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RUUTISTEN TOIMITUS

PÄÄKIRJOITUS
Mistä tietää että syksy on täällä? Uudet fuksit ovat pakkautuneet kiltahuo-
neelle taistelemaan pleikkariohjaimista ja kahvikupeista. Orientaatioviikolla 
Otaniemi heräsi kesän jäljiltä henkiin ja tunnelma esimerkiksi kiltiksellä oli 
käsinkosketeltavaa. Fuksien innostuneisuus on tarttuvaa ja tuntuukin, että 
kaikki ovat palanneet tyytyväisinä koulunpenkille rankan kesän jälkeen. Näi-
hin aikoihin vuodesta opiskelumotivaatio onkin korkeimmillaan, eivätkä edes 
kello 8:00 luennot tunnu NIIN raskailta.

Kesän aikana on killan tiloissa tapahtunut muutoksia, nimittäin kiltahuone on 
muuttanut sijaintia. Nykyään konelafkan katakombeissa sijaitseva kiltahuone 
on saatu rempattua ja sisustettua erittäin näyttävään kuntoon, kiitos muut-
totoimikunnan. Uusi kiltahuone on mielestäni vähintään yhtä viihtyisä kuin 
vanha ja huomaan viettäväni aikaa siellä enemmän kuin yläkerrassa pidettä-
vissä luennoilla. Uudella kiltiksellä on kaikki samat vanhat ajantappovälineet 
pelikorteista pleikkariin, joten syytä poistua edes kotiin asti ei ole. 

Raati on saanut lukuvuoden alettua vihdoinkin ison läjän kuumaa höyryävää 
palautetta! Viikkotiedotteen vitsit aiheuttavan ihastusta ja vihastusta, uutta 
änäriä kaivataan jo kiltahuoneelle ja tulostimellä pitäisi päästä (t)ulostamaan. 
Palautteen avulla voimme kehittää asioita kiltalaisten haluamaan suuntaan, 
joten tahdonkin siis kannustaa sinuakin esittämään toiveesi tai murheesi kil-
lan suhteen.

Ahkera toimittajajoukko on jälleen ahertanut niska limassa monet illat saa-
dakseen lehtijuttunsa ajoissa valmiiksi. Lehdellä ei ole yhtenäistä teemaa ja 
juttujen aiheet ovatkin melkoinen sillisalaatti, mutta niiden sisällöstä ei ole 
tingitty tippaakaan. Luvassa on toinen 
toistaan mielenkiintoisempia kertomuk-
sia, huvittavampia tarinoita ja liikutta-
vampia kokemuksia. Inspiroituneena 
yhden N:nnen vuoden opiskelijan ky-
vyttömyydestä löytää uudelle kiltikselle, 
olen lisäksi tehnyt aiheeseen liittyvän 
virvoikejuomapelin. Kannattaa siis kan-
taa lehteä esimerkiksi silliksille mukaan. 
Toivon, että nautitte lehdestä, syksystä, 
104. ½ Hermannista, elämästä, mutta 
ennen kaikkea lehdestä.

Ruudolf Rutinen

OSALLISTU VAA-
LIKOKOUKSEEN 
SEKÄ PIKKUJOU-
LUILLE!!!
TARJOLLA PIPA-
RI JA GLÖGIÄ!!!!!
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PUHIKSEN PUHINAT
”Oo, padapapadaa, lämpöö
Oo, padapapadaa, yy kaa koo nee vii kuu”
- Brädi

Vain Lahelainen rap-musiikki on lohdutuksena kun katsoo kalen-
teria ja huomaa miten pitkällä vuotta jo mennään. Syksy pimenee 
vääjäämättä ja samalla pimenevät kaikki ne suunnitelmat, mitä 
opiskeluja varten olin kesäterassilla tehnyt. Kandidaatintyö on 
(taas) yksi isoista murheenkryyneistä, sillä kandiohjaajan kanssa 
kommunikointi on kuin taksin tilaaminen Hermanninsitsin jajat-
koilta. Kaikki tsemppiviestit otetaan ilomielin vastaan!

Tarkkaavaiset kiltalaiset ovat varmasti huomanneet, että kilta-
huoneelle on tapahtunut jotain. Jotkin (lähinnä N:nen vuoden) 
opiskelijat ovat menneet täysin hämilleen löydettyään R-talolta 
vain tyhjillään ammottavan kiltiksen. Mitä vanhalle kiltahuoneelle 
tapahtui kesän aikana? Miksi IK:n logo on maalattu konelafkan 
alakerrassa sijaitsevan asunnon seinälle? Miten uusi kiltahuone on 
saatu ihan sairaan siistin näköiseksi, nopeammin kuin keskiverto-
teekkari ehtii sanoa ”Länsimetro”?

Kiitokset kuuluvat upeille vapaaehtoisille, jotka jaksoivat kesä-
työpäivien jälkeen tulla lyömään päätä (ja ehkä naulaa) seinään. 
Varsinkin pari tyäukkoa kunnostautui kiltiksen kunnostamises-
sa erityisen paljon. Jaakon ansiosta kiltalaisilla on upeat puitteet 
kiltahuoneelle, eikä tarvitse kulkea Ahon laitaa vailla kattoa pään 
päällä. Myös KIK (eli Koneinsinöörikilta) oli suureksi avuksi, kun 

saimme Aleksin ammattitaidon käyttöömme. Se osoitti aitoa poik-
kitieteellistä Aalto-henkeä!

Näin nihilistimeemien suurkuluttajana löytää kaikesta kuitenkin 
myös jotain negatiivistä. Uudella kiltiksellä on ”opiskeluhuone”, 
jossa nykyään oikeasti opiskellaan?? Mihin tämä kilta on oikein 
menossa? Parhaiten tämän toimintakulttuurin muutoksen kiteytti 
salaperäisellä ”VK”-nimellä kulkeva kiltalainen raadille antamas-
saan palautteessa: ”On se nyt saatana mennyt homma kummalli-
seksi viimeaikoina.” Arvokasta palautetta on aina mukava ottaa 
vastaan.

Nautinnollista syksyä!
Anton, 
Puhis

KAPUN LÖPINÄT
” Tänään haluan tanssia tyylillä, Vielä viimeistä kertaa yhdessä
Taivas saa vielä minua odottaa, Tahdon nuori olla taas uudestaan”
 – Tauski

Huh huh, onpahan ollut elämäni kiireisin, hauskin ja ennen kaikkia 
unohtumattomin syksyn alku, sitten oman fuksisyksyni. Syksyssä-
hän on vain muutama varma asia: lehdet putoavat puusta, hanhet 
alkavat poistua Otaniemestä ja kiltaamme saapuu uusi vuosikurssi. 
Tätä kirjoittaessani teillä fukseilla on kaksi ensimmäistä opiskelu-
viikkoa takana. Minä olenkin saanut kunnian seurata teidän kor-
keakoulutaipaleen alkua kohti teekkariuden saloja eturivistä käsin!

On ollut ilo seurata, miten te fuksit olette lähteneet hyvin mukaan 
kiltamme ja Otaniemen toimintaan täysillä. Orientaatioviikolla 
”Raksa Jaksaa!” huuto kaikui kovaa ja kauniisti, suunnistuksissa 
tutustuitte Otaniemen yhdistyksiin ja kurssikavereihinne. Fuksisit-
seillä pääsitte harjoittamaan sitsikulttuuria ja omia laulutaitojanne 
juhlavasti Smökissä. Monet teistä on myös kiltahuoneellekkin us-
kaltautunut. Kiltahuone onkin oiva tapa esimerkiksi tutustua kil-
tamme vanhempiinkin tieteenharjoittajiin, menkää rohkeasti ju-
tuttamaan! Yleisestikin kiltaan ja vanhempiin tieteenharjoittajiin 
kannattaa tutustua. Kilta on se paikka, missä tapaat tyypit, joiden 
kanssa tulet tekemään töitä tulevaisuudessakin valmistumisen jäl-
keen. Parhaitenhan tämä verkostoituminen tapahtuu tapahtumissa 
käymällä ja kiltatoiminnan kautta!

