenin 
päässä lähdimme välittömästi taksilla 
kohti TUM (Technical Univeristy of  
Munich) ja käynnissä olevaa Inter-
national Eveningiä. International 
Evening on juhla, jossa jokaisesta 
osallistuja maasta on tuotu syötävää 
ja juotavaa-  suomeksi sanottuna 
snacksejä ja alkoholia. Iltaan sisältyi 
musiikki esityksiä ja tanssiakin. Itse 
keskityin maistelemaan herkkuja. 
Pari ”hyvä tietää” pointtia: Balkka-
nilaiset viinat voivat olla vahvoja, 
vaikka maistuisivatkin vain marjame-
hulta. Puolalaiseen biisonivodkaan ei 
kannata koskea…
2.5 Vuoren valloitus
Paras aktiviteetti krapulapäivälle? 
Patikointi vuoren huipulle! Osa 
hyvinkin freeseinä ja harvat aivan 
raunioina(kuten allekirjoittanut) siir-
ryimme aamusta kohti Esi-Alppeja 
ja kohti vuorta, jonka nimi oli liian 
mainstream muistettavaksi. Tämäkin 
huippu oli jo korkeampi kuin Suo-
men katto Halti. Paikan päällä edessä 
odotti joko patikointi tai hiihtohissi-
kuljetus huipulle. Jostakin kumman 
syystä hiihtohissi oli suositumpi. 
Ylhäällä odotti Alppitupa oluineen ja 
ruokineen. Tarjoilut raikkaan vuoris-
toilman kanssa saivat kyllä ihmeitä 
aikaan! Illalla odotti paluu Hostellille.
3.5 Luentoja ja ilmaisen Oluen 
metsästystä
IGSM sisältää oikeasti mielenkiintoi-
sia ja hyödyllisiä juttuja opiskelujen 
kannalta, jos opiskelisi alaa. Luento-
päivällä oli mahdollisuus ilmoittautua 
erilaisille mielenkiintoisille luennoille. 

Itse päädyin kuuntele-
maan luentoa GPS blind 
spoteista. Luento vaikutti 
hyvin mielenkiintoiselta 
näin ENY-opiskelijalle-
kin, jolle geoinformatiik-
ka on pakko pullaa. Sa-
malla pääsi tutustumaan 
TUM:n kampukseen. 
Kampus sijaitsee keskus-
tassa hyvien kulkuyhteyk-
sien äärellä. Tai no, Mun-
chenissä kaikki on hyvien 
kulkuyhteyksien äärellä. 
Luentojen ja lounaan 
jälkeen oli edessä rasti-
kiertelyä kaupungissa. 
Yhdellä rasteista oli luvattu ilmaista 
kaljaa, joten alkoi välitön kaljan met-
sästys. Pitkän etsinnän ja muutaman 
tuopin jälkeen oli etsintä todettava 
tuloksettomaksi ja myönnettävä tap-
pio: olimme kävelleet olutrastin ohi. 
Onneksi tuli nähtyä kaupunkia ihan 
mukavasti. Illalla oli jälleen juhlat, 
mutta oli myös Bayern Munchen- 
Atletico Madrid peli kaupungissa. 
Sattuneista syistä tuli tehtyä pientä 
Tailgate toimintaa ennen pelin alkua 
ja sitten siirryttyä pubiin katsomaan 
peliä. Atletico meni jatkoon…
4.5 Kaupunkia ja Olutfestivaali
Nyt olisi ollut aika toiselle luento-
päivälle, mutta osa meistä päätyi 
katselemaan kaupungin nähtävyyksiä. 
Harmi sinänsä, sillä luentojen jälkeen 
oli tarjolla ilmaista kaljaa… Huoh! 
Missasin sen uudestaan. Munche-
nissä on paljon nähtävää Olympia-
puistosta keskitysleireihin, mutta en 
ala niitä tässä luetella. Kaikki löytyy 
jokaisesta matkaoppaasta, jotka kau-
punkia käsittelevät. Suosittelen sen 
sijaan kokeilemaan Beer Gardeneita. 
Suomeksi sanottuna olutta tuopista 
isojen puiden alla puistoissa. Kyllä 
toimii! Hyvä tapa viettää aurinkoinen 
päivä ulkona. Illalla oli Kampuksen 
sisäpihalle rakennettu olutteltta, 
jossa pidettiin festivaali saksalaiseen 
tyyliin. Olut virtasi, makkaraa syötiin, 
tuoleilla tanssittiin ja laulettiin. Mi-
näkin lauloin saksaksi, vaikka sanaa-
kaan saksaa en osaa. Myöhäisillasta 
siirryimme jonnekin päin kaupunkia 
jatkoille paikalliseen menomestaan. 
5.5 Dinner!
Viimeinen varsinainen päivä IGS-
M:ää. Päivällä pidettiin General 
Assmembly, jossa valittiin seuraavien 
vuosien pitopaikkoja? Ehkä… Olin 
voitelemassa äänihuuliani. Viikko 

