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VIINLANDIA

Viinlandia- kirjoituskilpailu on täällä taas!

Kirjoita essee, runo, mielipideteksti, näy-
telmä, satu, tuoteseloste tai vaikka aforismi 
aiheesta “Kevät” ja lähetä tuotoksesi Ruudolf 
Ruutiselle sähköiseen postiosoitteeseen dan-
iel.haaranen@aalto.fi

Parhaan kirjoituksen tekijä palkitaan mah-
dollisen Wapun mahtavailla Wappusimoilla. 
Kilpailu on tiukkaa, mutta niin on palkin-
notkin :))))
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On vuosi 2017 ja ajat ovat muuttuneet. Kiltahuoneella kortti-
pelit ovat vaihtuneet Rocket leaqueen ja NHL:ään, Yhdysval-
toja johtaa mies, jonka hiukset näyttävät marsulta ja kirjastolta 
saa kaljaa, mutta yksi fakta kestää ajan hampaan; kevät tu-
lee ja länsimetro ei ole valmis. Talven pikku hiljaa väistyessä 
huomaan olevani innoissani tulevista koitoksista. Kevät tuo 
mukanaan vuoden parhaimpia tapahtumia kuten Kotimaan 
Pitkän, MAIK-risteilyn, Hermanninsitsin ja silliksen, viini- ja 
jyystöillan sekä tietenkin mahdollisesti Wapun. Kevään arkeen 
kuuluu myös vähemmän miellyttäviä suorituksia kuten toin-
en toistaan vaikeammat kurssit ja kesätyöhakuprosessi (hait 
kuitenkin myöhässä). Onneksi ensivuonna voi yrittää aina 
uudestaan :)

Mitä vuoden 2017 raati oikein tekee? Kuinka voin päihittää 
Lauri Nyrhilän Rocket Leaquessa? Missä ovat Otaniemen par-
haimmat vessat? Nämä iänikuiset kysymykset aiheuttavat var-
masti valvottuja öitä ja nukuttuja päiviä, mutta ei hätää! Sinun 
onneksesi käsissä pitelemäsi tuotos antaa vastaukset niihin. 
Kaiken tämän lisäksi voit ratkoa ristikoita, sudokuita ja hara-
kirejä lehden puuhanurkkauksessa. Jotta aika ei kävisi tylsäksi, 
suosittelen ottamaan lehden mukaan esimerkiksi pitkille bus-
simatkoille, luennolle, vessaan ja tentteihin.

Lopuksi haluan kiittää aktiivista toimittajajoukkoani panok-
sesta, jonka he ovat antaneet tämän lehden sisällön tuottami-
seen. Lisäksi haluan onnitella sinua, joka olet selviytynyt luke-
maan pääkirjoitusta näinkin pitkälle. Onneksi olkoon! Heitä 
itsellesi yläfemma! Toivotan sinulle hauskaa kevään alkua ja 
mahdollista tsemppiä mahdolliseen Wappuun ja koulunkäyn-
tiin. Töttöröö!

Ruudolf Ruutinen
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”Tää täytyy kokee
et löydä Suomest vastaavaa
pitää koota meijän jengi kasaa taas
samalla parasta voidaan ankarasti parantaa”

Nämä Nikke Ankaran ja Robinin sanoitukset ovat en-
simmäisenä mielessä, kun mietin tulevaa kiltavuotta. 
Kiltahan jatkaa toimintaansa tuttuun tapaan, vaikka 
vuosi vaihtuukin toiseen. Samalla vaihtuu raati sekä 

toimarit, sillä uusia aktiiveja astuu esiin pyörittämään kiltaa. 
Hienoa! Minullakin on Saaran jäljiltä saappaat täytettävänä, eikä 
niiden suuruutta kengänkoko riitä määrittelemään. Viime vuo-
si oli käsittämättömän huikea, ja uuden raadin pöhinää seurat-
essa voin kuvitella tästäkin vuodesta vähintäänkin samanlaista.

Kehitys kehittyy, eikä kiltakaan pärjää enää pelkästään vanhoil-
la kikoilla. Uusi toimarivirkakin saatiin luotua täksi vuodeksi, 
ja somevastaavan ansiosta Raksan näkyvyys eri somekanavilla 
on nyt aivan uusissa sfääreissä. Nopeimmat ovat jo nyt voineet 
bongata killan aktiivisena Instagrammista tai Snapchatista. 
Toivottavasti postausten laatukin on viime vuodesta parantu-
massa, sillä allekirjoittaneen muutamat hassunhauskat snäpit 
eivät huhupuheiden mukaan olleet siitä paremmasta päästä.

Ainakin materiaalia somepostauksiin pitäisi olla riittävästi, sillä 
killan kevään kalenteri suorastaan pursuaa tapahtumia. Perin-
teisiä ENG-sitsejä (ENGII!), Kotimaan Pitkä -excursiota ja
vuosijuhlaamme Hermanninsitsiä täydentää esimerkiksi pikkuex-
cursiot ja tänä vuonna Otaniemessä järjestettävät Energiateekka-
ripäivät. Tapahtumien välissä voi rentoutua kiltahuoneella vai-
kkapa Rocket Leaguen parissa. Kunhan vain sitä boostia ei aina 
siirrettäisi pois neliöstä…

Kevät on usein koulunkäynnin suhteen rankkaa aikaa, mikä voi 
näkyä satunnaisina hajoiluina ja tuskaisina äännähdyksinä kiltik-
sen lähiympäristössä. Hommia jaksaa tehdä paremmin, kun on 
mitä odottaa: Joillekin se voi olla mahdollinen Wappu, kun taas 
toisille viini- ja juustoilta. Rakentajanaukio 4 A:n käytävillä voi 
myös kuulla kuiskuttelua killan kesäpäivistä, joten tekemistä riit-
tää kesälaitumillakin!

Innolla kevättä odottaen,
Anton

PUHIKSEN PUHINAT

On aika sulattaa varpaat talven roudasta ja pudistella 
pipot puhtaaksi lumesta. Kevätaurinko nousee uuteen 
aamuun ja herättää viimeisetkin Otaniemen olennot 
talvihorroksestaan. Ilmassa on havaittavissa selkeää ju-

hlan tuntua. Josko Wappu sittenkin saapuisi luoksemme?

Mutta mikä on tuo mystisyyden verholla tarkoin varjeltu Wappu? 
Miten se eroaa Vapusta? Mikä siitä tekee niin erityisen, että sitä 
hehkuttavat niin kipparit, ISOt kuin vanhemmat tieteenharjoittajat 
jopa kyllästymiseen asti?

Wappu on teekkareiden joulu, uusivuosi, juhannus ja syn-
tymäpäivät kaikki samassa paketissa. Varsinkin fukseille ensim-
mäinen Wappu on se kaikista tärkein, sillä silloin he saavat painaa 
päähänsä ensimmäistä kertaa ikioman tupsulakkinsa.