Opiskelutkin ovat lähteneet itse kullakin käyntiin. Vaikka hommat 
saattaisikin tuntua vaikealta ja tekisi mieli lyödä päätä seinään, ei 
kannata jäädä yksin. Todennäköisesti jos itse taistelee jonkin teh-
tävän kanssa, on jollain sama probleema myös! Porukassa on hel-
pompi ratkoa ja jos ei onnistu niin rohkeasti kysymään esimerkiksi 
ISOilta tai muilta vanhemmilta kiltalaisilta.

Vaikka orientaatioviikko ja syksyn alkuhälinät ovat takana, on syk-
syllä tiedossa vielä paljon eeppistäkin eeppisempää tapahtumaa ja 
tekemistä. On urheilupäivää, fuksien juhlasitsiä, HBN?!?!?!?!!, ne-
likiltaristeilyä ja lista vain jatkuu ja jatkuu! Kannattaa jatkaa aktii-
visuutta ja osallistua samalla meiningillä ja pöhinällä miten olette 
tähänkin asti vetäneet. Pitäkää hauskaa, tutustukaa toisiinne ja teh-
dään yhdessä teidän fuksivuodestanne paras mahdollinen :)

Kipparisi,
Iiro

PS. Mikä ihmeen HBN?!?!?
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Pick the best apples from 
this year’s harvest

As a member of RIL you can 
participate to the events 
organized by RIL and RIL-Nuoret

Find out more about the upcoming 
events and how to become a member 
from our website:   www.ril.fi

RIL= Finnish Association of Civil engineers

OLTERMANNIN PALSTA
Lämpimästi tervetuloa Otaniemeen uudet fuksit ja maisteriopiskelijat! Hauska nähdä kuinka Otaniemi on taas täynnä kuhinaa, pöhinää ja 
pitkä jonoja lounastauolla. Syksy ja opinnot ovat pyörähtäneet liikkeelle oikein vauhdilla. Maisteriohjelma tuntuu jo (toista kertaa kun on) 
löytäneen muotonsa; ainakaan meillä Georakentamisessa ei suuria muutoksia tänä vuonna ole. Myös kandiohjelma jatkaa suurin piirtein 
ennallaan.

Kampuskuva on muuttunut selvästi kansainvälisemmäksi uusien ulkomaalaisten maiste-
riopiskelijoiden myötä. Ensimmäisen vuoden kokemuksien perusteella englanninkielinen 
opetus on todettu pääosin myönteiseksi, mutta osan mielestä se hidastaa opiskelua: sen 
lisäksi, että on opeteltava uusia ammattiainekäsitteitä, on tarvetta opiskella englantia ja sen 
ammattiainetermejä. Yksi opiskelijani juuri totesikin, että töissään hän ei meinaa millään 
muistaa mitä onkaan Bearing capacity tai joku muu termi suomeksi. Onneksi tämä men-
nee pian ohi ja toisaalta uusilla maisteriopiskelijoilla on paljon paremmat valmiudet men-
nä ulkomaille töihin tai konferensseihin kuin aikanaan minulla. 

Olin pari viikkoa sitten tapaamissa yrityskumppaneitamme. Kyselin heiltä hyviä avain-
sanoja kuvaamaan tämän hetkistä työnkuvaa rakennuspuolen insinöörille abiturienteille 
suunnattavaan markkinointiin. Avainsanojahan tuli useita uusia, mukana oli tietomallin-
taminen, lisätty todellisuus, pelillisyys, virtuaalitodellisuus, 3D mallintaminen, tekoäly,…. 
Digitalisaatio on näin ollen todellisuutta rakennuspuolen yrityksissä. Mekin opetuksen 
puolella koetamme vastata näihin haasteisiin erilaisten projektikurssien ja yritysyhteistyön 
kautta. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että taustalla tarvitaan edelleen kovaa insinööri-
osaamista.  Eli sitä oppia jota saatte täältä, tsemppiä siis opiskeluun! 

Ajankohtainen loppukevennys: Tampereella bussi on Nysse ja Espoossa metro Josse.
Leena
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Ohi On
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan 2/16

Aurinko nousi 15.6.2017 ja niin oli urakka saatettu päätökseen. Viimeinenkin kesän 2016 lämmöstä kurkkusalaateissa nauttinut sai jättää 
valtion täysihoidon lopulta taakseen. Paitsi ne muutamat onnelliset, jotka päätyivät kadikseen tai töihin inttiin. Itse katselin menneeseen 
347 kunnian aamua myöhemmin ja tiesin, etten katsoisi taakseni. Tai siis katsoin, mutta kuvainnollisesti, menneisyyttä. En kaipaavasti. 
Ainakaan kolmeen vuoteen, kunnes olisi aika kerrata. Ja kadikseen voi hakea 26 vuotiaaksi asti. Ja aliupseeriksi pääsee muutenkin. Jos 
siis haluaisi. Enkä halua. Vielä. Ehkä.

Palveluksen viimeiset kuukaudet kuluivat kuin kuuluisa maalin kuivuminen seinään. Lomia oli niin paljon jäljellä, että montaa koko-
naista viikkoa ei kasarmilla tarvinnut viettää, mutta se ei poistanut pohjatonta ahdistusta olemisen mitättömyyttä kohtaan. RUK, oi 
RUK (lausutaan Maavoimien ER-UU-KOO, oihh Maavoimien ER-UU-KOO). Siellä asiat olivat hyvin. Sait komennella muita ja he kuvit-
telivat, että tottelemisella olisi jotain väliä. Nyt komentelin likaisia, puoli vuotta itseäni myöhemmin aloittaneita monneja, jotka tiesivät, 
että tottelemisella ei ollut mitään väliä. Hahaa ei minuakaan oikeasti kiinnosta, joke’s on you!

Toimettomuuden ja HELVETILLISEN kiireen kontrasti oli suurempi kuin kos-
kaan aiemmin. Saattoi mennä viikko (tai kaksi-kolme) ilman oikeastaan mitään 
tähdellisempää tekemistä ja sitten olimme pari päivää harjoituksessa kulutta-
massa puolustusbudjettia niin paljon kuin turvallisuusmääräyksiä kohtuul-
lisesti rikottaessa ehti. Ei muuten nukkuminen maksanut mitään, varsinkaan 
kun ei nukuttu. Viimeiseksi kuukaudeksi saimme leiripajatsosta tuplauksen, ja 
vietimme tuollaisen kolmipäiväisen makkaranpaistelun jälkeen ensin 9 päivää 
Hangossa tekemässä tuttavuutta Närpiön Johanin kanssa ja sen jälkeen 8 päivää 
Ruotsissa erimaalaisen Johanin kanssa. Ai että on pohjoismainen puolustusyh-
teistyö kaunista nähtävää. Tosin ruotsalaisten isämmaan puollustajien ollessa 
sattuneesta syystä melko vähissä oli voimasuhde noin 7:1 meidän hyväksemme. 
Eli tekemisen puutteessa ammuimme loppusodassa toisiamme selkään, kun 
piti saada paukut käytettyä. Kaupunkijääkäri, suomalaisten sotilaiden eliittiä. 
(Disclaimer: kyse ei ole sotilasliitosta tai mihinkään siihen verrattavasta. Suomi 
on puolueeton maa ja me harjoittelimme Suomen puolustusta. Ruotsissa. Ruot-
salaisten sotilaiden kanssa.)

Aamujen vähetessä ja tilanteen perkelöityessä niin harjoituksien larppauspu-
heissa kuin kasarmin iltavapailla, päätimme kokelastuvan alfa-älykköryhmän 
kesken muodostaa jonkinlaisen poikkitieteellisen selityksen sille, mitä emme 
kyenneet muuten sanoiksi pukemaan. Tosiasiassa kyse oli vitutuksesta, mutta mi-
täpä me semmoisesta olisimme tienneet, vaan rupesimme tuhlaamaan aikaa. Pitkän pohdinnan jälkeen me valtakunnan parhaat Aallon 
kylterit ja muutama rupuinen teekkari tms jostain muualta olimme valmiit. Me olimme luoneet Aamujen paino -teorian. Alla teorian 
lyhennetty muoto.