IGSM MUNCHEN 2016
Teksti: Sami Soosalu 
Kuva: Florian Burkert

Viinlandi voittaja

englannin puhumista voi rasit-
taa kurkkua aika paljon. Illalla oli 
vuorossa päätösillallinen. Illallinen 
oli hyvin bayerilainen: paljon lihaa 
ja vähän kasviksia. Pöytiin tarjoil-
tiin viinit, mutta onnekseni pöytäni 
keskittyi olueen, ja minä sain kaikki 9 
lasia itselleni. Sokkotestissä kaikkien 
lasien viini maistuivat samalta. Illalla 
kävin paljon keskusteluja monien 
eri ihmisten kanssa. Yksi keskuste-
lu erään sveitsiläisen herrasmiehen 
kanssa jäi erityisesti mieleen. Hän 
nimittäin kysyi: ” Mistä nimitys 
Vauhti-Sami  tulee?”. Hetken kulut-
tua selvisi, että se oli lempinimi, jon-
ka olin saanut muilta suomalaisilta 
ensimmäisenä iltana. Oli kuulemma 

kuvaava nimi. 
6.5 Kiitos ja nähdään ensi vuon-
na!
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, mutta 
IGSM tulee joka vuosi. Tämä oli 
viisaus, jonka kuulin eräältä kymme-
nessä IGSM:ssä käyneeltä mieheltä. 
Enää oli vuorossa jäähyväiset ja 
kotiinpaluu. Ensi vuonna vuorossa 
Zagreb! Aallosta lähtee sinnekin taas 
todennäköisesti edustus. Lähempänä 
vuoden vaihdetta on ehkä tulossa 
infoa, miten voi hakea mukaan. Jos 
mielenkiintosi heräsi, ota yhteyttä 
meikäläiseen! 

Yours Sincerely
Vauhti-Sami

Tällä kertaa Viinlandia voitto meni Mika Lemmetyiselle ja hänen nä-
kemykselleen vapaudesta. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, 
ja teos on tänä syksynä entistä ajankohtaisempi, kun USA:n presi-
denttien ”kiertopalkinto”, eli ydinasesalkku menee uudelleen jakoon.
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Oi, hän on varmasti 
RIL:n jäsen!

ilmaisen jäsenyyden edut:
• Jäsentapahtumat

• Jäsenlehdet 

• Apurahat 

• Kilpailut

• Kyselyt ja tulokset

• Palkkasuositukset

• Työsuhdejuridinen neuvonta

• Alennukset RIL:n  

koulutuksista ja julkaisuista

Lisätietoja eduista ja jäseneksi voit 
liittyä osoitteessa  

www.ril.fi

Wow, what a 
gRIL..

Energia- ja ympäristötekniikan tuleva ammattilainen, olethan jo jäsen?

