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PÄÄKIRJOITUS
Tätä hetkeä kohti olen pyrkinyt koko ikäni. Tämä on teksti, josta minut muistetaan 
vuosikausia valmistumiseni jälkeen ja jonka jokainen, jonka tämä lehti tavoittaa, lu-
kee kaikkein suurimmalla intohimolla ja mielenkiinnolla. Tämä teksti tulee määrit-
telemään menneisyyteni ja sanelemaan tulevaisuuteni - tätä ei nyt auta munata. On-
neksi minulla on huimasti ideoita osuuttani varten, eikä lainkaan vaikeuksia keksiä 
sanottavaa.

Alkuun olisi kai tapana ladella latteuksia siitä, kuinka linnut laulavat, kevät koit-
taa ja takapuolesta raikaa peipposia (valoa kohti, toverit!). Seuraavaksi ilmeisin jat-
kumo lienee joko juhlavuosi tai Waldemarin ilojuhla. Ottaen kuitenkin huomioon 
epätoivoisen pyrkimykseni erottua joukosta ja edellä kuvatun erityisen asemani, oli-
si varmasti sopivampaa kerrata mittavia henkilökohtaisia saavutuksiani.

Olin erittäin kehittynyt ja hienostunut lapsi. Suurimpana saavutuksenani pidän 
kaksoissiskoni toistuvaa selättämistä sanallisissa mittelöissämme. Valttikortteinani 
toimivat ikääni nähden edistyneet voimasanat, joiden käyttö vaati poikkeuksellista 
uskallusta ja erinomaisia hengityselimiä. Kehittyneestä sielustani kertonevat myös 
varhainen viehtymykseni ongelmanratkaisuun (sudokut), innovaatioihin (ruisleipä 
ja hunaja) sekä oikeudenmukaisuuteen (intohimoinen palaute aiheesta syntymäpäi-
vien mato-onginta).

Olen todistanut poikkeuksellisuuteni myös myöhemmissä vaiheissa elämääni. 
Olen erityisen taitava fysiikassa ja voin ylpeänä todeta, ettei vartalossani ole mitään 
vikaa. Itseasiassa olen selvinnyt ilman loukkaantumisia välttelemällä onnistuneesti 
kaikkea fyysistä kuormitusta jo toista vuotta ja keskittynyt sen sijaan nesteytykseen. 
En voi suositella valintaani kellekään.

Myös minulla on kuitenkin omat puutteeni, joita kehittää. Tästä esimerkkinä mai-
nittakoon D-vitamiini, jota saan ehdottomasti liian vähän. Myöskään mikrolämmit-
teisten valmisaterioiden palamisreaktiota en ole vielä kyennyt ratkaisemaan, mutta 
uskon sen olevan seuraava läpimurtoni. Virheeni tekevät minusta kuitenkin inhimil-
lisen ja edelleen valitettavan hankalasti lähestyttävän. Se taas johtuu naamasta.

Loppuun haluaisin vielä jakaa viisauttani ja tarjota kolme pointtia oivan ensivai-
kutelman tekemiseen. Kohta yksi. Puhu muustakin, kuin itsestäsi.

PS. Kaunis kiitos aktiiviselle toimittajajoukolleni. Teitä ilman tästä ei tulisi yhtään 
mitään ja te ette ole pilalla.

Munapää



En olisi millään vuosi sitten uskonut, että päädyn tähän, puhikseksi vuosimallia 
2018. Hymy on ollut heti vuodenvaihteesta herkässä, kun miettii tätä huikeaa poruk-
kaa, jonka kanssa pääsen tekemään yhteistyötä seuraavan vuoden ajan. Uusi raati ja 
toimarit ovat toivottavasti löytäneet jo paikkansa, ja ovat valmiina vuoden seikkailui-
hin. Itselläni on täytettävänä suuri tehtävä Antonin jäljiltä. Kuka nyt mainitsee lah-
telaisuutensa päivittäin? Vai pitääkö sitä itse harjoitella Cheek-örähdys kohdalleen?

Vuonna 2018 tapahtuu kuitenkin jotain raatia, toimareita ja kaikkia kiltalai-
sia suurempaa. Rakas kiltamme täyttää nimittäin 105 vuotta! 105!! Vuon-
na 1913 tapahtui yllättävän paljon: Kreikan silloinen kuningas salamurhat-
tiin, ensimmäinen Suomessa valmistettu auto saatiin ajokuntoon, Ford otti 
käyttöön liukuhihnan ja Aleksis Kiven veli sekä tämän vaimo surmattiin, ja teko 
on jäänyt selvittämättä (Kiitos Wikipedia!). Vuoden 1913 tapahtumista merkit-
tävin sijoittuu kuitenkin viidennenteentoista päivään maaliskuuta, jolloin  pro-
fessori Holmberg ja 30 ylempien vuosikurssien opiskelijaa kokoontuivat Ooppe-
rakellariin allekirjoittamaan Insinööriklubin perustamisasiakirjaa. Tuolloin sai 
alkunsa rakas kiltamme, joka nykyään kantaa ylpeästi nimeä Rakennusinsinöörikilta.

Raksa on jaksanut kohta 105 vuoden ajan. Tehdään kaikista menneistä, nykyi-
sistä ja tulevista raksalaisista ylpeitä ja tehdään vuodesta 2018 raksan vuosi! 

Hermannia ja KP:ta aivan suunnattoman innoissaan odottaen,
 
Silja Yli-Juuti
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2018

P.S. Tutan sivuaineen melkeen käyneenä haluan kokeilla delegoinnin voimaa. Siispä än-yy-tee NYT 
käynnistyy Silja/Silja-Line vitsikilpailu, joista jokaisiin Ruutisiin valitaan paras vitsi paraatipaikalle 
Puhiksen Puhinoiden otsikon alle! Kisaan voi osallistua oheisesta QR-koodista, tai linkillä 
https://goo.gl/Nb4SsU
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Ähäkutit!

Tästä kirjoituskilpailusta ette noin vain pääsekään. Noin 105-vuotias

Viinlandia 
on täällä taas! Kirjoita siis essee, runo, resepti, pakkausseloste tai 
vaikka käyttöohje aiheesta ’’Lapsuusmuistot’’ ja jätä jälkesi Ruuti-
set-historiaan. Valmis teksti tulee lähettää Ruudolf Ruutiselle säh-
köisiä vuorovaikutuskanavia hyödyntäen osoitteeseen 
sara.kasanen@aalto.fi.
Yksinvaltaisen valintaprosessin jälkeen selvinnyt voittaja julistetaan 
mahdollisesti mahdollisen Wapun mahdollisilla Wappusimoilla. 
Palkinto lämmittää varmasti jollei mieltä niin kehoa, riittävän hätäi-
seen nautittuna. Välineet käteen ja voitolla yöhön!

Puhiksen Puhinat
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”Kevät tuli lumi suli, Batman sano pulipuli”

Herään aamulla rutiininomaisesti. Kiroan it-
sekseni. Aamuluento on taas tiedossa. Kaadan 
kahvia kuppiini katsoen samalla kotini ikkunas-
ta ja hymy nousee huulilleni: ulkona on valoisaa 
eikä minua väsytä. Kevät on täällä!