Aamujen paino (p) on vakio. Palvelusajan pituudesta (a) riippuen paino kokonaisuudessaan saa diskreettejä arvoja p165, p255 ja p347. 
Tehokas aamujen paino (P) saadaan jakamalla aamujen paino p jäljellä olevilla aamuilla (A, saa arvoja välillä 0...347). Siispä tehokas 
paino (p/A) kasvaa palveluksen loppua kohden. P ei kuitenkaan ole yksinomaan palvelusajan pituuden funktio, vaan kattaa myös 
aselaji-, palveluspaikka- ja johtajakoulutuskohtaisia muuttujia. Empiiriset tutkimukset osoittavat, että esim. AUK tai palvelus Sodanky-
lässä vähintään kaksinkertaistaa aamujen painon loppupalveluksen ajaksi. Myös aamukoh-
taiset muuttujat, kuten sade, tuuli, aamupalan taso tai tulevan päivän ohjelma, vaikuttavat 
yksittäisenä aamuna koettuun painoon. Uusimpien tutkimusten mukaan tarkan aamupainon 
määrittely vaatisi kokeellisten väsymyskertoimien ja moveindeksin tarkempaa määrittelyä. 
Tämä johti tutkimusryhmän Navier-Stokes -yhtälöiden pariin, joita emme osaa ratkoa kuin 
muutamassa erikoistapauksessa prujujen avulla. Taylorin sarjoilla approksimoimalla voimme 
kuitenkin todeta, että liki tapauksesta riippumatta funktion raja-arvo lähestyy ääretöntä. P --> 
∞, kun a --> 0

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Olin saanut vuoden olla tiskaamatta astioitani tai valmista-
matta omaa ruokaani. Nyt olisi palattava akateemisen vapauden maailmaan, tehtävä oikeita 
kokeita, luettava kirjoja, kirjoitettava kirjaimia ja oltava oma-aloitteinen, itsenäinen, nopea ja 
heti valmis. Kaikki taidot, jotka olin saanut unohtaa olisi kaivettava jostain mosarynkkymu-
keHaminarötväkessi-sumun kyllästämästä mielestäni. Tärkeät asiat, kuten nakkien välttely, 
Toughbookin alustaminen tai KakaNolanTM valmistus jäisivät muistojen kultamaahan. No 
jaa, kesäisenä torstaina kävellessäni Hevossalmen sillan yli olin tästä kaikesta huolimatta tyy-
tyväinen. Viimein se oli ohi. Metrolla en kyllä odotuksesta huolimatta pääsisi kotiin.

Mielenkiintoinen kuva Google-haulla fancy 
graph.

Teksti ja kuvat: Mikko Tuohino
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MKR SOUL – matka kansainväliseen geotekniikan konferenssiin
Lentomme kohti Etelä-Koreaa lähti perjantaina iltapäivästä. Ilmassa oli 
innostusta ja odotusta, sillä matkakohteemme oli kaikille uusi. Keskiver-
taisen työpäivän mittaisen lennon jälkeen 16 opiskelijan porukkamme 
saapui kohteeseemme, jossa oli aikaeron vuoksi jo aamu. Emme jäänet 
lähes unettomasta yöstä huolimatta lepäämään laakereillemme, vaan 
heti vietyämme tavarat hotellillemme lähdimme excursiolle. Kohteena 
oli Korean Institute of Civil engineering and building Technology eli 
tuttavallisemmin KICT. Vierailu alkoi lounas-boxin nauttimisella, mikä 
oli ensikosketuksemme korealaiseen ruokaan. Lounas koostui monista 
erilaisista kupeista, joissa oli erilaisia marinoituja kasviksia, riisiä ja liha-
kastiketta. Mielenkiintoinen ja maukas kokonaisuus.

Korealaiset ovat todella vieraanvaraista kansaa. Loistavan ruokailun 
lisäksi vierailuamme varten oli teetetty iso banneri, ja lounaan jälkeen 
pidetyllä kierroksella pääsimme näkemään monia eri tutkimuslaitoksia. 
KICT:ltä löytyi myös Green Room, jossa pääsimme näkemään ja kokei-
lemaan 3D-mallia, jossa kappaleita pystyi mittaamaan ja liikuttamaan 
ohjaussauvan avulla. Tämän lisäksi KICT teki tutkimusta mm. aallon-
murtajiin, routaan ja kuun geoteknillisiin olosuhteisiin liittyen.

KICT:lle matkustaessa ja excursion aikana meille valkeni ensimmäistä 
kertaa, miten huonosti Etelä-Koreassa puhutaan englantia. Myös väli-
matkat Soulissa ovat pitkiä, eikä ole tavatonta, että metrossa tulee istut-
tua tunti suuntaansa. Loppupäivä meni rauhallisesti matkustamisesta ja 
aikaerosta toipuessa.

Korean Institute of Civil engineering and building Technolgy toivotti meidät 
lämpimästi tervetulleeksi

Lauantaina suuntasimme heti aamusta pienelle vuorivaellukselle. 
Metrolla pääsimme kätevästi erään kansallispuiston reunalle, josta löy-
simme tiemme puistoon helposti seuraamalla sporttisesti pukeutuneita 
keskimäärin +50 -vuotiaita paikallisia. Kävelymme ei alkuun vaikuttanut 
kovin pahalta, noin 3 kilometriä suuntaansa, mutta reilut 600 metriä 
nousua toivat matkaan oman vaikeutensa. Iloisina kuitenkin tartuimme 
haasteeseen ja kun lopulta pääsimme vuoren huipulle ihastelemaan mai-
semia, oli näkymä todella vaivan arvoinen. Kuluttavan kiipeilyn jälkeen 
kaipasimme tankkausta ja pysähdyimme vuoren kupeessa sijaitsevaan 
ravintolaan. Ruokalistat olivat tietysti vain koreaksi, mutta saimme 
kommunikoitua tarjoilijalle, haluavamme kalaa, lihaa ja olutta. Pöytään 
tuotiinkin maistuvia ”Fishi” ja ”Bulgogi” -annoksia.

Illalla testasimme korealaisille ja suomaisille tutun kansanperinteen eli 
karaoken. Korealaisessa karaokessa ei suinkaan mennä julkisesti baariin 
nolaamaan itseään, vaan vuokrataan karaokehuone oman seurueen käyt-
töön ja lurautellaan siellä menemään. Kielimuuri meinasi jälleen koitua 
haasteeksi, mutta löysimme lopulta täysin koreankielisestä laitteesta 
englanninkieliset biisit, ja laulut saattoivat alkaa. Kahden tunnin inten-
siivisen session aikana kaikki pääsivät mikin varteen ja kyytiä saivat niin 
klassikot kuin hieman uudemmatkin biisit. Hauska ilta!

Maisemat Bukhansanin huipulta olivat vaivanarvoiset

Sunnuntai oli varattu omaehtoiselle turismille ja akkujen lataamiselle 
konferenssia varten. Osa porukasta kävi jo tutustumassa Gangnamissa 
sijaitsevaan Coex-konfrenssikeskukseemme. Ilmoittautumisen lisäksi 
keskuksessa sai nauttia korealaisesta jazz-musiikista ja monikulttuuri-
sesta erittäin maukkaasta ruokabuffetista. Alku konferenssille vaikutti 
todella lupaavalta. Korealainen vieraanvaraisuus nosti taas mukavasti 
päätään.

Konferenssikeskus sijaitsija Gagnamista, josta löytyi Gagnam Style- patsas

Maanantaina alkoi matkamme päätarkoitus eli itse konferenssi. Lähtö 
konferenssikeskukselle tapahtui jo klo 7.45, sillä matkassa meni lähes tun-
ti, emmekä halunneet olla myöhässä klo 9 alkavasta ”Opening Ceremo-
nysta”. Avajaisseremonia oli vaikuttava: Ensin saimme nauttia rumpue-
sityksestä ja tervetuliaispuheesta, joita seurasi YK:n entisen pääsihteerin 
Ban Ki-Moonin kannustava ja inspiroiva puhe. Geotekniikan kansainvä-
lisen kattojärjestön ISSMGEn:n presidentin Roger Frankin antaman alan 
tilannekatsauksen jälkeen lopetettiin seremonia toiseen rumpushow’hun.