Wappu ei kuitenkaan tullessaan saavu yksin. Se tuo mukanaan 
paljon uusia ihmisiä, vanhoja tuttuja, toinen toistaan hauskempia 
rientoja ja sankoin joukoin univelkaa. Se on koko Otaniemen yhtei-
nen juhla, joka saattaa ennestään tuntemattomat henkilöt yhteen 
luoden unohtumattoman viikon, kaksi viikkoa tai vaikka kuukau-
den! Wappu ei kuitenkaan voi toteutua itsenäisesti, vaan se vaatii 
valmistautumista. Ensin voi käydä laittamassa käytöstapansa ja 
etiketintuntemuksensa koitokseen Hermannissa, jonka jälkeen 
joutuukin jo valitsemaan, mihin kaikkeen osallistuu, sillä menoa ja 
meininkiä riittää huhti-toukokuun vaihteen ajaksi enemmän kuin 
yksittäisellä ihmisellä aikaa.

Wapun viettäminen katsotaan Raksalla alkavan Hermannin sillik-
seltä. Tunnetusti ”Hessun” sillis on aina aurinkoinen ja vuoden 
ensimmäinen oikea kevätpäivä! Monen korvaan voi kuulostaa hir-

veältä urakalta juhlia Wappua lähes kuukauden ajan, mutta siitä 
ovat halukkaat selvinneet ennenkin! Tärkein ohje Sinulle, fuksi on, 
että pidät huolta itsestäsi, ystävistäsi, riittävästä unenmäärästä, ja 
heittäydyt avoimin mielin kaikkeen mukaan, mitä mystinen Ota-
niemi pystyy Sinulle tarjota!

Loppujen lopuksi Wappu on kaikkea, mitä siitä itse tekee. Toivon 
sen tarkoittavan Sinulle uusia ystäviä, riemua, jännitystä, mysti-
syyttä ja unohtumattomia kokemuksia. Sinä itse voit päättää, mitkä 
tapahtumat ovat parhaita Sinulle, mutta sitähän ollaan harjoiteltu 
jo koko vuosi!

Fuksi, lähde kanssani mukaan juhlistamaan Sinun vuotesi huipen-
tumaa. 

Sinua juhlisten, Lauri Nyrhilä, Fuksikapteenisi

KAPUN LÖPINÄT
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SWOT-analyysi Norske Kimblestä

Helmikuun herkutteluiden 
jälkeen on  asioihin saatava
 joku ROTI

Rakennetun Omaisuuden TIla 2017 
julkaistaan 14.3.  Stay tuned

Vahvuudet (S)

-Saa juoda kaljaa

- Kaljan juominen on hauskaa

- Kimble on hauskaa (luonnollisesti oluen kera)

- Tuplat

Heikkoudet (W)

– Ehkä voi tulla yrjö, mutta ei se niin vakavaa

– Kalja voi alkaa tökkiä, mutta ei se ole kaljan vika

– Tuplat

Mahdollisuudet (O)

– Pääsy KP:lle (toisaalta olet menossa sinne kuitenkin)

– Voittaminen on yleensä mukavaa

– Hyvä (teko)syy juoda kaljaa

– Aamulla on kankkunen

– Triplat

   
Uhat (T)

– Häviät jo ensimmäisessä pelissä

– Aamulla on kankkunen

– Kilpakumppanisi ei ole tasoisesi

– Quatrot

Ulkoinen 
ympäristö

Sisäinen 
ympäristö

Plussat Miinukset

*Toisaalta on turha pohtia Norsken uhkia tai heikkouksia, koska kyseisessä pelissä on  
pelkästään voittajia.

Teksti: Kankeron Lolmaaja
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OLTERMANNIN PALSTA

Kevätlukukausi on alkanut varsin kiivaana heti vuodenvaihteen jälkeen. Uusi raati on aloittanut toimintansa. 
Meillä olikin viime viikolla hauska lounastauko, kun pääsin viimein tutustumaan raatiin. Hyvin näyttää 
homma alkaneen Anton Närekorven ohjauksessa. Tsemppiä tuleviin haasteisiin!

Keväällä julkaistaan joka toinen vuosi tehtävä Raken-
netun omaisuuden tila eli tuttavallisesti ROTI-raport-
ti. Ensimmäistä kertaa olen itsekin mukana laatimassa 
tätä laajaa katsausta Suomen rakennetun omaisuuden 
tilasta. ROTI arviointi sisältää rakennukset, digitaal-
iset ratkaisut, liikenne-, yhteiskuntaverkostot sekä 
vesihuolto- ja energiaverkostot. Yhtenä teemana on 
myös koulutus ja kehitys. Valmistelutyön laajuus ja 
monialaisuus on yllättänyt; mukana on viisi paneel-
ia, joissa jokaisessa on noin kaksi- kolmekymmentä 
asiantuntijaa arvioimassa tilannetta. Mukana on 
myös alan opiskelijoita ja nuoria asiantuntijoita. Eri 
toimialoille annetaan lopuksi kouluarvosanat. Vaik-
ka maailma onkin ollut viime aikoina täynnä varsin 
yllättäviä käänteitä, totesimme paneelissa, että raken-
netun omaisuuden osalta muutokset ovat monin osin 
olleet melko pieniä. Suurimpana muutostrendinä ar-
vioidaan olevan digitalisaation ja erilaisten palvelu-
jen kehittämisen.  Vuoden 2017 raportti julkaistaan juhlallisesti Säätytalossa 14.3.2017, jolloin paljastetaan uudet 
arvosanat ja viestit päättäjille.

Hyvä puoli Donald Trumpin valinnassa oli, että nyt meillä on loppumaton vitsilähde. Hän suoltaa itsekin jatku-
vasti vitsejä, mutta lisäksi inspiroi muita. Tästä esimerkkinä:

http://hauskimmat.net/suomi-lahetti-terveiset-donald-trumpille-amerikka-ensin-jos-suomi-sitten-toisena

Erään vessan seinässä oli tussilla kirjoitettu teksti:
“Kolme asiaa mitä vihaan:
1. Vandalismi
2. Listat
3. Sarkasmi”

Rakennustyöläinen 
Miksi kutsutaan rakennustyömaalla työskentelevää henkilöä, joka vahtii ettei kukaan kompastu vahingossa maalipurkkiin?
– Maalivahdiksi.

Riemukasta kevään Odotusta!