Kevät tuo tullessaan uudet kurssit oodiin, uu-
den raadin toimivallan, rakkaan kiltamme vuo-
sijuhlan Hermannin ja tietenkin mahdollisesti 
wapun. Tätä kirjoittaessani on lakkitilaukset 
lähteneet jo käyntiin. Voisiko sittenkin olla 
mahdollista että fuksimajuri on heltymässä wa-
pun ajatukselle?

Mutta miten tämä niin hypettetty Wappu eroaa 
siitä kaikille tutusta vapusta? Vanhan sanonnan 
mukaan teekkareille wappu on joulu, uusivuosi 
ja juhannus samassa paketissa. Varsinkin mah-
dollinen fuksiwappu on unohtumaton kokemus, 
minkä tulee muistamaan loppuelämänsä. Ta-
pahtumakirjo on perinteisesti päätähuimaava, 
ja tekemistä löytyy enemmän kuin tehtii tehdä. 
Pitääkin vain löytää ne omat jutut, mutta sitä-

hän on jo harjoiteltu koko syksy! Wapun vietto 
alkaa killassamme perinteisesti vuosijuhlamme 
Hermannin silliksestä. Kuulostaa hullulta viet-
tää yhtä juhlaa viikko tolkulla. Minun ohjeeni-
kin jo nyt teille on riittävästä unesta huolehti-
minen ja mukaan heittäytyminen täysillä!

Wappu tuo myös mukanaan lakkitutkintonne 
päätökseen. Kannattaa tutkailla omia suorituk-
sia pistevihosta ja huolehtia, että tarvittavat pis-
teet tulee suoritettua! Mikäli pakolliset pisteet 
ovat suorittamatta älkööt pelätkö: omalla aktii-
visuudella tarvittavat työpisteet ja muut saa 
kyllä nopeastikkin kasaan! Tulkaa juttelemaan, 
mikäli jokin askarruttaa. Olen aina tavoitelta-
vissa 24/7! Myös hauskoja eläinvideoita saa ja-
kaa ja piristää samalla allekirjoittaneen mieltä!

Olette vetäneet yli puolet fuksitaipaleestanne 
uskomattomalla drivellä. Jatkakaa samaan mal-
liin ja pidetään unohtumaton loppuvuosi!

Kipparisi,
Iiro Lindgren

- Mitä AYY:n edustajisto tekee? -
- Millaisia aiheita on tällä hetkellä keskustelussa? –
- Miksi sinua pitäisi kiinnostaa? -

Heipä hei ja onnittelut! Olet yksi niistä harvoista, joita kiinnostaa 
ylioppilaskunnan koulutuspolitiikka edes vähän. Tai sitten luulit, 
että edari tarkoittaa tiettyä energiajuomaa nauttivaa Ari-nimis-
tä kaveria. Tai sitten luet tätä KP-bussissa ja sinulla on (h)edari. 
Oli asian laita miten vaan, tervetuloa lukemaan ratkiriemukkaista 
edustajiston kokouksista, huimaakin huimemmista läheteskuste-
luista sekä tietenkin teekkarit vs. kylterit -mouhoista!

AYY:n edustajisto muodostuu edariryhmistä, kuten Kylteriren-
kaasta, Voltista tai Lujasta. Itse kuulun ryhmään nimeltä Luova. 
Siinä on opiskelijoita Rakennusinsinöörikillasta, Maanmittarikil-
lasta, Arkkitehtikillasta sekä myös artsilaisten Tokyosta. Kiitos 
kaikille äänestäneille.

Uudella kauden 2018-2019 edustajistolla oli jo viime vuoden 
puolella kaksi kokousta. Niissä päätettiin muun muassa hyväksyä 
AYY:n hallituksen muodostajaksi valitun Noora Vänttisen

hallitusehdotus vuodelle 2018, valittiin edustajistolle puheenjoh-
taja sekä kaksi varapuheenjohtajaa vuodelle 2018 ja vahvistettiin 
muun muassa AYY:n tilintarkastusyhteisön
valinta. Tärkeitä juttuja!

Vuoden 2017 puolella järjestetyt kokoukset olivat tärkeitä uu-
den edustajiston toiminnan kannalta. Ensimmäisessä tämän 
vuoden puolella pidetyssä kokouksessa uusi edari pääsi keskus-
telemaan muistakin aiheista edustajiston ja AYY:n toimijoiden va-
lintojen lisäksi, ja polttavia aiheita olivat esimerkiksi Opiskelija-
keskushankkeen tavoitteiden muotoilu, vuonna 2018 maksettavan 
jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen aikaisemmin hyväksytyn 
budjetin mukaisesti sekä AYY:n asumisen ohjesäännön muutosten 
läpikäynti. Lisäksi Aalto Media Lab Student Association DADA ry 
ja Aalto Management and International Business ry hyväksyttiin
AYY:n rekisteriin erityisasemayhdistyksiksi. EAY:itä ovat esimer-
kiksi kaikki Otaniemen killat.

Vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa perustettiin myös 
vuodelle 2018 kolme edustajiston valiokuntaa: yhteisövaliokunta, 
vaikuttamisen valiokunta sekä talous- ja kiinteistövaliokunta.
Valiokunnat koostuvat nykyisen 2018-2019 edustajiston varsinai-
sista jäsenistä sekä varajäsenistä, ja niissä on suunnilleen 13 jäsentä 
sekä heidän varajäsenensä. Valiokuntien tehtävänä on tukea yliop-
pilaskunnan päätöksenteon valmistelua lausumalla valiokunnan
teemaan liittyvistä asioista itsenäisesti sekä hallituksen tai AYY:n 
työntekijöiden pyynnöstä. Itse olen talous- ja kiinteistövaliokun-
nan jäsen, joten jos haluat tietää, mihin kaikkeen oma ylioppilas-
kuntasi törsää rahojasi, niin tule nykäisemään hihasta!

Anton Närekorpi
Luova edaattori IK:lta

Kapun Löpinät
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ltermannin palsta

Morjensta! 

Loppusyksy pääsi livahtamaan hetkessä ohi ja taisi siinä hässäkäs-
sä jäädä yksi Oltermanninpalstakin kirjoittamatta.
Kilta koki syksyn aikana merkittävän muutoksen, kun normaalin 
raadinvaihdoksen lisäksi kiltahuone muutti kokonaan uuteen ra-
kennukseen.  Tekemieni laajamittaisten ja kriittistäkin tarkastelua 
kestävien haastattelujen (otos ehkä noin neljä opiskelijaa) perus-
teella uusi sijainti on löytynyt ja vakiintunut käyttäjäkunta kulut-
taa tätäkin tilaa. Muutoksethan kuuluvat nykymaailman kuvaan: 
myös rakennustekniikan laitos on muuttamassa jonnekin, mutta 
aikataulu ja osoite vielä puuttuvat. Ne ehkä selviävät lähitulevai-
suudessa, kunhan emme määritä liian tarkkaan, mikä on lähitule-
vaisuus.