Perinteistä MAIK-varaslähtöä vietettiin tänä vuonna Keravanjärven lei-
rikeskuksessa. Keskus tarjosi mainiot puitteet varaslähdölle, muutamaa 
ampiaista lukuun ottamatta. Sää oli (melkein) koko viikonlopun suotui-

sa, alkuviikon synkästä kelistä huolimatta. Kiltamme oli hyvin edustettuna niin 
fuksien, kuin vanhempien tieteenharjoittajienkin osalta. Mukaan mahtui myös 
muutama vaihto-opiskelijakin. 
 Alkupäivä kului fuksien tutustuessa niin toisiinsa, kuin tuleviin 
ISO-henkilöihinsä erilaisten rastien muodossa. Rastien päätteeksi oli tarjolla 
MAIK:n hallituksen valmistamaa ruokaa, eikä kenenkään tarvinnut viettää 
loppuiltaa tyhjin vatsoin. Sauna oli lämmin (ja täynnä) ja illanvietto jatkui pit-
källe yöhön (joillakin jopa auringon nousuun asti). 
 Valitettavasti kaikki hyvä päättyy aikanaan. Niin Ruotsinristeilyt kuin 
varaslähdötkin. Ensi vuotta siis odotellessa.

MAIK-VARASLÄHTÖ
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Kaljatölkistä irtoaa 
sokka ilman, että 
tölkki aukeaa

Raskaan orientaatioviikon 
koulu(=darra)päivän päät-
teeksi istahdat uusien ystä-
viesi kanssa Alvarin aukiolle 
etkoilemaan – illalla olisi 
Smökkibileet. Olet luonteel-
tasi hieman ujo, ja uusien 
ihmisten keskellä hermoilet 
kaljan korkkaamista: ”Kyllä 
se siitä, kun pari saa alle,” 
ajattelet. Hermoillessasi hä-
tiköit Koffin punaisen sokan 
kanssa, ja se särkyy jättäen 
tölkin kannen alumiinin 
ehjäksi. Yrität huomaamat-
tomasti painella ”korkkia”, 
mutta turhaan. Lopulta 
tyydyt imemään pelkkää 
alumiinia muutaman minuu-
tin välein. Saat ensimmäisen 
oluesi vasta jatkoilla ”laina-
tessasi” sellaisen kollegasi 
repusta.

Tulet tietoiseksi omasta 
nielemisestäsi
Olet juuri asettunut asu-
maan uuteen soluasuntoosi 
Teekkarikylässä, osoitteessa 
Jämeräntaival 1. Valmistat 
ensimmäisen gourmet-ate-
riasi, joka koostuu nuude-
leista, lihapullista ja karsino-
geeneistä. Intoa puhkuen 
leikkaat muovipaketit auki, 
mutta jätät huomiotta osan 
muovista pakkausta, joka 
pääsee putoamaan thai-ruo-
kasi sekaan. Keität nuudelit 
ja paistat lihapullat mikroaal-
touunissa. Tämän auvoisen 
kimaran kruunaa Eldora-
do-ketsuppivalmiste. Otat 

ensimmäisen haarukallisen: 
se maistuu isän hyvänyön 
suukolta; pienenä se oli ihan 
ok, mutta ei kuulu enää ai-
kuiselle ihmiselle. Ajatuksesi 
alkaa karkailla PT-tyttöjen 
minihameista aina tuloveron 
välttämättömyyteen, kun-
nes tajuat pitäväsi suussasi 
kiinteää tavaraa ja jauhavasi 
sitä hampaillasi. ”Hassua,” 
ajattelet. Ajatuksesi virtaa 
edelleen muihin ihmisen 

toimintoihin: sydämen syke, 
verenkierto, ajattelu… Hen-
gitys. Hengitys. Hengi…. 
Hengittäminen käy vai-
keammaksi. Tunnet piston 
kurkussasi. Siellä on jotain 
mikä ei kuulu sinne! Tunnet 
veren pakkautuvan päähäsi. 
Et ole vielä tutustunut uusin 
kämppiksiisi, joten et kehtaa 
huutaa apua. Et ilmesty seu-
raavan päivän matematiikan 
tasokokeeseen.