Kahvitauon jälkeen pääsimme itse asiaan eli geotekniikan luentoi-
hin ja esityksiin. Konferenssin ensimmäisenä päivänä pidettiin kuu-
si ”Honour’s Lecturea”, joiden aiheet vaihtelivat geotekniikan käy-
tännön sovelluksista pohjatutkimuksien kautta rautateiden ja teiden 
tiivistämisen. Luennoitsijat olivat arvostettuja tutkijoita ympäri maail-
man ja heistä huokui suurta viisautta, jollaista voi vain kadehtia. ”Ho-
nour’s Lecturen” esittäminen on monelle kunnia-asia ja nämä esitykset 
olivatkin huomattavasti tavallisia esityksiä pidempiä ollen 30-75min.

Teksti ja kuvat: Saara Lassila
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Konferenssin avausseremoniassa geotekniikan tärkeyttä korosti YK:n entinen 
pääsihteeri Ban Ki-Moon

Konferenssissa edustimme tyylillä

Myös tiistai-päivä oli omistettu ”Honour’s” ja ”Special Lectureille”, jotka 
pidettiin valtavassa salissa, johon kaikki yli 1800 konferenssiin osallis-
tujaa mahtuivat samanaikaisesti. Konferenssipäivän jälkeen menimme 
testaamaan korealaista kylpylää paikkaan nimeltä Dragon Hill Spa. 
Kylpylän sisäänkäynnillä ostimme rannekkeet, jotka olivat voimassa 
12 tuntia, sillä kylpylä oli auki 24/7 ja sinne olisi saanut jäädä yöksikin. 
Suomalaisina olemme suhteellisen tottuneita alastomuuteen, mutta oli 
hieman hämmentävää huomata, että korealaiset ovat kylpylöissään vielä 
meitäkin enemmän sinut alastomuuden kanssa. Saunominen ja kylpemi-
nen tapahtuivat miehillä ja naisilla eri kerroksissa, josta sitten siirryttiin 
alakertaan viettämään aikaa yhdessä. Päälle laitettiin kylpylän tarjoamat 
vaatteet eli puuvillaiset, hieman kulahtaneet shortsit ja T-paita. Alaker-
rassa oli pelikoneita, ravintola, kylmähuone (0 °C) ja ulkouima-allas. 
Kylpylän oma erikoisherkku vaikutti olevan erilaiset keitetyt kananmu-
nat. Niitä oli kolmea erilaista: kylpyvedessä keitetty, savustettu ja hii-
lissä kypsytetty. Valkuainen oli hieman rusehtavaa, sitkeää ja erikoisen 
makuista - ei jatkoon. Paluumatkalla saimme kokea myös reissun ainoa 
sateen. Tämä saderintama oli kuulemma saapunut Kiinasta, joten sateen-
varjon käyttöä suositeltiin sadeveden pilaantuneisuuden vuoksi. 

Yksi excursiomatkamme tavoitteesta on kirjoittaa artikkeleita yrityksille 
konferenssin esitysaiheista. Näiden 4 hlö ryhmissä kirjoitettavien artik-
kelien suhteen todellinen puurtaminen alkoi keskiviikkona, kun siirryt-
tiin suurista massaluennoista pienimpiin ”Discussion Sessioneihin” ja 
”Workshoppeihin”, jotka koostuivat aina jonkin geoteknisen aihepiirin 
esityksistä. Tyypillinen ”session” pituus oli 90 min ja se sisälsi 5-10 
kappaletta alle 10 minuutin luentoja, jotka pohjautuivat konferenssiin 
vuodenvaihteessa lähetettyihin artikkeleihin. Näiden esitysten ja alkupe-
räisten artikkelien pohjalta koostamme omat useita eri esityksiä ja aiheita 
yhdistelevät kokoavat artikkelimme.

Jokainen matkamme osallistujista muodosti itsellensä sopivan konfe-
renssiaikataulun yrityksille kirjoitettavien artikkelien ja omien kiinnos-
tustensa mukaisesti. Joidenkin luentojen otsikotkin olivat jo niin pelot-
tavia, ettei saliin uskaltanut mennä todistelemaan omaan tyhmyyttään, 
mutta ilahduttavasti suurin osa luennoista oli ammatillisesti ymmär-
rettävää ja aihepiireiltään myös meitä suomalaisia koskettavaa asiaa. 
Tarjolla olevien esitysten määrä oli kuitenkin huima. Koko päivän ajan 

(klo 9-17) oli samanaikaisesti käynnissä n. 10 erilaista mielenkiintoista 
”sessiota”. Esitysten taso sen sijaan oli todella vaihteleva. Todella hyviä 
esityksiä löytyi paljon, mutta harmittavan usein jokin oli esityksessä pie-
lessä. Yleisimpiä ongelmia olivat todella heikko puhuttu englanti, huono 
mikinkäyttö (liian hiljainen ja vaihteleva volyymitaso) sekä ajanhallin-
taongelmat (7-9 min on todella lyhyt aika laajalle esitykselle, mitä kaikki 
esiintyjät eivät olleet aivan sisäistäneet).

Torstai sujui konferenssipäivän osalta samalla kaavalla kuin keskiviikko-
kin eli hyvin intensiivisesti eri sessioiden välillä juosten. Ammensimme 
oppeja parhaamme mukaan niistä monista kymmenistä esityksistä, jotka 
päivän aikana näimme. Onneksi lähes kaikki konferenssin artikkelit löy-
tyvät myös osallistujille jaetuilta muistitikuilta, joten oman kirjoitustyön 
tueksi voi yksityiskohdat helposti tarkistaa ja esitysten aiheisiin syventyä 
lisää myös jälkikäteen.

Olo oli hieman haikea, kun torstai-iltapäivästä jätimme konferenssikes-
kuksen viimeisen kerran taaksemme. Onneksi haikeutta helpottamaan 
oli koko porukalle varattuna pöytä hotellimme lähellä sijaitsevasta Ko-
rean BBQ -ravintolasta. Pöyry oli ystävällisesti halunnut tukea matkaam-
me tilaamansa artikkelin lisäksi hyvällä illallisella, joten ravintolan pöy-
dät saatiin koreaksi Pöyryn piikkiin. Tirisevien liha- ja äyriäisvartaiden 
pyöritteleminen yhdessä porukalla oli täydellinen päätös konferenssille. 
Oli aika rentoutua. Illallisen jälkeen suuntasimme Hongdaen alueelle, 
joka täyttyy iltaisin paikallisista nuorista ihmisistä, sillä se sijaitsee aivan 
Hongik Universityn vieressä. Alueelta löytyy joka ilta pop-tähteyttä 
tavoittelevia korealaisnuoria laulamassa, täysiä ravintoloita sekä oman 
matkaporukkamme suuria suosikkeja, kolikkopeliluolia. Näissä arca-
de-henkisissä peliluolissa pääswi testaamaan niin pienoiskoripalloilua, 
dartsia kuin pehmolelun saalistustaitojaan. Loistavaa ajanvietettä siis!

Korean BBQ:ssa lihat paistetaan itse

Perjantai oli viimeinen päivämme Soulissa. Kukin osallistujista vietti päi-
vän parhaaksi näkemällä tavallaan. Osa porukasta hyödynsi ajan uusien 
kaupunginosien tutkimiseen, toiset kävivät kurkkaamassa kaupungin 
nähtävyyksiä kuten Seoul N’ toweria ja joitain kiinnostivat Soulin tarjo-
amat lukuiset shoppailumahdollisuudet. Soul on todellakin kaupunki, 
jolla on paljon monipuolista tarjottavaa. Tuntui, että meilläkin jäi vielä 
paljon näkemättä ja kokematta.