Killan sijaan Rakentajanaukio 4 on saanut uusia vuokralaisia ku-
ten tarkkasilmäisimmät ovat huomanneet. ACRE (Aallon kiinteis-
tötoimi) on etsinyt jo jonkin aikaa rakennusalan yrityksiä vuokralle 
Otaniemeen. Kun samaan aikaan yritykset haluavat näkyä opiske-
lijoille myös kampusalueella, on niiden luontevaa vuokrata toimis-
totiloja myös Aallon kiinteistöistä. Uranuurtajana tässä on toiminut 
Sweco Oy, joka onkin jo asettunut paikoilleen Rakentajanaukio 4:n 

toiseen kerrokseen. Alakertaan valmistunee piakkoin uusia tiloja 
myös muille alan toimijoille. Toivotaan, että yritysten, opiskelijoi-
den ja opettajien yhteistyö vahvistuu ja kontaktien luominen sujuu 
nyt helpommin. 

Hauskaa ja lumista talvea toivottelee innokas hiihtäjä Leena
su 18.2.2018

Tähtää
korkealle,
valitse RIL!

Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET

Apurahat

Teekkari-
palkka-
suositusVerkostoi-

tuminen
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Aamulla kun avasin silmäni, tiesin samantien, mikä 
päivä tänään on. Aurinko paistaa ulkona, keli on idyl-
lisen talvinen, linnut laulaisivat jos ne eivät lähtisi ete-
län lämpöön karkuun, paskiaiset. Tiesin, että tänään 
pääsisin pikkulask… LASKIAISRIEHAAN seuraa-
maan toinen toistaan päheämpiä laskuvempeleitä. 
Tämän kaiken lisäksi saisin taas pitkän odotuksen jäl-
keen tavata Aalto-ihastukseni: Eversti Sandelsin.

Ikuisuudelta tuntuvan päivän jälkeen suuntasin hie-
man väsyneenä, mutta määrätietoisena Ullikselle. 
Metro ja ratikat olivat aivan täynnä haalarikansan jo-
kavuotisen vaelluksen johdosta, mutta onneksi olen 
paksunahkainen korsto ja paljasjalkainen Keravalai-
nen enkä pelkää läheisyyttä. Samaa tahtia kun “kak-
kosratikka” lähestyi Ullista, myös tunnelma ratikassa 
kohosi. Ikäväkseni huomasin, että myös joku prodeko-
lainen teki lähempää tuttavuutta tulevan rakkaani 
Sandelsin kanssa. Oli tehtävä “Santtuun” lähtemätön 
vaikutus.

Suuntasin samantien Raksan teltalle, joka oli kuin ti-
lauksesta piikkipaikalla aivan mäenlaskurinteen vie-
ressä. Tästä näkisin akateemisen mäenlaskukilpailun 
kavereiden kanssa ja grillistä sai makkaraa jopa ilmai-
seksi. “Aivan täydellinen paikka, jotten sanoisi”, ajat-
telin ääneen. Karnevaalitunnelma Raksan teltalla oli 
miltei käsinkosketeltavissa, kun tapahtumajärjestäjät 
ilmoittivat mäenlaskukilpailun alkavan. Jengi oli ai-
van pähkinöinä.

Raksan laskuväline sai kunnian laskea ensimmäisenä. 
Näky oli silmiä hivelevä: Sininen savu mäen yläpääs-
sä herätti mielenkiintoni, mutta kun näin itse vehkeen, 
sai se myös absoluuttisen huomioni. Fuksit laskemas-
sa ilman paitoja sadan ja viiden hermannin kanssa, 

wau! Lainatakseni yhtä tuomareista “On aina hienoa 
kun paidattomat pojat juo skumppaa”, kuvaa erin-
omaisesti laskua. Tämän laskun jälkeen rima oli ase-
tettu erittäin korkealle. Hyvästä laskusta huolimatta 
Koneinsinöörikilta vei voiton menopelillään ja jo klas-
sikoksi muodostuneella liekinheittimellään. Raksan 
laskuväline päätyi kuitenkin paikallislehteen ja jopa 
maikkarin kympin uutisten kevennykseen. Mielestäni 
tämä sata kertaa parempaa kuin voittaminen, vai mitä 
Sandels. Sandels?!

Huomasin unohtaneeni Sandelsin Raksan teltalle vain 
muutamaksi minuutiksi, ja mitä pakkasilman sokaise-
mat silmäni näkivätkään. Joku raatilainen oli kylmän 
viileästi napannut rakkaan Aalto-ihastukseni sylei-
lyynsä. Kaverini olivat jo kuitenkin kovaa vauhtia läh-
dössä approilemaan, joten en kerennyt selvittämään 
tämän raatilaisen kanssa välejämme. Lupasin vain it-
selleni etsiväni Sandelsin Gravitaatiossa ja pyöräyttää 
häntä tanssilattialla Petrin tahtiin. “Sen minä todella-
kin teen!”

L A S K I A I S R I E H A
Teksti: Smaug Hobitista

Kuvat: Susanna Karlqvist
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Laskiaistiistai alkoi allekirjoittaneella tänä vuonna perus-
työpäivän merkeissä. Kahvia juotiin ja vessassa istuttiin. 
Rankan työpäivän jälkeen mielessäni kävikin siirtyminen il-
lalla yökerho Apollon puolelle nauttimaan sitä kuuluisaa ral-
linektaria. Tällä kertaa tärpätin kiskominen jäi kuitenkin vain 
ajatuksen tasolle, loppuillan kuluessa ihan vain kotisohvalla 
röhnöttäessä. Kuka siis olisikaan pätevämpi tapahtumarapor-
tin kirjoittamiseen, kuin toimittaja jonka muistikuvia illasta ei 
ole alkoholilla tärvelty. Todennäköisesti kuka tahansa muu, 
mutta pelataan nyt näillä korteilla, jotka meille on jaettu.

Illan kohokohdat sekä Apollossa, että asunnossani

Kello 20:00

Apollo: Ovet ovat juuri auenneet, joten juhlijoita ei todennä-
köisesti näy juuri missään.
Asuntoni: Kämpän ovi on lukittu, joten juhlijoita ei näy mis-
sään.

Kello 21:00

Apollo: Rosvosektorin keikkaan on vielä puolituntia, joten 
ehkä innokkaimmat ovat jo eksyneet pelipaikoille.
Asuntoni: Curlingin miesten alkulohkon Tanskan ja Ruotsin 
väliseen mittelöön on vielä 5 tuntia ja 5 minuuttia. Olen soh-
valla.

Kello 22:00

Apollo: Puoli tuntia Petrin keikkaan. Humalatila on vielä hy-
vin nousujohteista.

Asuntoni: 4 tuntia ja 5 minuuttia ottelun alkamiseen. Kymme-
nen uutiset ovat juuri alkaneet.
Kello 23:00

Apollo: Meininki varmaan melko sumea.
Asuntoni: Meininki hyvin selkeä. Pakastepizza on uunissa ja 
TV:stä pauhaa ohjelma ”Hengenvaarallisesti lihava”.