Terkkuja Leena
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Gonahtanut, gonahtaneempi, kokelas
Rakennusinsinöörikillan sotakirjeenvai-
htajan kertomuksia 2/16

Pimeä, tuulinen tammikuun tor-
stai-ilta aamujen saarella. Bussillinen 
saapumiseränsä “parasta 7 prosent-
tia” on juuri tuotu kentälle ja nimi 
kerrallaan huudettu omaan jouk-
koonsa. Suuret seikkailut odottavat 
nyt ruokaketjun huipulle edenneitä 
alfa-varusmiesjohtajia. Paitsi kokelas 
Tuohinoa, joka seisoo yksin tyyny 
kädessä vesisateessa ja miettii mitä on 
tehnyt ansaitakseen jäädä yksiköttä. 
Ei mitään, sillä 1. Jääkärikomppanias-
sa ei vain satuttu muistamaan yhden 
kurjan viestimiehen olemassaoloa. 
Hän nielee katkeruutensa ja menee 
yöksi kotiin, koska missään ei ole tilaa 
ylimääräisille koksuille. Voi kuinka 
kauheaa. Aamulla taksilla varuskun-
nan porteille, onhan päivärahaa jo 
korotettu. Korvaakohan PV taksiau-
toilun julkisena kulkuvälineenä?

Kevään teema viestillisissä tehtävissä.

Lähes kukaan ei pelotteluista hu-
olimatta lopulta pudonnut RUK:sta 
pois, vaikka yritystä riitti. Psykoosit 
ja spontaani nyrkkeilyottelu ruoka-
jonossa sentään johtivat yhden har-
hautuneen (harhaisen) oppilaan pois 
kurssilta. Sanoinkuvaamattoman 
kauhea kohtalo upseerille ja herras-
miehelle. Hän saikin osakseen anka-
rimman rangaistuksen, joka puolus-
tusvoimilla oli pahoinpitelystä tarjota 

ja päätyi alikersantiksi kokelaan sijas-
ta. Selvää johtaja-ainesta siis edelleen. 
Tämän tapauksen jälkeen ohjelmassa 
ei ollut enää mitään yhtä jännittävää, 
vain muutama jo tavanomaiseksi kä-
ynyt baari-illan jälkeen päivystäjän 
pöytää vasten avattu leuka ja yksi 
Rukista sivariin eksynyt oppilas.

Jäljellä oleva vahvuutemme rämpi 
kurssin läpi kukin taitonsa mukaan. 
Välissä ehtii olla joku juhlakin, hyi. Ei 
kuulemma vedä vertoja tämän vuo-
den Hessulle visertävät pikkulinnut. 
Taistelimme legendaarisen Johan ja 
viimeiset harjoitukset tappiin kun-
nialla, osa tosin veksissä tai punkan 
pohjalla, mutta kumminkin sinne 
päin. Hyvästellessä komppanian 
paskinta tupaaTM olivat tunteet jälleen 
ristiriitaiset: viimein se huonompi 
Hamina jäisi taakse, mutta 14 viikon 
aikana saadut ystävät hajaantuisivat 
ympäri Suomenmaan Dragsvikistä 
aina Ivaloon asti. Lupasimme tapaa-
vamme jälleen, mutta taas muutama 
kuollut intti-whatsapp lisää taitaa pu-
hua puolestaan.

Kotona itäisen satamakaupungin 
paratiisisaarella palloilen hetken 
1JK:n ja EVK:n välillä, kunnes koti 
löytyy jälleen tutusta Rosvokomp-
paniasta. Meno on tietysti perseestä 
ja säälittävää, kyllä me puoli vuotta 
sitten olimme paljon särmempiä ja 
kuri vähintään tuhannesti kovempi. 
Nykyään monneilta ei vaadita mitään 
perkele. Johtajia tosin on nyt liki 
kolme kertaa enemmän kuin meidän 
saapumiserällämme, joten yksittäi-
seltä kokelaaltakaan ei kummia vaa-
dita P-kauden arjessa. Siispä aikaa 
jää itsensä kehittämiseen Viaplayn, 
kanakorin ja päiväunien parissa. Ja 
niin vierähtää neljä viikkoa palve-
lusta eteenpäin, saldoksi taisi jäädä 
joukkueen vieminen ruokailuun 
pari kertaa ja ammuntojen valvontaa 
useammankin harjoituksen verran. 
Rankkaa hommaa.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan ja aivan 
liian pian on hyvinvointimme päät-
tymässä E-kauden alkaessa. Yhtäkkiä 
on suunniteltava koulutuksia jopa 
viikon päähän ja huolehdittava ihan
omin koksukätösin joukkueen kou-
lutuksesta. Taas on tehtävä jotain ja 
melkein päivittäin kanssa. Ei juma-
lauta. Tämähän alkaa muistuttaa 
RUK:ta. “Missä mun KSE on?” valitti 
kokelas Tuohino joutuessaan keskeyt-
tämään päivän kolmannen combat 
napin. “Veksiin bro” vastasi kaartin 
jääkäri Itä-Helsingistä.

Miten huikea jatkokertomuksemme päät-
tyy? Löytääkö kokelas Tuohino mystis-
en kultaisen rötväpunkan? Kotiutuuko 
2/16 koskaan? Valmistuuko Länsimetro? 
Sen saatatte kuulla eeppisen saagamme 
viimeisessä osassa.

Teksti:
Mikko Tuohino
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Miehet eivät itke
Herään jälleen kerran soluasuntoni lattialta. Viereeni on kömpinyt kännipäissäni tilaamani rullakebab ja lattialle 
kaatunut lämmin Karjala. Pyyhin kylmää hikeä otsaltani ja huomaan, ettei viimeöinen hikoilu saanut Kiiman sisään-
pääsyleimaa liukenemaan pois. Otan ensihätään viimeisen Panacodin kylpyhuoneeksi kutsutun 1m * 1m -kokoisen 
kopin kaapista ja tartun vessapaperirullaan, talouspyyhkeet ovat päässet loppumaan, joten se ajakoon lattialuutun 
virkaa. Jäähtyneen rullakebabin katku hiipii nenääni, ja leikittelee hajunystyröilläni yhdessä väljähtäneen oluen 
odöörin kanssa. Se saa jotain syttymään sisälläni. Tunnen olevani elossa.

”Ei mies voi tuntea kipua, se on vain mielen heikkoutta.
Lattialla makaava uros on kesytetty karhu.

Ihminen on parhaillaan alasti.”

Valmistaudun jälleen illan koetuksiin. Berocca sihisee lonkerotölkin uumenissa kuiskaten varoituksen sanasia maa-
ilman pahuudesta. Uhkakuvat menevät luennoitsijan puheen lailla toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Kiinnitän 
tottuneesti rusetin kaulani ympärille; se lienee kutistunut, kun se ei mahtunut löysäämättä. ”Salitreenit ovat jääneet 
liiallisten kiireiden vuoksi vähille”, mietin katsellessani peiliin. Luin viime kesänä iltapäivälehden mobiiliapplikaati-
osta Dad-bodyn olevan taas muodissa. Hymähdän itsekseni, tänään olisi minun iltani.