Lauantaina herätyskellot pirisivät aikaisin, sillä kello 6.40 oli tapaamisai-
kamme, kun suuntasimme metrolla kohti lentokenttää. Metrossa hyväs-
telimme aamuauringon valaiseman Soulin. En kuitenkaan usko hyväs-
tien olleen lopulliset, sillä ainakin itse haluan vielä matkustaa tähän 
Aasian suurkaupunkiin uudestaan.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Reissu oli kuitenkin ikimuistoinen ja 
uskoisin meidän kaikkien palaavaan Suomeen hitusen viisaampina. Oli 
myös jännittävää osallistua näin isoon geoteknilliseen konferenssiin ja 
ainakin itse nautin suuresti luennoille osallistumisesta. Erityisesti hyvän 
puhujan osuessa kohdalle tuli fiilis, että tätä haluan tehdä useamminkin. 
Erittäin iso kiitos kaikille reissuamme tukeneille yrityksille ja järjestöil-
le, että autoitte meitä toteuttamaan aluksi hieman hullulta vaikuttaneen 
idean! Seuraava ICSMGE on Sydneyssä 2022. Australia on kuulemma 
mukava matkustuskohde…

PS. Meidän tekemämme artikkelit ja asiakoosteet julkaistaan marras-
kuussa sekä paperisena että sähköisenä (www.mkr.ayy.fi/seoul). 
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PELIN KULKU JA SÄÄNNÖT
Olet N:nnen vuoden opiskelija ja saavut kesän jälkeen Otaniemeen lukuvuoden ensimmäisenä päivänä. Tarvitsen aamukahvisi, joten suuntaat kil-
tikselle Rakennusaukio 4 aulaan. Perille päästyäsi huomaat kiltiksen ammottavan tyhjyyttään. Missä kiltis on? Missä kiltalaiset ovat? Lähdet mat-
kaan tavoitteenasi löytää kiltis, kiltalaiset ja YIT:n tarjoamaa ilmaista kahvia.

Peli on tarkoitettu virvokkeiden kanssa nautittavaksi. Jokainen pelaaja heittää vuorollaan noppaa (lataa se puhelimeen) ja liikkuu sen verran ruutuja 
eteenpäin. Ruutuun pysähdyttyään tulee pelaajan suorittaa ruudun mukaiset toimenpiteet. Ruudut ovat alla järjestyksessä. Ensimmäinen maalissa 
on voittaja. 

1. SMÖKKI
Smökissä on käynnissä aamusitsit ja sinut käännytetään ovella. Onneksi muistat nähneesi viime Wappuna Mr Finland President manin eli Sale Nii-
nistön kipuavan smökin katolle. Nouset katolle ja päätät tehdä raksalaisen menevän reijän kattoon, josta pääset hyppäämään sisään. Lopputlos: olet 
tuhonnut AAY:n kiinteistöä ja jalkasi ovat murtuneet. Ota 5 huikkaa.

2. TAIKAMETSÄ
Olet kuullut tästä paikasta ja siellä elävistä olennoista. Huhujen mukaan täällä elävät teekkarit, joita ei ikinä löydetty jallupöllöä pelattuaan. Kohtaat 
polullasi pahamaineisen pikkuhousunsilpojan. Heitä noppaa. Jos saat 3 tai suuremman saat jatkaa seuraavalla vuorolla matkaa. Jos heität alle 3, 
luovuta vaatekappale, juo 2 huikkaa ja heitä ensi kierroksella uudestaan.

3. RANTSU
Rantsulla on sillis täydessä vauhdissa. Paljusta on loppunut vesi ja sinne täytyy kaataa lisää vettä. Aloita vesiputous, joka kiertää vasemmalle.

4. JMT 1 AULA
Siirtyessäsi JMT 1 aulaan, kohtaat beerpong pöydän vieressä sammaltavan Iiron, joka kehottaa sinua kellottamaan kaljan kanssaan. Kellota juomasi 
loppuun.

5. TÄFFÄ
Matkaa on jo takana ja vatsasi alkaa kurnia. Onneksi on keskiviikko ja Täffällä on tarjolla spagettia. Yllätys yllätys, jono on ovelle asti… Heitä nop-
paa. Jos saat yli 3 löydät lompakosta ruokalipukkeen ja pääset nauttimaan jumalaisesta (lentävä spagettimonsteri) spagetista. Muussa tapauksessa 
etsi lippua yhden vuoron ajan ja heitä ensi vuorolla uudestaan.

6. PÄÄLAFKA
Miten päädyitkään tänne? Olet viimeksi käynyt täällä phuksina. Joukko fukseja tulee kysymään sinulta ohjeita M-saliin. Saat jakaa kaikille fukseille 
5 huikkaa. Jos olet itse fuksi (oikeasti) ota 8 huikkaa.

7. DIPOLI
Kaunis ja vaarallinen Dipoli. Oi kuinka oletkaan kaivannut sen epäsymmetrisiä muotoja, eri kokoisia ikkunoita ja vinoja kulmia. Astut aulaan ja 
sinua tervehtii, kukapa mukaan kuin Esa Saarinen. Heitä noppaa. Jos saat 1 tai 2, saat puukosta ja joudut YTHS ruutuun. Jos saat yli 2, Esa tarjoaa 
sinulle 4 huikkaa ja saat jatkaa matkaa.

8. URHEILUKENTTÄ
Löydät itsesi urheilukentän keskeltä. Huomaat hyvän kaverisi kilpailevan juoksukilpailussa. Päätät seurata ja kannustaa ystävääsi kilpailussa. Hän 
juoksee 10 kierrosta. Nouse ylös ja pyöri 10 kierrosta paikallasi.

9. KEILANIEMI
Huomaat olevasi väärässä niemessä, Keilaniemessä. Jos olet päässyt tänne asti juomatta mitään, pitää sinun tarjota yhdelle henkilölle juotavaa ja 
juoda juomasi loppuun, jonka jälkeen saat jatkaa ensi vuorolla.

10. DEFA
Pöhinää ja start-up-lifee. Kaivat MacBookkisi, AMBRONITE-colasi ja posti-it lappusi esiin, ja tehtäväsi on pitchata uusiutuvan energian innovatiivi-
nen piirikaavio skaalautumattomalla prototyypillä pelikavereillesi. Juo yksi rohkaisuhuikka ennen tätä.

11. ALEPA
Alepassa näyttäisi olevan olut taas vaihteeksi loppu. Päätät ostaa hiivaa ja sokeria, ja teet oman sekoituksesi. Odota ensi heittovuorosi, että keitoksesi 
käy loppuun ja tarjoa kaikille juotavaa.

12. OPPIMISKESKUS (KIRJASTO)
Tapaat lukusalissa 3 lukiolaista, jotka lukevat YO-kokeisiin. Heitä noppaa. Jos saat 1 siirry päälafkalle orientaatioluennolle miettimään elämäsi valin-
toja.

13. VÄRE
Mikä on tämä työmaa? Päätät tutkiskella ympäristöä. Heitä noppaa. Jos saat 1 tai 2 tai niin väreen psykedeeliset rakenteet tippuvat päällesi ja joudut 
YTHS ruutuun.

14. METRO
Tässä universumissa Länsimetro on jo valmis. Heitä noppaa. Jos saat 1 tai 2 metro vie sinut Keilaniemeen (siihen ruutuun).

15. TIETOTEKNIIKKATALO
def ohjeet(sinä):
 if sinä == silliksellä:
  kellota_skumppaa(sinä)
 else:
  aloita_vesiputous(sinä)

16. SAHA
Täällä ei ole mitään sinulle. Siirry 
seuraavaan ruutuun.

17. MAARI
Masentavampaa paikaa saa hakea. Juo 5 huikkaa.



10

Alla esiteltynä kahden killan vanhan tädin takuuvarmat vinkit (opiskelija)elämään. 
Nauti ja käytä oman harkinnan mukaan.