Kello 00:00

Apollo: RWBK
Asuntoni: Valun sohvalta sängyn puolelle kyllästyttyäni cur-
lingin odotukseen.

Kello 01:00

Apollo: Yökerho alkaa muuntautumaan haureuden pesäksi, 
himonhien kirvotessa pintaan tanssilattialla.
Asuntoni: zzz…

Kello 02:00 – Till the end of time

Apollo: Yökerho on kuin Johanneksen ilmestyksestä, menon 
eskaloituessa kohti täyttä hulluutta
Asuntoni: Painajaisuneni ovat kuin Johanneksen ilmestykses-
tä ja heräilenkin vähän väliä tekemään yöllisiä ristiretkiä jää-
kaapilleni. Syön Nutellaa suoraan purkista lusikalla.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että molemmissa tarkastelu-
kohteissa oli meininki kohdillaan. Vietit sitten iltasi Apollossa 
tai minun asunnossani, aamulla on kuitenkin huono-olo.

G R A V I T A A T I O
Teksti: Herra Voide

“Painovoima eli gravitaatio on luonnonilmiö, joka saa kaikki massalliset kappaleet 
vetämään toisiaan puoleensa.” 
– Wikipedia

”Gravity, after all, offers a stark warning of the dangers of debris, clutter and human 
waste.”
 – Guardian
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Def Enoro-exqu():

print(”Rakennusinsinöörikillan Enoro-exkursio lähti käyntiin 
kollektiivisella kerääntymisellä Otaniemen bussipysäkille, josta 
ihana (vielä länsi-metron aikakaudellakin kulkeva) 550 johdatti 
hilpeän, pääosin fukseista koostuvan retkikuntamme Leppävaa-
raan Enoron toimistolle. Kyseessä oli lähihistoriallinen merkkita-
pahtuma, nimittäin killan 2018 exkursiomestarin, Mia Roslundin, 
ensimmäinen exkursio.

Konttorilla meidät aluksi parkkeerattiin perinteisen post-it- pö-
hinä-taulun eteen. Ja komea taulu olikin. Olisipa allekirjoittanut 
vielä ymmärtänytkin keltaisten taikalappujen sisältöä. Tässä vai-
heessa meille erikseen korostettiin, että taulun edessä oppimam-
me asiat ovat omaksi opiksemme, enkä voisi kirjoittaa Enoron 
liikesalaisuuksia julki koko laajalle maailmalle (eli siis Ruutisten 
keskimääräiselle lukijakunnalle). Kuten mainittu, yrityksen liike-
johdon onneksi tätä vaaraa ei ollut.

Kuten isäntämme asian ilmaisivat, Enoro on softwareyritys, 
jonka pääasiallinen leipätyö on niinkin kiehtova asia kuin mit-
tausohjelmistojen tuottaminen kuluttajien kilowattimittareihin. 
Kuitenkin kuultuamme, että Enorolla on vaatimaton 70% mark-
kinaosuus alallaan, varmasti moni mietti, että josko kuitenkin 
Y1-kurssilla oppimamme python syntax erroreineen saattaisi sit-
tenkin joskus poikia jotain hyödyllistä, kuten vaikkapa töidenta-
paisia.

Pääsimme seuraamaan IT-yrityksen aikataulutuksen läpikäy-
missessiota, joka kulki nimellä Draft Plan Review [Error: secret 
content, not authorized]. Ryhmätyöskentelyn seuraaminen oli 
mielenkiintoista, ja jotain mitä saatamme itsekin jonain päivänä 
hyödyntää. Tuokion sisältöä siteeraamatta kerrottakoon, että ky-
seessä siis oli Scrum-metodi, jossa kahden kuukauden rupeama 
jaetaan neljään kahden viikon sprinttiin, joissa priorisoidaan ja 
aikataulutetaan työt. Nähtyämme lyhyen diaesityksen softayri-
tyksen tuotekehityksestä pääsimme itsekin kokeilemaan organi-

sointikykyjämme vastaavan ryhmäpähkinän merkeissä.
Ryhmätöissä saimme velvollisuudeksemme aikatauluttaa yh-

den kahden viikon sprintin työtehtävät erilaisista osaajista koos-
tuvalle tiimille. Järjestelimme kuvitteellisten alaistemme aikatau-
lut, ja ohessa saimme harjoittaa työelämän henkilöstökauppaa 
vaihtaessamme ylijääneitä koodariresursseja naapuriryhmille. 
Samalla avautui näkökulmaa, siihen kuinka aikaa vievää töiden 
priorisoiminen ja organisointi on.

Saimme asiantuntijaesitykset myös asiakastietojärjestelmistä 
sekä lisäksi mallisuoritteen asiakasanalyysistä. Paljon on puhuttu 
julkisuudessa ja puhutaan jatkossakin yritysten keräämistä asia-
kastiedoista ja niiden käyttämisestä. Saamamme mallisuoritus 
asiakassegmentoinnista- ja analyysistä olikin kiehtova katsaus 
asiakasdatan hyödyntämisestä.

Niin kuin kaikki hyvät exkursiot, myös tämäkin ristiretki oli 
noususuhdanteinen illan päättyessä ruokailuun ja virvokkei-
den nauttimiseen samalla kun haluavat pääsivät saunan lauteil-
le. Kaikkiaan mielenkiintoinen seikkailu hieman erilaisempaan 
energia-alan firmaan.”)

enoro-exqu()

EKSKURSION KOHTEENA
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Rakas lukija,

Kiitos oivallisesta kysymyksestäsi vakavasti 
otettavan tieteellisen lehtemme toimitukselle 
koskien niin kutsuttua ’raksaeläintä’ eli homo 
inginerous konstructista. Aihe on mitä mie-
lenkiintoisin, ja haluaisimme tarjota pienen 
katsahduksen tämän kiehtovan nisäkkään 
elämään.
Maantieteellisesti raksaeläin on hyvin rajoit-
tunut, ja sitä tavataan vain pienellä alueella 
itäisessä Espoossa. Muutamien seikkailun-
haluisten erakkosielujen on tosin havaittu 
tekevän uhkarohkeita kesävaelluksia perife-
ria-alueille, jopa aina Oulun seutuville saak-
ka.
Tarkkaa ja luotettavaa mittaa raksaeläimen 
säkäkorkeudelle tutkijat eivät ole pystyneet 
määrittämään, ja niitä tavataankin monen 
kokoisina. Parempi tapa tunnistaa raksaeläin 
onkin kiinnittää huomiota sen ainutlaatuiseen 
väritykseen: vartalon väritys on täydellisen 
sininen, jonka erottaa hyvin muista seudulla 
havaittavista nisäkäslajeista. Elannonhankin-
nassa olevalla raksaeläimellä saattaa myös 
havaita kypärän, jonka värin avulla se vies-
tittää kokemustaan ja asemaansa yhteisössä: 
uusilla yhteisön jäsenillä on kauniisti kusen-
kellertävät kypärät, kun taas vanhemmilla al-
fayksilöillä kypärä on valkoinen.
Pariutumisaikoina kesäisin raksaeläimen voi 
puolestaan nähdä soidintupsuineen valkoi-
sessa lakissa. Tästä tupsustaan sen voi jo kau-
kaa erottaa muista korkeakoulueläimistä