”Miehen varalo on temppeli, rakkauden syvin olemus.
Lippu nostetaan salkoon juhlan kunniaksi, jota noin kerran vuodessa juhlitaan.

On jälleen aika telttailla.”

Katseeni kiinnittyy lumoavaan jumalattareen. Tuo Otaniemen Afrodite hohkaa loistoaan Smökin toiseen päähän asti 
sulattaen jäisimmänkin sydämen. Punnitsen vaihtoehtojani ja harkitsen taktiikoitani. Kuuma veri virtaa suonissani 
Volgan lailla, sydän hakkaa Tauskin Taas nuori oon -kappaleen tahtiin. Kämmenistäni valuva hiki vuodattaa viimei-
setkin epävarmuuden pisarat pois kehostani. Kulautan lämpiämään ennättäneen Keisarin pohjat kurkustani alas. 
Minä tulin voittamaan.

”Nainen on peto. Se leikittelee saalillaan.
Nainen on vuori. Rinteen jaksaa kavuta vain harva.

Nainen on meri. Kätköksissä piilee salattu aarre.
Nainen on auringonlasku. Silmät eivät koskaan väsy näkymään.

Nainen on onni. Sen saavuttaa vain harva.”

Palaan kotiin tyhjin käsin. Onnetar ei suosinut kulkijaa tänäkään iltana. Epä-
selvä näkökenttä ja heikentynyt tasapainoaisti h-hetkenä tulivat kuin kar-
hunpalveluksena itse Perkeleeltä. Näpyttelen älypuhelimeni pikavalinnasta 
lähipizzerian numeron ja tilaan lempiannokseni. Otan tyhjäksi käyvästä jää-
kaapista oluen ja istahdan huoneeni lattialle, sillä kirpputorilta hankkimani 
vuodesohva ei mahtunutkaan lukaaliini. Oikeastaan olikin onni, ettei mu-
kaani tarttunut seuraa tänä iltana. En kiireissäni muistanut siivota jälkiäni, 
ja huoneeni onkin sotkuinen kuin andalusialainen kanakeitto. Tutkin vielä 
hetken sosiaalista mediaa, kunnes silmäluomet käyvät aivan liian raskaiksi 
yhdelle miehelle kantaa.

”Näen sinut jälleen pilven päällä.
Heität minulle köysitikkaat, mutten saa niistä otetta.

Kurotan yhä ylemmäs, seison varpaillani.
Pyydän sinulta apua, mutta sinä vain tuijotat.

Kompastun.
Naurat ja huomaan hänen olevan vierelläsi.

Kirottu olkoon taivas ja helvetti.”

Arpinen lemmensoturi
&

Herra, joka tunnetaan paremmin nimimerkillä Rakkautta lyhyesti
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Vessatutkimus (työnimi)  Teksti: Kankeron Lolmaaja
Hätä ei kysy aikaa, eikä paikkaa. Siksi on tärkeää optimoida kulkureitit niin, että aina löytyy mahdollinen pakoreitti vessahädän 
yllättäessä. Olit sitten satunnainen savenajaja, tai sitten kokenut seppeleen laskija, on aina hyvä tietää missä lähin ja mukavin ho-
telli helpotus sijaitsee. Tähän empiiriseen tutkimukseen olemme uhranneet omat pakaramme, ja altistaneet itsemme mahdollis-
ille haamupyllyille, sukupuolitaudeille ja enkelin kosketuksille. Artikkeliin on kuitenkin sisällytetty vain murto-osa Otaniemen 
wc-kannasta, jotta emme spoilaisi lukijoille kaikkia niemen käymälä kokemuksia.

Koska meillä opiskellaan nykyään myös geoinformaatiota, pystyimme käyttämään tulostemme visualisointiin Paint-nimistä 
ohjelmistoa.

1. Raksa

Mukavan kotoisa, ja etenkin 
miesten vessan kauimmainen 
koppi on kokemuksen arvoin-
en. Tila kärsii kuitenkin kos-
teusvaurioista, jotka johtuvat 
usein siitä, että joku sankari 
sotkee siellä käsisuihkulla.

2. Project X-siipi

Best kept secret. Vessa on suhteellisen 
tilava, eli tunne on kuin Hitlerin toimis-
toon astuisi. Kopit on erotettu kunnol-
lisella seinällä, joka blokkaa pahimmat 
äännähdykset ja voihkaisut. Kannattaa 
kuitenkin varmistaa, että puhelimessa on 
tarpeeksi akkua, koska täällä tulee hel-
posti vietettyä pidempiä istuntoja kuin 
viereisissä tietokoneluokissa.

3. Maari

Suhteellisen rauhallinen paikka etenkin 
öisin. Kokemuksena melko keskinkertainen, 
mutta välttämätön. Maarilta löytyy myös 
suihkut, joissa voi posliiniastian ruokkimis-
en jälkeen pestä mahdollisen (himon)hien 
pois.

4. T-talo

Muuten jees, mutta ta-
karaivossasi on aina pelko, että 
äännähtelysi kuuluvat Sub-
wayhin asti. Vujujen kokka-
reilla hajusaaste voi poiketa 
hieman normaalista.

5. Ossinlampi

Ei varsinainen wc, mutta tästä 
umpeenkasvaneesta lätäköstä ei kyllä 
huomaisi, jos joku siellä kävisi kunnar-
in vääntämässä. Tätä emme ole testan-
neet, mutta lampi olisi sijainniltaan 
mukavasti raksan ja SMT:n välissä.

6. JMT 5

Tämän WC:n bakteerikanta on Ota-
niemen luonnon monimuotoistaja. 
Tässä vessassa vierailu parantaa 
ainakin vastustuskykyä, ellet ehdi 
kuolla herpekseen ennen seuraavaa 
flunssa-aaltoa.

7. JTM 3

JMT 5:n oppipoika, jolla 
on vielä hieman kirittävää 
oppi-isänsä saastaisuuden 
saavuttamiseen.

Bonus: RIL:n toimisto

Naisten wc on vähintään 
näkemisen arvoinen. 
Miespuolisena henkilönä 
naisten vessassa käynti tuo 
mukanaan hauskan jänni-
tyselementin liukumiino-
itukseen.
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What’s wrong with the world today

Ihmiset, jotka ottavat puolittaisia 
juoksuaskelia
Välillä näkee tyyppejä, jotka selvästi kiirehtivät jon-
nekin, ottaen sellaisia puolittaisia juoksuaskelia. 
Miksi? Mitä he hyötyvät siitä sekunnin sadasosasta, 
jonka he lunastavat itsekunnioituksensa hinnalla. 
Tämä näyttää joko siltä, että ei oikeastaan olisi kiire, 
tai siltä ettei kunto riittäisi varsinaista juoksemista 
varten. Jos on kiire, juokse! Jos ei ole kiire, kävele! 
Tämä onneksi aiheuttaa vain visuaalista saastetta 
silminnäkijöille, eikä pilaa päivää kuten myöhem-
min mainittavat hitaat kävelijät.