Tehtävän dl on klo 00, tiedostomuotoa ei ole määritelty ja et ehdi tehdä tehtä-
vää. Tee tiedosto Wordilla, avaa se notepadilla ja poista wordin formaattitie-
doista muutama sattumanvarainen merkki. Kun professori yrittää avata tie-

doston, valittaa kone, että tiedosto on korruptoitunut. Tämän huomatessaan proffa 
luultavasti laittaa sähköpostia ja pyytää tiedoston uudelleen lähetystä. Ja näin muu-
tama lisäpäivä tai- viikko on takataskussa.

Tekstin pituutta saa lisättyä näppärästi ja huomaamattomasti laitta-
malla pisteet isommalla fontilla. Sanamäärää saa kasvatettua kir-
joittamalla kaikki yhdyssanat erikseen (testattu Tietokoneavusteiset 

työkalut insinööritieteissä -kurssin oppimispäiväkirjassa).

Tyhjistä vessapaperirullista saa 
kätevät sormustimet haalari-
merkkien ompelua varten.

Miehille: Pue päälle sukka-
housut ja käy iskemässä 
nainen, niin saat tehdä koti-

työt loppusuhteen ajan.

Naisille: Haluatko miehesi toimivan tahtosi mukaan? Kiel-
lä häneltä ne asiat, jotka haluat hänen tekevän, niin hän 
tekee ne varmasti.

Riisin loppuessa voit 
jatkaa sitä muovi-
purulla. Älä kuiten-

kaan keitä.

Osuiko tentti lomaviikollesi? Ei hätiä, voit kätevästi lentää loma-
kohteesta takaisin Otaniemeen tekemään tentin ja palata lentäen 
takaisin lomailemaan.Oletko mielestäsi liian 

mainstream? Jäädytä kaljasi 
tölkissä ja saat UG slush-

ie-kaljaa. Voit myös kokeilla kaljasi 
paistamista uunissa. Palovaroitti-
men toiminta kannattaa tarkistaa 
ensin. Haluaisitko kivan hämyisen tunnelman yksiöösi? Kokeile mutaka-

kun tekemistä liian pienessä vuoassa. Savun haju ei tule poistu-
maan moneen viikkoon.

Miten ilahduttaa jatkoilla töissä olevan kaverin kotiinpaluuta? Täyttämällä hänen kotinsa ilmapalloilla!

Momma Official Seal of Approval 
-niksi: paljun saa kätevästi putsat-
tua, kun pingottaa sukkahousut 

muovisen kukkaruukun sisään. Vesi valuu 
kukkaruukun pohjan rei’istä ja roskat jäävät 
näppärästi sukkahousuihin.

Teksti ja kuvat: Saara ja Irene
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Alkuvuodesta allekirjoittanut pui kirjoituksessaan niitä pieniä suuria asioita, jotka tekevät 
maailmasta hieman pahemman paikan. Näin syksyn ja sen mukanaan tuoman loppumattoman pimeyden 
lipuessa pääni ylle, näen paljon tarpeellisemmaksi pohtia niitä asioita, jotka tekevät elä-
mästä edes hitusen siedettävämpää.

Se kun tottuu suihkussa veden lämpöön, ja sitä voi kääntää vielä kuumemmalle

Suihku on etuoikeus, jota moni (mukaan lukien allekirjoittanut) pitää itsestäänsel-
vyytenä. Silti tuon veden lämpötilan nostamisen aikaansaama tunne ei ole menettänyt 
tehoaa vuosien saatossa. Kuumana kesäpäivänä kylmäsuihku voi tarjota hieman vastaa-
via kokemuksia, mutta en koe tunnetta yhtä voimakkaana kuin aamuista lämpimän veden 
syleilyä. Kun suihkussa on sitten lojunut niin kauan että sormenpäät muistuttavat 
Jari ”Bull” Mentulan otsaa, voi kylpyhuoneesta poistuminen olla jo vähemmän miellyt-
tävä kokemus etenkin kylminä syysaamuina.

Et krapulaisella kauppareissullasi törmää yhteenkään vastaantulijaan

Kyseessä on siis kävellen, eikä autolla suoritettu kauppareissu, vaikka otsikos-
ta voisikin muuta päätellä. Harvemmin pidän ihmisten kohtaamisesta, eikä krapulassa 
vaihdetut katseet tai kapealla tiellä suoritetut väistöaskeleet paranna asiaa. Mi-
käli olet myös kaupan ainoa asiakas, voisi sanoa kyseessä olevan täydellinen rikos 
(ei, en ryöstä kauppaa). Kukaan ei kaupan kassaa lukuun ottamatta näe itseinhoa tih-
kuvia ostoksiasi, ja hänelläkin on varmaan jonkin sortin vaitiolovelvollisuus. Vaik-
kei olisikaan, niin eiköhän Alepan kassa ole jo nähnyt kaiken mahdollisen.

Pitsakuski kuljettaa pitsan suoraan kotiovelle

Jotenkin kummasti pitsakuskit onnistuvat välillä livahtamaan lukittuun rappukäytä-
vään ja tuomaan pitsan suoraan ovelle (ovikoodiksi ei siis tässä tapauksessa käy 
0305). Tällöin naapurit eivät voi paheksua viikon neljättä pitsaasi, ja sinulla on 
hieman parempi fiilis sen syömisestä. Vielä kun pitsakin on maksettu etukäteen, ei 
tarvitse käydä sen kummempaa kanssakäymistä kuskin kanssa. Pelkkä ymmärtävä nyökkäys 
ovensuulta riittää. Vielä kun suorittaa ruokatilauksensa netissä, ei tarvitse edes 
puhua kenenkään kanssa. 

Onnistut nukahtamaan, pyörimättä ensin vähintään kahta tuntia vuoteessasi

Itse en ole tässä ikinä onnistunut, mutta toisaalta en ole koskaan heroiiniakaan 
käyttänyt, ja voin kuvitella molempien tuntuvan melko hyvältä.

Onnistut hoitamaan kaikki päivän askareet ja ehkä vielä enemmänkin

Välillä (oikeastaan todella harvoin) sattuu vastaan päiviä, jolloin kaikki vain lok-
sahtaa kohdilleen. Kouluhommat tehdään kunnialla loppuun, tiskit hoidetaan ja kämppä 
siivotaan. Illalla voi sitten olla ylpeä itsestään, kun on saanut suoritettua käy-
tännössä ne askareet, jotka monet muut suorittavat päivittäin. Tästä omasta ahkeruu-
destaan ylpistyneenä voikin sitten lähteä ”muutamalle” oluelle, joiden johdosta oma 
elämä on taas hajalla seuraavan viikon. Ehkä päivällä on vain niin kova suoritusfii-
lis, että sillä samalla mentaliteetilla jatketaan sitten pitkälle yöhön. On siis 
toisaalta ihan hyvä, että näitä päiviä on harvoin, koska kyllä se lempiruokakin lak-
kaa maistumasta, jos sitä päivittäin naamaansa ahtaa.

Löydät uuden yhtyeen, jonka musiikin voit välittömästi kuluttaa loppuun

Välillä Spotify päättää yllättää sinut iloisesti, tarjoamalla korvillesi täysin uu-
sia houkutuksia. Vanhat suosikit saavat luvan siirtyä toiselle aivolohkolle pölyyn-
tymään, ainakin siksi aikaa kunnes uutuuden viehätys rapisee tästä tulokkaasta. Mu-
siikilla voitkin sitten peittää pääsi sisällä vellovat synkät ajatukset ja takaumat 
elämäsi noloimmista hetkistä. Toivottavasti jäljelle jää kuitenkin toivon pilke pa-
remmasta huomisesta.

Arjessa on siis paljon pieniä asioita, jotka auttavat jaksamaan kohti tunnelin päässä hohta-
vaa valoa. Voimia siis kaikille, jotka kamppailevat edes välillä jaksamisen kanssa. Oli se 
sitten siunaus taikka kirous, kaikki hyvä niin kuin huonokin päättyy aikanaan (myös Temptati-
on Island).
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KESÄKUnTOOn 2018

Nyt jos koskaan on aika lähteä työstämään sitä ensi kesän rantavartaloa, jota 
tuskin et huonoista keleistä johtuen pääse kesälläkään paljoa esittelemään. 
Ruutisten-toimitus tarjoaa sinulle joka tapauksessa valmiin treeniohjelman, 
jota ei ole todettu toimivaksi vielä kenenkään toimesta.