ja kategorisoida Otaniemeläisten ylevään hei-
moon kuuluvaksi. Otaniemeläisten heimon 
alalajina raksaeläin on kuitenkin kaivertanut 
oman selkeän ekologisen lokeronsa Koneta-
lon kellariin lähisukulaistensa mittari- ja ko-
nekansan naapuriin.
Hämmästyttävää ja merkillepantavaa on, että 
– toisin kuin esimerkiksi kone-eläimellä (lat. 
homo mechanus) – raksaeläimellä on yllättä-
vän isolukuinen naaraskanta. Tutkijat tulkit-
sevat tämän viestiksi yhteisön elinvoimaisuu-
desta ja monipuolisesta kyvystä houkutella 
uusia phucsus-jäseniä.
Lopuksi mainittakoon, että raksaeläin elää 
hyvin järjestäytyneessä yhdyskunnassa, joka 
noudattaa länsimäisen demokratian perus-
periaatteita. Joka vuosi Telluksen kiertäessä 
Auringon oikeassa asemassa Venukseen ja 
Proxima Centauriin nähden kömpiikin yh-
teisön uusi raati päänsärkyä potien valmiiksi 
suorittamaan tärkeimpää tehtäväänsä eli vas-
taanottamaan uuden vuoden runsaat palau-
temäärät.

P.S.
Raksaeläimet arvostavat tovereissaan erityi-
sesti kykyä prosessoida alkoholia, sekä kim-
blenpelaustaitoa. Siinä epätodennäköisessä 
tapauksessa, että kohtaat vihaisen raksaeläi-
men, vaihda puheenaihe näihin teemoihin ja 
päästä oluttölkistä maltaiden tuoksua ilmaan, 
se rauhoittaa hermostuneen raksaeläimen.

’’Mikä fakki on raksaeläin ja kenen luvalla se vie meidän työpaikat ja naiset??’’
- Shakespeare

’’Onko se vai eikö se ole?’’
- vauva.fi

’’Missä näitä voisi tavata? Olen N22 HY:ltä.’’
- Jodel

KYSY TOIMITUKSELTA
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RAATI 2018 ESITTAYTYY

Silja Yli-Juuti

Virka: Puheenjohtaja
Miksi hait kyseiseen vir-
kaan? - Raksa on kiva :)

Mitä et ainakaan tee raa-
tivuonna? - Saavuta kesä-
kuntoa 2018.
Salainen aseesi killan 
hyväksi? - Ex-kiltalaisen, 
nykyisen lakimiehen(nai-
sen) käyntikortti.
Miten teet päätöksesi? 
- Öisin suraamalla tähtien 
ja planeettojen asentoja. 
Muulloin Otaketun liikkei-
tä.
Toteemibiisi? - Kaikki, 
mikä KP-bussissa soi.
Oispa... - KP
Äidille terkkuja? - Äiti mä 
pääsin lehteen!

Atte Ahti

Virka: Kirjuri-tiedottaja
Miksi hait kyseiseen vir-
kaan? - Halusin lähettää 
koko killalle hassuja huumo-
rivideoita.
Mitä et ainakaan tee raati-
vuonna? - Kirjoitus virheitä.
Salainen aseesi killan hy-
väksi? - Microsoft Wordin 
kieliasun tarkistustyökalu.
Miten teet päätöksesi? - 
Boldattuna pöytäkirjoissa.
Toteemibiisi? - Battlefield 
1942 theme kännykän kaiut-

timella.
Oispa... - Tropical spa.
Äidille terkkuja? - Terkkuja 
äidille :)

Mikael Väisänen

Virka: Rahastonhoitaja
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Ha-
lusin nähdä tilillä yli yksinumeroisen 
summan.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? 
- Yhtään kirjanpitorikosta.
Salainen aseesi killan hyväksi? - Hy-
vät sipulin kuorimis- ja pilkkomistai-
dot.
Miten teet päätöksesi? - SWOT-analyy-
sin avulla.
Toteemibiisi? - Syyntakeeton.
Oispa... - Palju.
Äidille terkkuja? - Pitäsköhän käydä 
ruokakaupassa?

Nina Tanskanen

Virka: Emäntä
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Iskä 
suositteli
Mitä et ainakaan tee raativuonna? 
- Hanki koiraa. Tai kasveja.
Salainen aseesi killan hyväksi? 
- @herrapaddington varmaan.
Miten teet päätöksesi? - En tee päätök-
siä.
Toteemibiisi? - Ei toteemibiisiä, mutta 
toteemilyriikat: ”When your legs don’t 
work like they used to  before”
Oispa... - Kaljaa. Ei oikeesti. En tykkää 
siitä, se vaan kuulosti hyvältä.
Äidille terkkuja? - Saisko sen fetala-
sagnen reseptin?

Tuukka Harvela

Virka: Isäntä
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Koen 
olevani hyvä siinä. Saa olla eri mieltä.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? - 
Vietä tipatonta.
Salainen aseesi killan hyväksi? - Eikö-
hän se oo toi @invisibleninny.
Miten teet päätöksesi? - Mieluiten Rans-
kan Rivieralla rantakahvilassa siemaillen 
paikallista roseta merenelävien kera. Vaikka 
ostereita. Uu ja sit kans kattilallinen simpu-
koita valkoviinikastikkeessa. Kans vähän 
ranskanleipää vierellä et voi sit kastaa sitä 
kastikkeeseen kun simpukat loppuu. Rapui 
pakko kyl olla myös siinä sivussa. Ukona vois 
olla sellänen miellyttävä 24 astettä lämmintä 
kevyellä n. 3 m/s tuulella. Satama on täynnä 
purjeveneitä, joiden viirit liehuvat kevyesti 
tuulessa tuottaen ääntä, joka hyväilee korviani. 
Mikä se kysymys oikee olikaa?
Toteemibiisi? -Ismo Alanko Ekstaasiin
Oispa... -Noppia.
Äidille terkkuja? - Virkaperinne jatkuu.

 . .   
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Soile Bäckström

Virka: Opintovastaava
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Kos-
ka opinnoista puhuminen voittaa itse 
opiskelun.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? 
- Suorita kunnioitettavaa määrää 
opintopisteitä.
Salainen aseesi killan hyväksi? - 
Häikäisevät shotinjuontitaidot.
Miten teet päätöksesi? - Prujaamalla 
Siljalta.

Toteemibiisi? - Risto: Pupu Tupuna.
Oispa... - Pupu.
Äidille terkkuja? - Tuun hei sunnun-
taina syömään sinne.