Hitaasti kävelevät ihmiset (koskee 
vain terveitä ihmisiä, joilla ei ole 
hyvää syytä löntystellä hitaasti)
Aina oikein pakahdun ilosta, kun huomaan 
että minun ja Kampin linja-autoaseman 
välissä on sekalainen ihmismassa, joka yrittää 
kaikin keinoin varmistaa bussista myöhästy-
miseni. Hitaasti käveleville ihmisille pitäisi 
olla oma inva-kaista, jossa he voivat jutella 
keskenään, ihmetellä maailmaa tai tehdä 
mitä sitten tekevätkään kävelemisen sijasta. 
Ihmisten liike myös vaikuttaa useasti todella 
turbulentilta. Päättäisivät minne liikkuvat en-
nen kuin tulevat tuhlaamaan muiden aikaa.

Ihmiset, jotka eivät halua tietää 
lapsensa sukupuolta ennen syntymää
Jälleen, MIKSI? Eikö yllätys ole ihan samanar-
voinen joka tapauksessa. Vanhemmat sai-
sivat myös paljon kaivattua aikaa lapsensa 
nimen miettimiselle. Välttyisi moni Tuutikki 
tai Pikku-Myy ala-asteella kiusaamiselta, kun 
heidän nimensä ei herättäisi huvitusta muissa 
lapsissa. Aikuisena nimen voi sitten vaihtaa, 
vaikka Al Caponeksi jos haluaa.

Ihmiset yleisesti
Faktahan on se, että ihmiset ovat lähtö-
kohtaisesti melko ikäviä. Parasta mitä 
ihminen voi toiselle tehdä on jättää 
tämä rauhaan. Olen myös vuosien saa-
tossa tullut siihen tulokseen, että mitä 
enemmän tutustun ihmisiin, sitä enem-
män pidän eläimistä.

Juustohampurilaisen yksittäinen suo-
lakurkku
Itse en pidä suolakurkusta, mutta se ei ole 
tässä se perimmäinen ongelma. Mikäli pitää 
suolakurkusta, niitä on silloin vain yksi. Jos ei 
pidä, niitä on silti yksi siellä kummittelemas-
sa. Sen poistaminen ei myöskään auta, koska 
se on jo ehtinyt saastuttanut hampurilaisen. 
Mikäli hampurilaisessa pitää olla täytteenä 
suolakurkkua, pitäisi sitä olla sitten myös 
kunnolla. Nykyinen malli on pelkkä vitsi, 
joka on syntynyt, kun suunnittelijat ovat otta-
neet niitä perkeleen puolittaisia juoksuaskel-
ia. (Huom! Korviini on kantautunut tieto, että 
nykyään hampurilaisesta voi löytyä jopa kaksi 
suolakurkkua. En osaa sanoa, että onko tilanne 
sitten yhtään sen parempi.)

Luennot, jotka kestävät neljä tuntia
Vaikka olisi kuinka mielenkiintoinen aihe, ei 
kukaan jaksa istua neljää tuntia tunkkaisessa 
luentosalissa. Olo on tukala jo ennen kahden 
tunnin rajapyykkiä. Istuminen on muutenkin 
epäterveellistä, joten miksi koulu kannustaa 
minua vahingoittamaan kehoani. En nyt 
kuitenkaan ala seisoskelemaan luennoilla, 
koska se näyttäisi siltä etten osaa päättää, 
että lähdenkö kotiin vai jäänkö luennolle. 
Muutenkin luentoja voitaisiin alkaa vide-
oimaan enemmänkin, niin voisin seurata 
luennon vuoteesta käsin. Välttyisi ainakin ki-
usallisilta kansakäymisiltä muiden ihmisten 
kanssa.

Avaimet, jotka katoavat
Eikö ovien lukoissa voitaisi siirtyä jonkin-
laiseen sormenjälkitunnistimeen? Tai sitten 
ihmisille asennettaisiin ihon alle siru, jolla 
pystyy avaamaan kotioven. Ei ainakaan 
tarvitsisi pelätä avaimien hukkumista, tai 
niiden väärinsijoittamista. Tämä koskee kyllä 
yleisesti kaikkia tavaroita, joilla on taipu-
musta kadota. Varsinainen jackpot on se, kun 
hävittää takin taikka repun, jossa tietenkin 
olivat ne avaimet säilössä. Jos mukana olivat 
vielä puhelin ja lompakko, niin aamuja vaan 
niiden etsimiseen. Suosittelen tässä tilantees-
sa etsimään mukavan rappukäytävän, koska 
todennäköisesti et pääse kotiisi enää ikinä.

Boosti, joka on asetettu ympy-
rään
Tämä on aivan sairasta. Jos tällaista ol-
isi tehty toisen maailmansodan aikana, 
olisi näppäimien muuttaja tuomittu 
Nürnbergin oikeudenkäynneissä. Ihmi-
set, jotka asettavat boostin ympyrään, 
varmaan laskevat pisuaarilla housunsa 
nilkkoihin asti ja lukevat Playboyta 
artikkelien takia.

Se kun kiltiksen pleikkari on varattu
Kun saavun kvarkista kiltahuoneelle paljon 
ansaitulle ruokalevolle, haluan Playstationin 
olevan vapaana. Mikäli pleikkaria pelaa 
joku minulle tuntematon henkilö, joudun 
vetäytymään kiltahuoneen ulkopuolella 
sijaitsevalle prujauspöydälle pyörittelemään 
peukaloitani. Tämä pelihetkeni riistänyt hen-
kilö vielä todennäköisesti menee vaihtamaan 
Rocket Leaguessa boostin ympyrään. Voin 
vain rukoilla, että pleikkari vapautuu, ennen 
kuin alan tehdä jotain oikeita kouluhommia.