Kimble on muuttunut 
liikaa nuoruusvuosista
AH! Kerrankin on kokonai-
nen ilta vapaana, eikä sinun 
pääsi menoksi ole keksitty 
ainoitakaan kissanristiäisiä! 

Nautit vapaa-ajastasi, mutta 
pelkäät syrjäytymistä uu-
dessa ympäristössä, joten 
lähdet ISOhenkilöittesi 
ehdottamaan lautapeli-iltaan 
– eipähän tarvitse ainakaan 
olla umpitunnelissa tänä 
iltana. Luvassa on kuuleman 
mukaan ainakin lautapeleis-
tä perinteisintä, Kimbleä! 
Siitä onkin aikaa, kun olet 
viimeksi naksautellut nop-
paa. Huolestutkin hieman, 

että säännöt ovat unholassa, 
mutta uskot niiden muistu-
van alta aikayksikön. 
 Käyt matkalla ISO-
henkilösi Otarannan kämp-
pään hakemassa Alepasta 
pullon Coca-Colaa, sekä 
pussillisen juustonaksuja; 
nehän  ovat suosikkejasi. 
Kun pääset paikalle, ovat 
muut pelaajat jo saapuneet. 
Hälytyskellosi alkavat soida, 
kun huomaat massiiviset 
kasat kaljaa, jotka on kasat-
tu pöydälle Kimble-laudan 
ympärille. Jätät ostoksesi 
reppuusi eteiseen. Et tohdi 
kyseenalaistaa vanhempien 
tieteenharjoittajien erikoisia 
sääntöjä ikivihreälle pelille. 

Sinulta jää seuraavan aamun 
matriisilaskennan luento 
väliin.

Sana ”suunnistus” saa 
uuden merkityksen
On ensimmäisen viikon 
torstai, tänään olisi ilmeisesti 
luvassa kerrankin terve-
henkisempää toimintaa, eli 
tuttavallisemmin urheilua! 
Odotat innoissasi suun-
nistuksen alkupamausta. 
Muistat edelleen elävästi, 
kun neljännellä luokalla 
liikuntatunnin päätteeksi 
opettaja kehui kaikkien edes-
sä loistavaa suuntavaistoasi! 
Nyt olisi viimeinkin aika 
näyttää sporttinen puolesi 
myös vastakkaisen suku-
puolen edustajille ja kaivaa 
uudenkarheat juoksutrikoo-
si muuttolaatikoista, jotka 
ovat edelleen purkamatta. 
Saat kuitenkin ihmetyksek-
sesi kuulla, että suunnistus 
suoritettaisiin ns. virkavaat-
teissa, eli rakentajansinisessä 
potkupuvussasi. 
 Saavut innoissasi 
ja avoimin mielin Amfik-
si kutsutun rakennelman 
läheisyyteen, jossa oma 
fuksiryhmäsi odottaakin jo 
sinua. Pienen salapoliisityös-
kentelyn jälkeen sait selville, 
että kyseiseen tapahtumaan 
voi ottaa myös miestä vah-
vempaa mukaan, ja repussasi 
painaakin fuksioppaan lisäksi 
pari keskiketterää, jotka aiot 
nauttia urheilusuorituksen 
yhteydessä. PAM! Lähdette 
ryhmänne kanssa matkaan. 
Ensimmäinen kohteenne 