Susanna Karlqvist

Virka: Kv- ja maisterivastaava

Miksi hait kyseiseen virkaan? - Tyk-
kään kiltahommista ja ulkkareista.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? 
- Pääse Dean’s listille.
Salainen aseesi killan hyväksi? - Sa-
lainen: sellainen, jonka olemassaolo, 
sijainti, sisältö, laatu tms. ei ole tiedossa.
Miten teet päätöksesi? - En ole vielä 
päättänyt.
Toteemibiisi? - Kaikki menee jos Exo-
tik tanssii.
Oispa... - Enemmän noppia.
Äidille terkkuja? - Kyllä mä äiti teen 
muutakin, kun dokaan.

Sara Kasanen

Virka: Ruutisten päätoimittaja
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Halu-
sin toimittaa muutakin, kuin tyhjää.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? 
- Laatujournalismia.
Salainen aseesi killan hyväksi? - Puu-
jalkavitsit ja puolitehokas itsesensuuri.
Miten teet päätöksesi? - Vakaasti har-
kiten ja viimeisellä minuutilla.
Toteemibiisi? - Pikku G: Räjähdysvaa-

ra.
Oispa... - Päivässä enemmän tunteja.
Äidille terkkuja? - Painatin juuri rin-
takehäni lehteen. Mitäs sanot?

Visa Simola

Virka: Fuksitoimikunnan puhisija. 
(Mahdollinen kipparijäbä.)
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Kyllä 

kaikki on aika haita, jotka tähän lähtee.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? 
- Soita Slow Ridea beginnerillä.
Salainen aseesi killan hyväksi? - 
Osaan seisoa asennossa pitkään pai-
kallaan ilmeenkään värähtämättä.
Miten teet päätöksesi? - Suoritan pää-
töstoimenpiteeni sateessa, sumussa ja 
seittemen pullon simassa.
Toteemibiisi? - Leevi and the Leavin-
gs: Toteemipaalu.
Oispa... - Kämppä Niemessä.
Äidille terkkuja? - Terveisiä Joensuu-
hun ja kiitos sienistä!

Katarina Varteva

Virka: Yrityssuhdevastaava
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Pidän 
verkostoitumisesta.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? - Jou-
du keksimään tekemistä.
Salainen aseesi killan hyväksi? - Inten-
siiviset taustatutkimukset.
Miten teet päätöksesi? - Pirauttamalla 
B-rappuun.
Toteemibiisi? - I’m so fancy.
Oispa... - Iskän luottokortti.
Äidille terkkuja? - Mennäänkö taas syö-
mään? :)

Mia Roslund

Virka: Excursiomestari
Miksi hait kyseiseen virkaan? - Tyk-
kään järkätä erilaisia juttuja ja tehdä 
yhteistyötä yritysten kanssa.
Mitä et ainakaan tee raativuonna? - Ole 
Norske Kimblen finaalissa.
Salainen aseesi killan hyväksi? - Lopu-
ton määrä ideoita.
Miten teet päätöksesi? - Järkeä, sydäntä 
ja sopivasti perstuntumaa yhdistellen.
Toteemibiisi? - The Point Sisters: I’m so 
excited.
Oispa... - Vielä darrattomia darroja, niin-
ku 19-vuotiaana.
Äidille terkkuja? - Kyllä mä joskus vielä 
käyn läpi ne laatikot, jotka muutin vä-
livarastoon kesäks sun luo viis vuotta 
sitten.
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Aamukieltäytymisestä

Arpinen Lemmen Soturi & Herra, joka tunnetaan 
paremmin nimimerkillä Rakkautta Lyhyesti

Aamu 1

Olin valmistellut kaiken edeltävänä iltana tätä varten. 
Vaihdoin kaapin perukoilta tuoreet lakanat sänkyyni, 
ajoin risuisen parran, ja laitoin tarvittavat varusteet 
käden ulottuville. Olin pelannut itselleni aamuksi hy-
vin aikaa toteuttaakseni pyrkimykseni. Viime kerrasta 
alkoi olla aikaa jo useita kuukausia, ja tunsin pieni-
muotoista painetta suoriutua. Tiesin, ettei se ole sen 
kummempaa kuin esimerkiksi polkupyörällä ajaminen, 
mutta käteni hikosivat ja sydämeni syke kiihtyi jo pel-
kästä ajatuksesta.

Kello herätti minut 6:20. Laitoin herätyksen heti 
pois liiallisen melun välttämiseksi. Edellisenä iltana 
tuomani kukka-asetelma oli hieman nuukahtanut, sillä 
en kotiin saapuessa muistanut kastella sitä. Se ei kui-
tenkaan muuttaisi suunnitelmiani. Hamuilin vasem-
malla kädelläni sänkyni viereen yöpöydälle – kaikki 
tarvittava oli edelleen siinä: enää puuttui vain toteu-
tus.

”Sydämeni syke kiihtyi jo pelkästä 
ajatuksesta.”

Nousin sängystä ja keitin kahvit kahdelle, josko läm-
min kofeiini virittäisi tunnelmaa toivottuun suuntaan. 
Asetin vaaleanpunaisilla sydämillä kirjaillun kahvi-
kupin yöpöydälle, ja hivutin housuja varovasti kohti 
nilkkoja. Sydämeni pamppaili Tom Jonesin Sex Bomb 
-kappaleen tahtiin, ja tunsin hikipisaroiden valuvani 
ohimollani leikitellen kohtalollani. Tiesin, että nyt jos 
koskaan on aika toimia. Hivelin sormilla alavatsaa, 
mutta jostain syystä en havainnut tunnelmassa min-
käänlaista muutosta. Asetuin sängylle makaamaan ja 
koskin varovasti poskea. Tunsin, kuinka silmäluome-
ni painuivat kiinni kyllästyneenä ainaisten yritysteni 
epäonnistumiseen.

Aamu 2

Eilinen epäonnistuminen oli jo pyyhitty mielestä ja 
sen mukanaan tuomat syvät haavat salvattu. Toimin 
kuten viimeksi, mutta tällä kertaa kiskaisin puolet kah-
vista suoraan kurkkuuni – unohdin käyttää maitoa ja 
tunsinkin sisuksissani ikävän poltteen. En antaisi sen 
pilata tätä aamua, vaan käyttäisin kaiken internetis-
sä oppimani temput tavoitteeseen päästäkseni. Asetin 
jälleen lempeyttä huokuvan mukin yöpöydälle. Olin 
jo valmiina ottamaan ohjakset kuin uljas ratsupoliisi 
konsanaan, kunnes se tapahtui: Kliseiseksi tekosyyksi 
muodostunut päänsärky iski kuin tilauksesta, ja aa-
muinen pirteys oli poissa. Asettelin naamalleni hymyä
tapailevan virneen ja totesin kaikilla olevan huonoja 
päiviä. ”Ehkä ensi kerralla”, ajattelin mielessäni.