Aamutoimettomuudet

Kun lähdet liikenteeseen, muista ravata talosi portaat ainakin muutamaan 
kertaan ylös ja alas, sillä unohdat kuitenkin jotakin oleellista asuntoosi. Ikinä 
ei voi myöskään tarkistaa liian montaa kertaa että uuni on varmasti pois 
päältä. Kannattaa myös pakata reppuun hieman lisäpainoa. Tämän onnistuu 
helpoiten pakkaamalla mukaan kaikkea turhaa, kuten läppärin tai penaalin.

Matkustaminen

Kiltahuoneelle on monia reittejä, osa lyhyempiä ja osa pidempiä kuin toiset. Mikäli olet matkalla kiltahuoneelle kylästä, toi-
mitus suosittelee sinun kiertävän Keilaniemen kautta. Lisäpaino on hyödyksi tässäkin lajissa, ja sitä saa haettua Alepasta ra-
haa vastaan esim. kaljalaatikoiden muodossa. Hyvää liikuntaa ovat myös vanhat kunnon juoksukaljat, mutta tätä ei toimitus 
voi termin alkuperäisessä merkityksessä suositella.

Ruokailu

Optimoi ruokailusi. Koska vuorokaudessa on vain 24 tuntia, suosittelemme kellottamaan aamiaisen. Tämän jälkeen onkin sit-
ten hyvä siirtyä rappisjuoksun kautta ensimmäiselle lounaalle, jonka tulet nauttimaan kello 10.30. Syö niin paljon että varmas-
ti jaksat toiseen lounaaseen asti, joka tarjoillaan 14.30 Täffällä. Toisen lounaan aikataulussa on hieman joustoa, kunhan vain 
muistat että sinun on ehdittävä käymään Dipolissa ruokailemassa vielä ennen ilta seitsemää. Viikonloppuisin voit halutessasi 
nauttia pienen cheat mealin, eli ylimääräisen pitsan, muiden viikonlopun aikana nautittavien pitsojen päälle. 

Kiltahuoneella

Muista nauttia paljon kahvia sekä levätä tarpeeksi, jotta jaksat istua jälleen luennolla/töissä. Tie kesäkuntoon on pitkä ja ki-
vinen, joten sinun on hyvä muistaa rentoutua, ettet vain polta itseäsi loppuun. Tarkoituksena on kuitenkin pystyä noudatta-
maan tätä treeniohjelmaa, ja matka kohti unelmakehoasi on täynnä yhtälailla henkisiä kuin fyysisiäkin kamppailuja.

Juhlissa

Muista pitää nesteytyksestä huoli! Mikään ei pahemmin syö kisakuntoasi, kuin nestehukka, joka voi pahimmillaan johtaa 
laskuhumalaan tai jopa opiskeluun. Juhliminen on kestävyysurheilua ja pelivälineissä suosittelemme panostamaan enemmän 
määrään kuin laatuun.

Nukkuminen

Uni on hyvin tärkeää etenkin vielä kehittyville aivoille ja siitä ei tulisi tinkiä. Mikäli et onnistu raapimaan kasaan vähintään 
12 tuntia yhtäjaksoista unta, pyri tasoittamaan sitä ottamalla torkkuja esim. kiltahuoneella, luennoilla, taloyhtiön saunassa tai 
vaikka bussissa.

Jokainen treeniohjelmaa suorittamaan lähtevä tulee varmasti vierailemaan epämukavuusalueellaan. Vastoinkäymisiä kohda-
tessaan ei saa olla liian ankara itseään kohtaan. Kannattaa heti alkuun oppia antamaan anteeksi mahdolliset rutiineista lipsu-
miset ja hyväksyä se että jokainen mokaa jossain vaiheessa. Muista että teet tämän kaiken itseäsi varten. Heikoimmilla hetkil-
lä suosittelemme katsomaan peiliin ja kuuntelemaan Arnold Schwarzeneggerin motivaatiopuheita.

Teksti: Kankeron Lolmaaja
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KRIISIN VIISI VAIHETTA

“Jonkun on aina pakko loppua ennen kuin jotain uutta ja 
kaunista voi syntyä”
-Muumipappa

Viisaita sanoja tuo Muumipappa on aikoinaan sano-
nut. No okei, ei se välttämättä ollut Muumipappa. Tai 
oikeastaan ketään muukaan. Mutta lausahduksessa 
on totuuden siemen.

Wanhemmat opiskelijat muistavat ajat Rakentajanaukion kiltiksellä, tuossa tutussa ja turvallisessa, lämpimien katseiden ympäröimäs-
sä, ystävyyden ja toverillisuuden lintukodossa. Asiat muuttuivat kuitenkin radikaalisti kesällä kun kiltiksen osoite muuttui Otakaari 
neloseen konelafkan kellarikerrokseen. Päätös kiltiksen siirtymisestä tuli melko yllättäen kaikille kesän alussa sekä tämä päätös otettiin 
vastaan ristiriitaisin fiiliksin. Kiltalaiset kävivät läpi kaikki klassisen eron viisi eri vaihetta.

Kaikesta tunnevuoristoradasta riippumatta remppa ja muutto lähtivät täydellä höyryllä käyntiin ja villejäkin ideoita heiteltiin ilmoille 
kiltiksen uudesta luukista. Homman realisoituessa Remppamiesten J&A johdolla epämääräisestä, hylätystä, pölypalleroiden valtaamas-
ta “asunnosta” saatiin kotianikin kodikkaampi kiltis aikaan. (siksi asun täällä nykyään) Koko remppa ja muuttokin saatiin hyvissä ajoin 
valmiiksi ennen fuksien saapumista. Ainakin paperilla. Kenenkään ei tarvitse tietää oikeaa totuutta. Ei edes niiden kuuluisien foliohat-
tujen.

Nyt onnellisesti lukukauden alettua kiltiksen look muovautuu jatkuvasti kiltalaistensa näköiseksi. Pöhinähuoneessakin tyypit oikeasti 
tekee kouluhommia. Siis oikeesti!? Silloin kun minä olin fuksi.. Pleikkaria hakataan enemmän kuin itse kuuluisa VK hakkaa sienimetsäl-
lä tattia. Seinääkin koristelee valtava killan logo, aika päheetä.

Palatakseni vielä Muumipappaan: Vanhasta kiltiksestä piti luopua ja nyt jo meillä on käsissä jotain aivan käsittämättömän ihQa ja jat-
kossa varmasti vieläkin mukavampi.

P.S. Tästä tuli aivan liian henkilökohtainen teksti, eikä se ole iloinen ja humoristinen, mikä sen alunperin piti olla. Kiitos ja anteeksi.

Kieltäminen
 
“Tämänon pakko 
olla joku vitsi!? 
Minä en ainakaan 
täältä lähde,tämä 
on minun KOTI!”

Suru 

“Miten meidät voidaan 
heittää pois meidän 
iki omasta kiltiksestä! 
Meillä on niin paljon 
hyviä muistoja yhdessä 
yhyy, yhyy, en halua 
tämän vielä päättyvän”

Viha

“Siis ei helvetti tämä 
on meille historiallinen 
paikka, tää ei oo oikein. 
Vitun koulu kun häätää 
meidät”

Hyväksyntä

“Kai tämä nyt sitten on 
meidän kohtalo. Noh 
ainakin luennot on 
lähellä”

Riemu 

“Ai jessus kyllä 
täällä on kivaa! Tilat 
on ihan hiton hienot 
ja kahviakin on. Ja 
pleikkari on muut-
tanut myös!”