Teksti: Kankeron Lolmaaja
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RAATI 2017 esittäytyy
Nimi? Anton Närekorpi
Virka? Puhis
Mistä olet kotoisin? Lahest, aaa
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin olisit 
ja miksi? 
Olisin pöllö, koska nekin on yökyöpeleita, viisaita 
(ainakin saduissa) ja niitä voi sanoa pöllöiksi hauk-
kumatta
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Phil Collins - In the air tonight (vain kohta 3:40-3:43)
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla?
Iisi neliö

Mitä odotat raativuodelta?
Pöhinää ja pilotointii sekä Samun tunnin mittaisia 
kertomuksia Bachelor’s steering groupista
Salainen talenttini on...
Hukata tietokoneita viini- ja juustoillan jälkeen
Olen huono...
Laulamaan, paitsi suihkussa ja sitseillä olen paras 
heti Andrea Boccellin ja Cheekin jälkeen
Minulla menee hermo kun...
miksei hallitus tee mitään

Nimi? Samuel Viitikko
Virka? Opintovastaava
Mistä olet kotoisin? 
Liarost, mut on ain vaa nii pal helpompi sanoo et 
Turuust.
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin olisit 
ja miksi?
Kontiainen eli maamyyrä eli talpa europaea. Konti-
aiset on jotenkin vaan niin symppiksiä otuksia, joten 
olisi kiva olla sellainen.
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Liian vaikea kysymys.. Pakko kuitenkin vastatan ‘N 
Sync - Bye bye bye

Missä näppäimessä boostin kuuluu olla?
Triviaali kysymys. Neliö. 
Mitä odotat raativuodelta?
Hyvää pöhinää raadin kesken sekä uusien modernejen ja skaalautuvien platformien addaamista 
nykyiseen frameworkiin. Combinataan vähän modernia ja klassista designia. Pitchataan sitten 
pari uutta skaalautuvaa it ja infra start-uppia samalla kun istutaan Aallon väreissä olevilla Fat-
boylla ja nautitaan päivän ravintoaineet Ambroniten muodossa. Toimitaan vähän niinku Game 
Changerina tänä vuonna. Kestävää kehitystä, sustainabilityy!

Salainen talenttini on...
Pystyn prujaamaan tehtävät niin hyvin, että saan 
paremman arvosanan kuin alkuperäinen tekijä.
Olen huono...
Keksimään mukahauskoja vastauksia kysymyksiin. 
Pa. Dum. Tssh.
Minulla menee hermo kun... ¯\_(ツ)_/¯

Nimi? Iiro Lindgren
Virka? Mahdollinen tuleva(tirsk) fuksikapteeni
Mistä olet kotoisin? Itäinen satamakaupunki
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin olisit 
ja miksi?
Vompatti, ne on kivoja ja pörrösiä.
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Frederik - yön sudet, varsinki kertsi
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla?
Leikin hipsteriä ja vastaan kolmio, vaihtoehtoisesti 
L1

Mitä odotat raativuodelta?
Hyvää startup innovation pöhinä settiä, sekä tule-
via(tirsk) Samun kertomuksia bachelor steering 
groupista.
Salainen talenttini on...
Kahvin juonti kiltahuoneella tekemättä mitään, ja raksan 
vessojen testaus. Nämähän kulkee melkein käsi kädessä. 
Olen huono...
Opiskelemaan. Nytkin pitäisi. Perkele.
Minulla menee hermo kun... 
Kiltiksen kahvi loppu eikä kukaan keitä lisää

Nimi? Oskar van der Weij
Virka? Rahastonhoitaja
Mistä olet kotoisin? Kuopiosta
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin olisit 
ja miksi?
Olisin dikdik, pieni, onttosarvisten heimoon kuulu-
va sorkkaeläin. Kuka nyt ei haluaisi olla dikdik?
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Neuvostoliiton kansallislaulu
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla?
Ympyrä master race!

Mitä odotat raativuodelta?
Hyviä kokemuksia ja paljon beeriä. Niin, ja ‘make 
raksa great again’ ja sil viisiin.
Salainen talenttini on... 
salainen
Olen huono...
Täyttämään kyselyitä, kuten saatoit jo huomata.
Minulla menee hermo kun... 
Tilintarkastajat kyselevät uudesta mersustani ja bud-
jetin 30 000 €:n kohdasta ‘Tomistokulut’.

Nimi? Silja Yli-Juuti
Virka? Ulkovastaava
Mistä olet kotoisin? Helsinki
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin olisit 
ja miksi?
Panda. Voisin vaan syödä ja nukkua ja tummat 
silmänympärykset ei haittais.
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Shakira - Waka Waka :D
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla?
No neliössä duhh.

Mitä odotat raativuodelta?
Paljon puhetta boostin paikasta.
Salainen talenttini on... 
Osaan syödä paremmin puikoilla kuin haarukalla ja 
veitsellä.
Olen huono...
tekstaamaan.
Minulla menee hermo kun... 
joku ei vastaa mun viesteihin.
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Nimi? Erik Jaatinen
Virka? Isäntä
Mistä olet kotoisin? 
Lähi-öisemmältä Länsi-Vantaalta
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin 
olisit ja miksi? 
Olisin ruutana, koska se pystyy tuottamaan 
omavaraisesti kehossaan alkoholia ja selviää kyl-
missä ja vähä happisissa olosuhteissa (vrt. IE-varas-
to)
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Itsekunnioitukseni on viime vuoden johdosta olema-

ton joten tunnustan aina jos pidän jostain biisistä.
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla? L1
Mitä odotat raativuodelta? 
Total ultimate Litness        Göra Raksa great igen.
Salainen talenttini on...
vielä salainen ja saattaa paljastua jonkin mu-
unkin lisäksi mahdollisen KPn aikana.
Olen huono...
Stoppaamaan, kieltäytymään, rajoittamaan.
Minulla menee hermo kun...
...nes saan kaljaa. Saaminen itsessään on myös ihan fine.

Nimi? Daniel Haaranen
Virka? Pää_toimittaja
Mistä olet kotoisin? Klakest
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin 
olisit ja miksi?
Sotanorsu koska töttöröö
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Jason Derulo - Ridin’ Solo
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla? 
Iha sama, selviydyn vaikka boosti olisi tatissa

Mitä odotat raativuodelta? 
Ensimmäistä lehteä varmaan koko vuoden
Salainen talenttini on...
missä vain nukahtaminen
Olen huono...
ilmoittautumaan tentteihin
Minulla menee hermo kun...
Maarin suihku on varattu

Nimi? Heidi Kaukinen
Virka? Kirjuri-tiedottaja
Mistä olet kotoisin? 00370
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin 
olisit ja miksi?
Doge, jotta olisin vihdoinki cool.
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
en myönnä
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla? 
Hyvä kysymys.

Mitä odotat raativuodelta? 
Odotan raativuodelta sairaan nopeeta toimintaa.
Salainen talenttini on...
katsoa kaksi tuotantokautta päivässä.
Olen huono...
löytämään motivaatiota, kun se kadonnut..
Minulla menee hermo kun...
ihmiset kuvaavat ruokia, eikä sen takia voi aloit-
taa syömistä... vittu

Nimi? Suvi Ojala
Virka? Emäntä
Mistä olet kotoisin? Kaipa Klaukkalasta
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin olisit ja 
miksi?
Meidän koira. Aina, kun käy sen kanssa kävelemässä 
ihmisten ilmeet muuttuu iloisiksi ja päivä piristyy. Voisi 
vain nukkua, vahtia, syödä ja kävellä päivät pitkät. Lisäksi 
kaikki silittää ja rakastaa sitä. <3
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Justin Bieberin Baby
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla? 
En pelaa Rocket Leaqua eli don’t care, have fun :D
Mitä odotat raativuodelta? 