löytyykin ihan läheltä. Illan 
mittaan kurkkuasi alkaa kui-
vaa aina vain enemmän, ja 
käyttekin porukalla Alepasta 
hakemassa muutamat oluet 
lisää. Hoipertelette mel-
koisessa hiprakassa ympäri 
Otaniemeä ja kartutatte pis-
tetiliänne suorittaen toinen 
toistaan merkillisempiä suo-
rituksia. Sitten se tapahtuu. 
Poikkeat ihan nopeasti met-
sän laidalle vapauttamaan 
ikioman kultaisen suihkusi 
ravinteeksi kasvustolle. Saa-
tuasi rakon tyhjäksi käännyt 
kannoillasi, mutta huomaat 
ryhmäsi kadonneen. Katse-
let ympärillesi, ja tajuat ettei 
sinulla ole aavistustakaan 
missä olet. Ympärillä on vain 
punaisia tiilitaloja. Lähdet 
hoipertelemaan eteenpäin 
vailla määränpäätä. Huomaat 
porukan edessäpäin, joilla on 
jonkinlainen liukumäki-häs-
säkkä meneillään. Menet 
sinne aikeissasi kysyä neuvoa 
Servin Maijan mökin luo, 
mutta tuo pitkätukkaisista, 
paidattomista miehistä koos-
tuva ryhmä ei kuuntele, vaan 
innoissaan ojentaa sinulle 
pulkan ja kehottaa ottamaan 
köyden käteen. Tottelet 
kiltisti, ja istahdat pulkalle. 
Naru alkaa varoittamatta 
vetämään sinua kohti edessä 
näkyvää muovista uima-al-
lasta. 
 Jatkoilla vastakkaisen 
sukupuolen edustajat kier-
tävät sinut ja sinusta valuvat 
lätäköt kaukaa.

Mikä voisi mennä pieleen? -koulun aloitus edition

Sateisena torstai-iltana 
saavun teltoista täytty-
neelle rautatientorille. 

Sateesta huolimatta paikalle 
on saapunut paljon seka-
laista seurakuntaa. Onneksi 
VIP-puolelta on kuitenkin 
varattuna pöytä minulle ja 
muulle seurueelle, joten en 
joudu istumaan rahvaan 
joukkoon. Olen pitkän työ-
päivän valmistellut kehoani 
oluiden maistelua varten, 
ja janoni on alkanut käydä 
sietämättömäksi.  Huomaan 

kauhukseni, ettei kortilla 
maksaminen käy olutkojuilla 
päinsä eikä käteistä tieten-
kään ole mukana. Luojan 
kiitos tarjolla on mahdolli-
suus maksaa rannekkeella 
velaksi. Tämä sopii minulle 
paremmin kuin hyvin, koska 
en halua heti tietää kuinka 
paljon rahaa tuli itseensä 
sijoitettua.
 Rannekkeen aktivoi-
tuani suuntaan ammattilaisen 
elkein lähimmälle kojulle, 
ja kokeneena maistelijana 

tilaankin suoraan täyden tuo-
pin. Maistan lasissani olevaa 
kullan kimalteen omaavaa 
fluidia ja totean sen olevan 
olutta, vieläpä hyvää sellaista. 
Panimon nimeä en valitet-
tavasti muista, mutta jokin 
pienpanimo se varmaankin 
oli. Lasin tyhjennettyäni 
suuntaan etsimään norja-
laisia oluita. Oikean tiskin 
viimein löydettyäni, tilaan 
kirsikkaoluen, joka on väril-
tään lähempänä siideriä kuin 
olutta. Väri sekä maku ovat 

yhtälailla miellyttäviä, ehkä 
melkein jopa tyydyttäviä. 
Maistan myös ohimennen 
myös muun muassa ruis-
sahtia ja nautiskelen tupla 
IPA:n. Alan pikkuhiljaa hu-
maltumaan niin rannekkeen 
vallasta kuin myös oluista. 
Kuin lapsi karkkikaupas-
sa riennän tiskiltä toiselle 
yrittäen unohtaa seuraavan 
aamun aikaisen herätyk-
sen. Rautaisen itsehillinnän 
omaavana suoraselkäisenä 
kansalaisena osaan kuitenkin 

lopettaa ajoissa ja suunnata 
kohti kotia. Sade on loppu-
nut ja kaatuessani vuoteesee-
ni tyytyväisenä.
 Suosittelen tapah-
tumaa lämpimästi kaikille 
oluen ystäville. Kehotan kui-
tenkin varaamaan seuraavan 
päivän töistä vapaaksi, jotta 
yhdenkään panimon olut ei 
jäisi maistamatta. 