Aamu 20

Lukuisten pettymysten jälkeen, en odottanut enää ih-
meitä. Aamuisista askeleista oli tullut jo arkipäivää, 
mutta toistin niitä kuin epätoivoisesti paritta jäänyt 
metso soidinhuutoaan lähellä kiima-ajan päättymistä. 
Tiesin tämän olevan viimeisiä mahdollisuuksiani, sillä 
kaikella on tapana päättyä aikanaan, eikä meidänkään 
yhteinen aikamme enää kestäisi tätä tekohengitystä. 
Kaikki alkoi tuntua teeskentelyltä, ja vaikka olin valeh-
dellut asiasta lukuisia kertoja vanhemmilleni, joutui-
sin heillekin kertomaan lopulta tuskallisen totuuden. 
Ystäväni olivat alkaneet jo kyselemään perääni, eivät-
kä vähättelevät kuittaukset purreet heihin enää kuten 
alussa. Katsoin itseäni peilistä suoraan silmiin ja ke-
hotin itselleni: ”Go get ’em tiger!”

Asetin jälleen yöpöydälle kahvimukin ja tarkistin 
että ”penaalissa oli vielä teräviä kyniä” pitkien yksi-
näisten iltojenkin jälkeen. Asetin etusormeni hellästi 
korvanlehdelle ja kutitin varovasti. Aktiivisuuteni ei 
kuitenkaan tuottanut toivottua tulosta, joten päätin 
kokeilla vielä kerran asettua sängylle. Haluttomuus oli 
kuitenkin ilmassa lähes käsin kosketeltavissa. Kaikki 
päättyisi juuri niin kuin edellistenkin kanssa. Toivo oli 
menetetty, eikä aurinko nousisi enää. Käänsin kylkeäni 
ja murahdin hiljaa itsekseni.

En jaksanut nousta yhdellekään virtausmekaniikan 
aamuluennolle.
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Perinteikäs, kunnioitettu ja rakastettu. 
Näillä adjektiiveilla saattoi kuvata Raken-
nusinsinöörikilta ry:n vanhaa kiltahuo-
netta Rakentajanaukio 4:ssä. Siellä vallitsi 
heleä ilmapiiri: kahvipannut porisivat tau-
koamatta, siantappopöydän huudot toivat 
säpinää arkeen, vanhat kiltajyrät jakoivat 
viisauksiaan vielä viattomille fukseille ja 
Guitar Hero loisti poissaolollaan.  Mutta 
mitä tapahtuikaan?

4.5.2017

Raati päätti kokoukseksikin kutsutussa sa-
tanistisessa rituaalissaan seuraavaa: “Pää-
tös: Hyväksytään korkeakoulun tekemä 
tarjous kiltahuoneen uudesta sijainnista 
K1-rakennuksesta.” Kyseinen päätös herät-
ti kysymyksiä monessa kiltalaisessa. Mitä? 
Miksi? Milloin? Täh? Watergate skandaalin 
tapaan, päätöksen taustat pidettiin tiukasti 
salassa ja asia kuopattiin… Tähän päivään 
asti.

Me olemme tiedonjanoinen turvallisuus-

syistä nimettömänä pysyvä nelihenkinen 
tutkivan journalismin ryhmä raksalta. 
Olemme jo pitkään ihmetelleet minkä takia 
killan kiltahuoneen oikeastaan oli muutet-
tava pois tutulta ja turvalliselta Rakentaja-
naukiolta. Olemme kuulleet monia huhuja, 
mutta emme mitään varmaa. Kilta syyttää 
muutosta koulua ja koulu Acrea. Acre taas 
syyttää lukiolaisia. Mutta mikä on totuus? 
Ketä lukiolaiset syyttävät? Onko syy ho-
meitiöissä vai onko Garyllä tässäkin näp-
pinsä pelissä?

Päätimme ensin tiedustella päätöksen teh-
neeltä raadilta asian taustoja. Otimme säh-
köpostitse yhteyttä vuoden 2017 puheen-
johtajaan Anton Närekorpeen. (Kuva 1)

Kuten huomaatte on vastaus enemmän 
kuin kyseenalainen. Vuoden 2017 raadilla 
ei selvästikkään ole puhtaat jauhot pussis-
sa. Seuraavaksi päätimme etsiä arkistosta 
vanhat pöytäkirjat. Kevään dokumenteissa 
pitäisi olla selvästi eriteltynä kaikki muut-
toon liittyvät faktat.

Pitkän etsinnän jälkeen huomasimme, 
ettei päivän 4.5.2017 pöytäkirjaa löytynyt 
muiden joukoista. Saimme kuitenkin ni-
mettömän vihjeen tuntemattomalta kil-
talaiselta: vihjeen mukaan kolmantena 
yönä täysikuusta löytäisimme vastauksia 
kysymyksiimme kiltamme postilötterös-
tä. Toimimme ohjeiden mukaisesti, ja löy-
simmekin ruskean kirjekuoren, joka sisälsi 
kyseisen puuttuvan pöytäkirjan. Tutkailim-
me kyseistä asiakirjaa ja huomasimme, että 
muuton päätöstä edeltävät perusteet olivat 
sensuroitu. (Kuva 2)

Miksi sisäilma-asiantuntijan tekemän ra-
portin yksityiskohdat oli peitetty? Mitä 
ovat nämä kosteusvahingot? Mitä raati 
vietti päivänä joka päätettiin myöhemmi? 

Me lupaamme selvittää tämän pohjia myö-
ten!
Me paljastamme raadin salaisuudet koko 
killalle!
ME OLEMME RAKSA INVESTIGATIONS!

OSA 1

Kuva 1 Kuva 2
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1. 105 tuntia Nicholas Cagea
2. Tutustu johonkin uuteen kiltalaiseen
3. Kirjoita 1-105 palautetta raadille
4. Tyhjennä ja täytä kiltiksen tiskikone
5. Keitä 105 kuppia kahvia kiltiksellä
6. Nuku kiltiksellä
7. Moikkaa Garya
8. Tilaa subista kasvispihvi ilman paahtoa
9. Syö Otafoodissa
10. Poistu metrolla Otaniemestä

11. Köyhä, mikset menny taksilla?
11.Juo kalja
12.Kenraaliharjoitus Hessuun jonkun muun 
järjestön vuosijuhlissa
13.Postaa raksan Jodeliin @rakennusin-
sinoorikilta
14. Onks raksalla jodel?
15. Syö dipolissa kolmesti samana päivänä
17. Lue Ruutisia
18. Kerro huolesi fuksikapteenille
19. Opiskele kiltiksen opiskeluhuoneessa
20. Käy killan tapahtumassa
20. Liity ExotIK:hon
20. Lue puhiksen puhinat loppuun
22. Selvitä, miten tehdä QR-koodi
21. Juo toinen kalja