Järjestää mahtavia tapahtumia ja kehittää IKn IE-toimintaa. 
Lisäksi hengausta pikku-ie:n ja sekä raadin kanssa. Järjestää 
koko SATille sekä koko Raksalle mahtava vuosi.
Salainen talenttini on...
tuskin niin salaista, kun tykkään tehdä käsitöitä ja leipoa.
Olen huono...
kaikenlaisten koneiden korjaamisessa ja koodaamisessa.
Minulla menee hermo kun...
stressaan ja en ole nukkunut ja sitten joku alkaa vittu-
ilemaan ja ärsyttämään. Niin ja se fakta, että oma kännykkä 
on lumihangessa ja vanha kännykkä kuolee 40%, kun avaa 
telegrammin sisätiloissa.

Nimi? Niko Kälkäjä
Virka? Excumesu
Mistä olet kotoisin? Nurmijärvi
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin 
olisit ja miksi? 
Sami Soosalu
Mikä on “guilty pleasure” biisisi?
Tom Jones - Sex bomb
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla? 
Boostii löytyy aina takuuvarmasti ships schnaps 
pullon pohjalta

Mitä odotat raativuodelta? 
Kehon käyttövalmiusasteen nousemista ja KooP-
eetä
Salainen talenttini on...
Frendien KP-hakemusten hylkääminen
Olen huono...
Poskihoidoissa ja syväkurkuttamisessa
Minulla menee hermo kun...
Ships schnaps loppuu

Nimi? Ida Tasa
Virka? Yrityssuhdevastaava
Mistä olet kotoisin? Espoosta
Jos voisit olla mikä tahansa eläin, mikä eläin 
olisit ja miksi? 
Susi, koska se on laumaeläin, joten ei tarttis olla 
yksin ja ruokaketjun huipulla ei tarttis jatkuvasti 
pelätä tulevansa syödyksi
Missä näppäimessä boostin kuuluu olla? 
Vastaan sen mikä on raadin virallinen kanta

Mitä odotat raativuodelta? 
hyviä tyyppejä, pitkiä päiviä ja hauskanpitoa
Salainen talenttini on...
että pystyn rapsuttamaan päätäni varpaillani:D
Olen huono...
ruoanlaittaja
Minulla menee hermo kun...
olen nälkäinen
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Viimeisenä vinkkinä on koko peli vaikein osio. Tämän kanssa kamppailee miltei kaikki amma-
tilaispelaajat, eikä kukaan ole vielä täysin hionut tämän tekniikan saloja. Oikein suoritettuna 
nöyryyttävämääpkin nöyryyttävämpi, Jumalaista valoa hehkuva omena, katalaakin katalampi ansa 
pahaa aavistamattomalle kanssapelaajallesi. Jopa hieman lepsusti suoritettuna hieman ärsyttävä 
ja monitahoinen. Tämä ei ole kuitenkaan pelkkää voittokulkua. Jos suoritat tämän huonosti, ainoa 
hyötyjä on vastustajasi. Tällöin juuri sinä saat itsesi näyttämään aasilta, tekisi mieli vajota juuri 
itse virittämääsi ansaan, ja tuo Jumalainen omena onkin sisältä mädäntynyt. En voi suositella tätä 
aivan kelle tahansa; edes itse en onnistu tässä aina, jonka jälkeen kyseenalaistan koko syvimmän 
olemukseni. Jos olet vasta-alkaja tai muuten heikkohermoinen ja lyhytpinnainen, älä lue tätä vink-
kiä! Ne ketkä tämän haluavat oppia, valmistautukaa monien viikkojen, kuukausien, jopa vuosien 
mittaisen harjottelutuokioon. Olkaa valmiina, nyt se tulee: Oman Raketti-Pikkuautosi kustomointi! 

Kaiken on osuttava juuri kohdalleen, jotta tämä toimii ja pystyt  provosoimaan vastusta-
jaasi. Autosi värisynergian tulee olla juuri precis. Usko huviksesi, kaikki värit eivät sovi sinisen 

kanssa. Myös eri värikombinaatiot näyttävät eri autoilla erilaiselta. Ihan kuin tämä ei olisi jo itsessään tarpeeksi vaikeaa, on sinulla mahdollisuus 
lisätä autoosi hattuja, antenneja ja värikuoseja. Voit myös valita autollesi haluamasi vanteet. Ai saatana. Nyt ymmärrät huomattavasti paremmin 
vanhan amis-ystäväsi vaikeaa arkea ja ahdistavan suuria valintoja. Nyt kun olet ainakin hetkellisesti puolittain tyytyväinen autosi ulkonäköön ja 
olet valmis siirtymään pelikentille, huomaat vielä yhden kustomoitavan osion: Boosti-animaatio. Tässä vaiheessa viimeisetkin menevät päästään 
pyörälle. Löydät kivan animaation, mutta se ei sovi lainkaan autosi ulkonäköön, se taas mikä sopii autoosi, näyttää ja kuulostaa ihan perseeltä. 
Tätä paradoksaalista kierrettä voisi jatkaa ikuisuuksiin, mutta jossain vaiheessa sinun täytyy tyytyä autosi epätäydellisyyksiin.
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Kiltiksen ”kurssitarjonta” uudistuu jatkuvasti. Viimeisimpänä huippumenestyksenä tähän pal-
ettiin on lisätty kuumiakin tunteita herättävä kiltalaisten lempipeli, Rocket League. Heille, kelle 
peli on vielä tuntematon: Pelissä pelataan jalkapalloa autoilla. Jotka lentävät. Ja pallo räjähtää, kun 
se menee maaliin. Ja fysiikan lajit eivät päde. Ja autot räjähtävät. Ja pitää kiroilla. Monille tuottaa 
vaikeuksia näiden kaiken summaaminen yhteen läjänussintaan (nk. ”Cluster fuck”). Mutta ällös ole 
huolissas! Killan kovimmat tatinhakkaajat raottavat mysteerien verhoa ja antavat aloittelijoille sekä 
hieman edistyneemmille pelaajille vinkkejä pelin syvimmästä olemuksesta. On suositeltua siirtyä 
seuraavaan vaiheeseen vasta, kun hallitsen edelliset asiat!