Suuret Oluet – Pienet Panimot
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Nimi: Zaccagnini Montepulciano d’Abruzzo 2014
Tarjoilupaikka: MVR 70-v vuosijuhlat
Tarjoiluastia: Kauluspaita
Plussat: Helposti dokattava, Viilentää sopivasti 
tarjoiluastiassaan, Sisältää alkoholia
Miinukset: Hieman liian makea, Tarjoiluastiasta voi 
liueta kemikaaleja, Värjää
Suosittelenko?  Kyllä!

Nimi:  Valpolicella Ripasso di Monteluigi 1994
Tarjoilupaikka: Lentokenttä
Tarjoiluastia: Matkalaukku ja sekalainen kasa 
vaatteita
Plussat: Sopivan roteva maku ja tuoksu (tosin 
saattoi olla myös sukka hiki…)
Miinukset: Liian heikko pullo ja tarjoilutavassa 
täytyy varoa lasinsiruja.
Suosittelenko?  Ehdottomasti!

alakulTTuuRipalsTa: 
viini aRvosTelu -päiväunet

-sipuli, sienet, kesäkurpitsa
-paikallaanolo, hiljaisuus
-se, ettei joudu maksaan laskuja tai 
hoitamaan muita aikuisasioita

asioiTa joiTa en 
aRvosTanuT 

lapsena
kirjoittanut Marge-täti

Syksy. Tuo harvan ja valitun lempivuodenaika, jolloin lehdet putoavat 
puista ja päivien korkeimmat lämpötilat lähentelevät allekirjoittaneen 
pakkasrajaa. Pian koittaa aika jolloin herätessä aurinko ei ole noussut, 

ja koulusta kotiin palatessa aurinko on jo laskenut. 
 Syksyyn mieltyneet ihmiset kuvailevat sitä usein kauneimmaksi 
vuodenajaksi ja täysin ilman syytä. Koska kauneus onkin katsojan silmissä, 
väittäisin että tätä synkkyyttä kauniiksi kutsuvien olisi korkea aika varata 
aika silmälääkärille. Onhan syksy tietenkin hyvin värikästä aikaa vuodesta, 
ja puiden lehdet täyttyvät kaikista niistä keltaisen ja punaisen sävyistä, joita 
mielellään ei WC-pöntöstä löydä.
 Syksynä luonto valmistautuu talveen, ja monet nisäkkäät keräävätkin 
rasvakerrosta talviunia varten. Samaa rasvakerroksen keräämistä havaitaan 
myös ihmisillä, mutta talviunista ei valitettavasti ole tietoakaan, vaan jou-
dumme todistamaan ehkä syksyäkin rumemman lumettoman talven vuosi 
toisensa jälkeen. Jos kevätauringon säteet antoivat toivoa kesästä ja lämmös-
tä, muistuttavat syyssateet siitä että tätä jatkuu vielä huhtikuuhun asti.
 Kai syksyssä jotakin hyvää on? Ainakin hanhet lähtevät fiksuina 