23. Kuuntele Arttu Wiskarin koko tuotanto
24. Käy saunassa
25. Käy paljussa

26. Soita huonoa musiikkia kiltiksellä
29. Suorita noppia
30. Katso Akun kakka onklema -video ko-
konaan 
9. Siteeraa Seppo Papusta
8. MuokkAa paintilla ebin kuva ja sujuta se 
raadin koppiin
7. Pöhise
6. Juo kalja
5. Katso STP youtubesta
4. Anna raadille hyvää palautetta
40. Soita “Slow Ride” Guitar Herossa
41. Koodaa ohjelma, joka printtaa 105 ker-
taa “Hello world!”
42. Pelaa siantappoa
43. Käy jonkun kurssin luennolla, missä et 
itse ole
44. Prujaa
45. Kerro vitsi
46. Tutustu fuksiin
47. Tykkää 10:stä Raksan uusimmasta 
ig-kuvasta
48. Pelaa Rocket Leagueta boosti O:ssa
49. Pelaa Rocket Leagueta boosti squaressa
50. Hae kiltikseltä Lemminkäinen-lippis
51. Syö nuudelit raakana
52. Käy kaupassa jossain muualla kuin Ota-
niemen Alepassa
53. Syö popparia kiltiksellä 
54. Tarjoa jollekin kalja
55. Juo itsekin lisää kaljaa
58. Kokeile uutta (urheilu)lajia
59. Piirrä muotokuva jostain kiltalaisesta
60. Juo piimää lounaalla
61. Kuuntele Tauskia
62. Moikkaa Alvarin tiskijäbää
63. Tee 20 punnerrusta
64. Heitä jollekin tuntemattomalle yläfem-
mat
65. Nettishoppaile
66.Vietä vuorokausi ilman somea
666. Mene jotain kaveria piiloon
67. Käy Uudenmaan ulkopuolella
68. Tee jekku tai jäynä
69. Kysy jotain Lintukodon oraakkelilta (goog-
laa, jos et tunne)
70. Harjoittele wanhoja tansseja
71. Katso Temptation Islandia opiskelun sijaan
72. Hemmottele itseäsi a la carte -lounaalla 
73. Kirjoita koulutehtävä Comic Sansilla
74. Auta jotakuta pulassa olevaa
47. Kaljaa
48. Poista Game Changer laskin mycoursesista
49. Hae omat löytötavarat kiltikseltä

50. Lue Ruutiset
51. Etsi sielunkumppanisi
52. Kerro kaverille, mitä söit eilen
53. Kysy kaverilta, mitä hän söi eilen
54. Auta kesää ja syö lunta pois
55. Katso Simpsoneiden 105. jakso
56. Diagnosoi flunssastasi jotain vakavampaa
57. Muistele fuksivuottasi ja sitä, kuinka kaikki 
oli silloin paremmin
59. Juo kaljaa nenän kautta
60. Juo lasillinen vettä
61. Mee töihin
62. Soita johonkin asiakaspalveluun ja puhu 
ruotsiksi
66. Onnittele vanhaaa raatilaista syn-
tymäpäivästään (ei tarvi olla oikea päivä)
67. Hae AYY:n toimistolta ayy pinssi
68. Pelaa beer pong -peli
69. Voita beer pong -peli
69. Ota itseäsi niskasta ja tee nyt se koulutyö, 
jota oot vältellyt
69. Käy exculla ja kysy hyvä kysymys

69. Kehu vastaantulevan ulkonäköä
96. Sitsaa
97. Käytä päivän ajan eriparisukkia
98. Laita kellosi Mikesin aikaan
99. Myöhästy jostain sovitusta tapaamisesta
98. Osta Alepasta 1.05€ jotain
97. Haaveile ulkomaanmatkasta, johon sinulla ei 
98. ole Varaa
99. Lähetä ISOllesi kiva viesti
100. Tarkista, onko haasteita oikeasti 105
101. Keksi itsellesi joku hauska haaste
102. Kerro kipparille vitsi
103. Kaiva frakki/mekko kaapista tai käy nyt 
hyvä ihminen hankkimassa semmonen
104. Osallistu Hessuun
105. Pääse pääjuhlaan

TOTEUTA NAMA 105 HAAS- 
TETTA ENNEN HERMANNIA

 . .      . .
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Brace yourselves

The Wappu might be coming

1. Aloita teksti kuvailemalla kevään merkkejä tai ajan kulumis-
ta.
Esim. ”Keltainen tulipallo alkaa taas sädehtiä verhojen lomitse 
ja teekkarikansan varpaat alkavat hiljalleen sulaa talven kaa-
moksen turruttamasta kohmeisesta ikeestä.”

2. Hypetä (mahdollista) Wappua!
Esim. ”Eletään jänniä aikoja. Mikäli Wappu Valpurin päivänä 
suodaan järjestää, ilakoi Otaniemi yötä päivää riemua rinnois-
saan.”

3.  Kiusoittele lukijaa (mahdollisella) Wapulla!
Esim. ”Mikä on sitten tämä mystinen (mahdollinen) Wappu?”
(ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ KERRO MITÄÄN KONKREETTIS-
TA, vaan maalaile ylimalkaisia fraaseja kuten hauskanpito, pal-
jon mielenkiintoista puuhaa jne.)

4. Muistuta fuksipistevihkoista ja lakin ansaitsemisesta.
Esim. ”Kannattaa vilkaista fuksipistevihkoa. Ei haittaa, vaik-
kei merkintöjä olisi vielä montaa. Ne ilmestyvät sinne kuin it-
sestään kevään aikana. Ota minuun yhteyttä, mikäli pisteiden 
keruussa on vastoinkäymisiä. Lakin saaminen (mahdollisena) 
Wappuna on unohtumaton elämys.”

5. Korosta fuksiwapun ainutkertaisuutta ja kerro muistelevasi 
omaasi lämmöllä.
Esim. ”Fuksiwappuja on ihmiselle suotu korkeintaan yksi. Itse-
kin vaalin ainiaan sydämessäni tuota taianomaisinta eloni ke-
vättä.”

6. Muista mainita (mahdollinen) Wappu!
Esim. ”WUHUU! EHKÄ Wappu?! JEE! JIHUU!”

7. Informoi että, (mahdollisen) Wapun vietto koetaan alkavan 
Hermannin silliksestä.

8. Kerro, että keväällä on paljon tekemistä ja kaikennäköistä oh-
jelmaa.

9. Älä unohda mainintaa (mahdollisesta) Wapusta!

10. Anna lukijalle ohjeita, kuten nukkuminen, täysillä mukana 
oleminen ja hauskanpito.

11. Mainitse (mahdollinen) Wappu vielä pari kertaa

Lopuksi:
(Hauska lainaus tai vitsi)

Mahdollista Wappua jännittäen,
Fuksikapteeninne/Kipparisi
 (Oma nimi)

KIPPARIN KLISEET

(Näin kirjoitat vuoden ensimmäisiin
 Ruutisiin Kapun löpinät) - SANO SE 

NORJALAISITTAIN

Ilmeisesti on mahdollista, että muutama rikkoutunut sielu ei 
saanutkaan tarpeekseen Kimblestä edellisiltana. Ihailen kes-
tävyyttänne, mutta olen huolissani sekä henkisen ja fyysisen 
hyvinvointinne puolesta. Lopettakaa jo, hullut.

- Sun mutsis

Arpa on heitetty.

- Julius Caesar, finaalissa  44 eaa.

Kuva: Matias Saikku
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