Ennen kuin pääsemme pelin saloihin täytyy ohjain ja asetukset olla kunnossa. Suunnistahan vik-
kelästi pelin asetukset osioon. Lähtökohtaisesti vakioasetukset ovat hyvät, mutta sinun tulee tehdä 
yksi kriittinen muutos: Siirrä Boost ympyrästä (  ) nelöön (□). Ilman tätä muutosta olet ikuinen 
n00b, etkä voi edetä haluamallasi pro-pelaajan urallasi. Tämän tehtyäsi, onnittele itseäsi ja taputa 
itseäsi selkään, olet nyt jo pidemmällä kuin 80% kaikista pelaajista.

Nyt on aika siirtyä itse pelillisiin asioihin. Kiteytettynä tehtäväsi on keinolla millä hyvänsä saattaa peliväline erivärisen joukkueen maaliin. Saat 
etulyöntiasemaa muihin pelaajiin nähden kun keräät pelikentältä löytyviä keltaisia palluroita, jotka antavat boostia. Boostia käytetään siis neliöstä 
(□) ja sitä kannattaa käyttää mahdollisimman paljon, mutta kuitenkin maltillisesti. Tässä piileekin pelin strateginen haaste.

 Kun pystyt sujuvasti pukkaamaan pallon maaliin, on aika opetella vähän kynäi-
lyä. Tietämättömille, kynäily siis tarkoittaa eeppisiä kikkoja ja harhautuksia pallon 
kanssa. Klassinen, ajaton, nöyryyttävä ja erittäin ärsyttävä kikka on näyttää vastus-
tajalle, että olet tekemässä maalia, mutta juuri ennen kuin kosketat palloa, pysäh-
dyt. Oikein toteutettuna vastustajasi on ennakoinut pallon liikkeen ja on hypännyt 
monen tuhansien metrien päähän pallosta ja maalista. Nyt sinulla on kaikki hal-
uamasi aika viedä pallo vaikka takaperin maaliin. Aika tyydyttävää, eikö? Vielä 
suuremman tyydytyksen saat kun menet palloa kohti täysillä boosteilla (käytetään 
neliöstä (□)) ja hyppäät palloa kohti, mutta pysähdyt ilmassa.

Kuten jo viime harjoituksessa sivusimme hyppäämistä, pääsemmekin sujuvasti aiheeseen ”Aerialit”. Aerialit ovat Rocket Leaguessa pärjäämisen 
tärkein kulmakivi, heti boostin vaihtamisen jälkeen. Pro-scenessä häviät matsit automaattisesti, jos et pääse palloon vastustajaa nopeammin kiinni. 
Suurimman hyödyn saat, kun osaat oikeaoppisen tuplahypyn. Hyppää autollasi vauhdista tai paikaltaan ilmaan samalla suunnaten autosi keu-
lan yläviistoon. Juuri ennen kuin saavutat hypyn lakipisteen paina neliössä (□) olevaa boostia. Sekunnin murto-osan jälkeen paina hyppyä toisen 
kerran, jolloin säästät kallista aikaa ja boostia. Et pysty suorittamaan tätä perustoimenpidettä, mikäli käytät boostia ympyrässä. Tärkeintä tässä 
vaiheessa on, ettet osoita ohjaussauvalla mihinkään suuntaan, koska muuten suoritat ”väistöhypyn” siihen suuntaan ja näytät täydeltä idiootilta. 
:) Kun nyt saat täydellisesti autosi ilmaan, on nyt tehtävänäsi suunnata tuo raketiksi itseään luuleva pikkuauto osumaan tuohon fysiikan lakien 
vastaiseen pikku tekokuuhun. On yllättävän vaikeaa ennakoida pallon liikerataa ja saada oma auto törmäämään tuohon vittusaatanaan. Tähän 
kun lisäät vielä muut pelaajat, ja epävarmuustekijät, on tehtävä melkein mahdoton. Noh harjoitus tekee kai mestarin.

Toivottavasti pääset näillä vinkeillä hyvin alkuun! Kiltikseltä löytyy myös usein konkaripelaajia, jotka mielellään jakavat salaisuuksia uusille 
pelaajille, vaikka saattavatkin vaikuttaa pelottavilta. Jos haluat myös omatoimisesti oppia lisää tästä jumalten pelistä, YouTube on täynnä loistavia 
opetusvideoita. Näiden vinkkien siivittämänä, Go get ’em Champ ja nähdään pelikentillä.

Tässä vielä TL; DR ja aloittelevan pro-pelaajan muistilista:
• Siirä Boosti neliöön (□).
• Opi hallitsemaan palloa maassa.
• Hiljalleen tutustu lentämiseen.
• Nöyryytä vastustajiasi.
• Älä vaihda Boostia pois neliöstä (□).
• ????
• Profit

”Muista harjoitella osumista myös liikkuvaan kohteeseen, sekä boostilla, että 
ilman.

Palloon osuminen ilmassa on vaikeaa ja siinä on monia muuttujia. 
Helpota oppimisprosessiasi siirtämällä Boosti neliöön (□)”)
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               Teksti: Lipevä Iivari
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Tutkimus: Minkä ruumiinosat poistaisit invaparkkipaikan toivossa?

Tervetuloa tutkimusnurkkaukseen! Tiedustelimme kiltalaisilta minkä asian ruumiistaan 
kukin olisi valmis poistamaan invaliidiparkkiluvan toivossa. Keräämämme tiedot osoittau-
tuivat erittäin mielenkiintoisiksi.

Ensinnäkin yllätyksenä tuli se kuinka, suurin osa oli valmis poistattamaan jalkansa, esime-
rkiksi nännien sijaan (miehellä kun nännit ovat turha lisäke). Tästä voisi tehdä johtopäätök-
sen yleisesti ihmisten laiskuudesta. Miksi kävellä kun rollaattori on toimiva menopeli ja saa 
invapaikankin siihen päälle? Mutta toisaalta enhän minä ole mikään tuomitsemaan. Toise-
na selkeänä vaihtoehtona oli maksa, mikä on loogista: jos jokin on jo tuhoutunut niin mitä 
sillä sitten tekee. Toinen argumentti sisäelinten poistoon oli, niistä saatava rahamäärä, kun 
ne myy ulkoexcursiolla. Sillä kun helposti rahoittaa ensi vuodenkin ulkoexcun lentoliput.  Al-
lekirjoittanutta hämmensi myös erittäin suuresti muutaman miehen mielipide siitä kuinka 
”kolmas jalka” on turha jatke, mutta edelleenkin mikä minä olen tuomitsemaan.

Näin lopuksi voisi myös ajatella kuinka turha tämä tutkimus on sillä eihän opiskelijalla ole 
varaa auton ajamiseen :(
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SEURAA RAKENNUSIN-
SINÖÖRIKILTAA SOMESSA!

INSTAGRAM: @raksaik

SNAPCHAT: @raksa-ik
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