otuksina kylmää karkuun, aivan kuten ihmisenkin pitäisi. Kun ympäristö ei 
salli ulkona oleskelua, voi hyvällä omalla tunnolla jäädä kotiin katsomaan 
telkkaria ja pelaamaan vaikka videopelejä sateen ropistessa ikkunaan. Eikä 
tarvitse enää omaa ulkonäköään murehtia, koska eihän tuolla pimeässä mi-
tään muutenkaan näe.
 Ja takaisin niihin huonoihin puoliin. Syksyisin huomaan energiatason 
ja motivaation olevan hyvin alhaalla, eikä mitään meinaa millään saada aikai-
seksi. Tässäkin on loistava tilaisuus syyttää meneillään olevaa vuodenaikaa 
koulumenestyksen laskemisesta. Samalla voisin sysätä syksyn syyksi sosiaalis-
tentaitojen katoamisen ja alkoholin kulutuksen kasvamisen.
 Loppujen lopuksi syksy on vain kiusallinen välitila kesän ja talven vä-
lillä. Siinä sitten vain odotellaan parikuukautta talvipakkasten suomaa armon 
iskua. Arvosanaksi syksylle annan 2/5.

Ruutisten levyraadin juhlanumerossa nauti-
taan tällä kertaa suomiklassikoista. Lah-
jomaton levyraatimme on saanut käsiinsä 

takavuosien väärinymmärretyn mestariteoksen 
”SuomiSeksiä Super Hits” sekä Arttu Wiskarin 
debyytti albumin ”Arttu Wiskari”.
 Ensiksi piinapenkkiin pääse SuomiSeksiä 
Super Hits. Tuo kokoelma ikivihreitä värssyjä, 
jotka aikoinaan aiheuttivat hilpeyttä lähinnä pu-
berteetin kourissa olevissa teinipojissa ja nykyään 
ainakin krapulaa parantelevissa teekkareissa. 
Kansanlaulujen huumoriarvo on kestänyt läpi 
vuosien kuin turkkilainen kondomi, ja rock-lyriik-
ka lähentelee Juice Leskisen tasoa. Kuka voisikaan 
unohtaa sellaiset rallit kuten Takahuone boogie 
taikka Sauvakävelyllä? Musiikillisesti muutamat 

rallatuksista kuulostavat jopa oikeilta kappaleilta. 
Vaikka biisien taso pysyy korkeana läpi albumin 
16 raidan, joidenkin kappaleiden sanomaa voisi 
kuitenkin kritisoida. Esimerkiksi kappale nimeltä 
30 centtiä asettaa etenkin miespuolisille kuulijoille 
turhan suuria paineita ja naisille turhia toiveita.
 Jos Suomiseksiä oli parannus krapulaan, 
Arttu Wiskarin esikoisalbumi on syy siihen. Al-
bumin biiseissä kiteytyy suomalainen melankolia 
ja riittämättömyyden tunne. Sanoitukset pyörivät 
masentavien teemojen ympärillä, eikä Wiskarin lä-
hes muokattavaksi tehty ääni auta asiaa. Luovuus 
ei suinkaan lopu levyn nimeen, vaan jatkuu läpi 
levyn samalla tasolla. Wiskarin pintaan nostaneet 
hitit Mökkitie sekä Tuntematon potilas ovat ai-
noat nostalgia syistä kuunneltavat kappaleet, muut 

biisit ovat kadonneet varmaankin sinne Raatteen-
tielle. Wiskarin musiikin sekakäyttöä alkoholin 
kanssa emme suositele, mahdollisista itsetuhoi-
sista sivuvaikutuksista johtuen. Arvioimme levyn 
sopivan parhaiten munuaiskivien poiston taikka 
vasektomian taustasäestykseksi. Jos valitsit tämän 
levyn ABC:n kassanviereisestä ale-laarista, valitsit 
varmaan yläasteen jälkeen myös välivuoden, jota 
vietät vielä 10 vuotta yläasteen jälkeenkin. 
 Kouluarvosanaksi annamme Suomiseksiä 
Super Hitsille 8/10 ja Arttu Wiskarille 7/10. Mo-
lemmat ovat siis todella mukiin meneviä lättyjä.
 Ensi kerralla levyraadin vieraaksi saapuu 
Ilkka Lipsanen, jonka kanssa puimme Mikael 
Gabrielin tuotantoa.

Aihe: Syksy

Levyraati
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