Teksti: Samuel Viitikko
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MITÄ KELA-ATERIASI KERTOO SINUSTA
Alvarin chili con carne

Olet tapoihisi kangistunut, etkä uskalla ottaa riskejä edes lounaan 
suhteen. Päädyt aina tuttuihin ja turvallisiin valintoihin, joita mahdol-
lisesti kadut jälkikäteen. Kaksi lasia vettä viestii mahdollisesti raffista 
illasta ja leivän uupuminen kärsimättömyydestä. Ateriasi todennäköi-
sesti näyttää täysin samalta viimeisessä leposijassaan U-siiven vessas-
sa. Hyväksyt tämän ja kuljet yksi haarukallinen kerrallaan kohti väis-
tämättömiä vatsakipuja.

Täffän leike

Olet kuin kanalan alfa kukko, joka kävelee rinta rottingilla. Kävelet 
ylpeästi täffän jonoon ja katsot alaspäin muita, köyhiä kanssaopiskeli-
joita. Tiskillä henkilökunta ojentaa sinulle ála carte lippusi pyytämättä 
nähtyään sinun alfa-urosmaisen ulkoasusi. Maksaessasi et edes vai-
vaudu näyttämään opiskelijakorttia vaan vingutat täyden hinnan suo-
raan lähimaksulla. Tai sitten sinulla on vain krapula.

Dipoli uuniperunat ja kinkkutäyte

On päivän toisen kela-aterian vuoro, joten suuntaat nokkasi 
kohti Dipolia, ainoaa ravintolaa joka on vielä auki. Et ole 
aikaisemmin uskaltautunut Dipolin psykedeelisiin tiloi-
hin, mutta olet aina tiennyt sen hetken koittavan. Löydät 
linjaston alkuun, mutta et tiedä mistä aloittaa ja mistä ottaa 
ruokaa. Pää punaisena yrität matkia muiden asiakkaiden 
toimintaa. Lopuksi onnistut kasaamaan lautasellesi salaat-
tia, uuniperunoita ja kinkkutäytettä. Tarjottimellasi on kasa 
ruokaa, mutta et tiedä missä maksaa. Päätät lähteä hippulat 
vinkuen juoksemaan tarjottimen kanssa ruokalasiin. Ilmai-
nen ruoka maistuu aina voitokkaalta.

Kvarkin pizza

Selaat ruokalistat.nettiä ja huomaat, että Kvarkissa on pizza tarjolla! Ra-
kastat pizzaa, sillä kukapa ei. Sinisilmäisen ja tietämättömänä päätät 
valita lounaaksesi tämän vaihtoehdon. Käydessäsi pizzan kimppuun 
huomaat, että pizzan pohja on paksumpi kuin Vanha Testamentti. Todel-
lisuudessa pizzan pohja on maksimoitu Lagrangen kertoimilla niin, että 
täytteiden määrä on minimoitu. Olet pettynyt, mutta syöt ateriasi muki-
sematta, sillä pizza on aina hyvää, vaikka se olisikin paskaa. Oloasi lou-
naan jälkeen voisi kuvailla juuri syödyllä pizzallasi: ei mitään sisältöä.
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TARINOITA KRYPTASTA

Seuraava kertomus perustuu tositapahtumiin. Vain tapahtumat ja henkilöt on muutettu. Mahdolliset yhtäläisyydet 
oikeiden henkilöiden ja tapahtumien kanssa ovat vain sattumaa. En omista mitään.

Jorma Camel ottaa aurinkoa Ossinlammen nurmikolla. Kevät auringon ensisäteet hyväilevät hänen kalpeaa varta-
loaan hanhien laulaessa taustalla suloista soidinlauluaan. Hänelle oli usein tyypillistä paeta todellisuutta päiväu-
niensa lohdulliseen maailmaan… Tuohon maailmaan, jossa kesä kestäisi ikuisesti, eikä kylpylästä ajettaisi puolen-
toista tunnin rentoutumisen jälkeen ulos. Jälleen hänen haaveillessa teinivuosistaan ja kaksitahdin tuoksusta, pääsee 
huomaamatta hänen oluensa lämpenemään. Puhelimen herätys palauttaa hänet jälleen takaisin maan kamaralle, 
muistuttaen pian alkavasta luennosta. Jorma ei koskaan oikein perustanut luennoilla käymisestä, mutta tänään hän 
päätti tehdä poikkeuksen sääntöön ja asettaa elämänsä takaisin raiteilleen. 24h yöunet saisivat jäädä historiaan, ei-
vätkä pitsakuskit enää joutuisi ravaamaan hänen ovellaan neljästi viikossa. Jorma hörppää lämpimän oluensa ja 
nousee vaivoin, mutta päättäväisesti ylös. Alkaa pitkä ja tuskallinen matka kohti luentosalia.

Jorma Camelin huonoksi onneksi luento pidetäänkin vähintään intiimiltä tuntuvassa luokkahuoneessa, jossa hän ei 
näe yhtään ystävällistä katsetta. Vaikka hän oli jo vuosien ajan kartuttanut kokemusta vastaavista tilanteista, kaikki 
sosiaaliset kohtaamiset saivat hänet voimaan pahoin. Jorma alkaa epäillä elämänmuutoksensa ajoittamista Wappu-
viikolle huonoksi ideaksi ja päättääkin kääntyä kannoillaan ympäri ja suunnata kotiinsa miettimään elämäänsä vielä 
hetkeksi.

Suihkussa Jorma yrittää epätoivoisesti pestä epäonnistumisen tuoksua pois iholtaan. Suihkutuokiota säestää juuri 
näitä tilanteita varten koottu soittolista, joka koostuu lähinnä Phil Collinsin tuotannosta. Koottuaan hyvän tovin it-
seään, Jorma astelee yksinäisyyden linnakkeensa ikkunan ääreen ihailemaan JMT ykkösen parkkipaikkaa. Hän raot-
taa ikkunaa haistaakseen hieman kevätilmaa. Muistot huolettomasta nuoruudesta tulvivat jälleen hänen mieleensä 
hyökyaallon lailla. Hän vuodattaisi kyyneleen, mikäli hän olisi kykenevä siihen. Maailma ja virtausmekaniikka ovat 
kuitenkin kovettaneet hänen sydämensä ja tehneet tunteiden ilmaisemisesta hänelle täysin mahdotonta.

Kuin tilauksesta, Facebook muistuttaa häntä tunnin päästä alkavasta geneerisestä Wapputapahtumasta. Tämä tar-
joaisi jälleen tilaisuuden lykätä koulutöitä edes yhden keväisen illan ajaksi. Jorma rientää uudestaan suihkuun, kos-
ka menneiden muistelu sai hänellä himon hien nousemaan pintaan. Peseydyttyään hän pakkaa reppuunsa muuta-
man oluen ja suuntaa mieli avoinna kohti uusia sosiaalisia nokkakolareita.

Alvarin aukiolla ihmiset kylpevät vielä hetken laskevan auringon hehkussa. Herra Camel soluttautuu juhlaväkeen 
etsien väkijoukosta tuttuja, joiden seuraan hän voisi liimautua iilimadon lailla. Pian hän törmääkin puolituttuihin, 
joiden kanssa jakaa kiusallinen, mutta helpottava juttutuokio. Jorman odotukset illan (tai yleisesti minkään) suhteen 
eivät ole korkeat, eikä puiden taakse katoava aurinkokaan nosta tunnelmaa ainakaan korkeammalle. Kuitenkin illan 
mittaa hänen olonsa alkaa rentoutua, johtuen mahdollisesti alkoholin runsaasta, mutta vastuullisesta nauttimises-
ta. Eipä siitäkään lopulta mitään iloa ole. Ilta päättyy ryömimällä suoritettuun kotimatkaan ja hyvin levottomaan 
uneen. Heikoimmalla hetkellään Jorma epäilee, ettei hän koskaan saa kuulla niitä kolmea kaunista sanaa: ”Minä 
tarjoan”. Hän ei kuitenkaan annan tämän ajatuksen vaivata mieltään kahta tuntia pidempään, koska nythän Wappu! 
Ja toisin kuin kevät, Wappuhan ei tunnetusti lopu!

Jorma Camelin kohdalla Wappu kuitenkin loppui ennenaikaisesti töiden alkamiseen. 

Teksti: Sauli Pöyry
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