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Aloittamisen suhteeton vaikeus. Siinäpä syy suurimmalle osalle elämäni ongelmista. 
Otetaan vaikka tämä ilta esimerkiksi. Kello lähenee puolta yötä sunnuntai-iltana 

ja istun edelleen Maarintalolla hypistelemäsi julkaisun kimpussa. Miksi? En aloittanut 
ajoissa. Seuranani minulla on vain yksi väsyneen näköinen vaihtari ja lähes loppuun 
kulutettu keksipaketti. Lähettäkää apua - saatan olla täällä edelleen.

Mielelläni uskottelisin itselleni, että tähän kaikkeen on olemassa järkevä, minusta 
riippumaton syy. Ulkoexcursio, työkiireet, koulu painaa päälle, pakolliset päiväunet 
kolmesti vuorokaudessa. Mitä näitä nyt on. Valittevasti joudun ehkä näin yön pimeinä 
tunteina myöntämään itselleni ja siinä sivussa myös sinulle, arvoisa lukija, että minun 
omilla valinnoillani saattoi olla jotain vaikutusta tämänhetkiseen tilanteeseeni. Kukapa 
olisi arvannut!

Onneksi en taida olla maailman ainoa ihminen, jolle asioiden aloittaminen on yleensä 
vaikeaa. Tähän tarpeeseen haluaisinkin esitellä kolmen kohdan toimintasuunnitelman, 
jonka voimme yhdessä implementoida paremman tulevaisuuden toivossa:

1. Aloita nyt, hyvä ihminen.
2. Tai nyt.
3. Jep, olet oikeassa. Nyt on ehdottomasti jo liian myöhäistä ja olet lirissä joka tapauk-
sessa. Voit hyvin ottaa päiväunet.

Kaikella vakavuudella nyt. Ajatelkaa, mitä minustakin olisi voinut tulla, jos olisin kai-
ken ryhtymäni aloittanut ajoissa. Epäilen, että olisin jo kauan sitten saavuttanut lapsuu-
den unelmani ikiomasta tamagotchibisneksestä. Enkä ainakaan istuisi täällä pahuksen 
tietokoneluokassa.

Ruudolf Ruutinen
PS. Kiitos vielä aktiivisille toimittajilleni. Panoksenne tämän lehden syntyyn oli korvaa-
maton. Ja luojan kiitos te aloititte juttunne ajallaan: ajatella, jos olisin voinut vierittää 
syyn tämänhetkisestä tilanteestani jonkun muun niskoille.
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Puhiksen

Heipähei!

Oikein hyvää syksyn ja opintojen alkua kaikille, erityises-
ti meidän uusille fukseille! Lämpimästi tervetuloa Ra-

kennusinsinöörikiltaan ja kaikkeen sen toimintaan. Lähtekää 
rohkeasti mukaan ja kyselkää jos mikään toiminnassa ihme-
tyttää!
Kiltatoimintaan mukaan lähteminen on ollut ehdottomasti 
oman opiskeluajan paras päätös. Luulisi kahden raativuoden 
jälkeen toiminnan olevan jo todella selvää, mutta aina se jak-
saa yllättää. Jatkuvasti jostain putkahtaa uusia ideoita ja te-
kijöitä, sekä motivaatiota ja tekemisen intoa ihmisillä tuntuu 
riittävän vaikka millä mitalla. Toiminta on myös kansainvä-
listynyt hienosti, jonka totesin viimeksi Nordic Meeting jat-
koilla Rantsulla, jossa beer pong pelimme Suomi vs Tanska 
päättyi voitokkaasti. (Jos teillä on ikinä mahdollisuus pelata 
beer pongia tanskalaisilla säännöillä tehkää se, mutta vain jos 
ei pelkää pöytien alla ryömimistä ja muutamaa mustelmaa.)

Jos joku löytää jonkun, joka jaksaisi motivoida opiskeluun 
samassa määrin kuin kiltatoimintaan, voi olla yhteydessä 
suoraan allekirjoittaneeseen. Nyt alan vihdoin tekemään 
palautuksia, joita pakenin onnistuneesti Espanjan lämpöön 
kaksi viikkoa sitten. Kuvassa avunhuuto hetkeltä jona ke rot-
tiin että seuraavaksi suuntaamme lentokentälle.

Terkuin,
Silja

Nyt meinasi, kuulkaa, Ruutisia kohdata ennennäkemätön on-
nettomuus – olitte jäädä vaille koulutuspoliittista dialogia 

syysiltojenne pitimiksi. Koska tuttu viestinviejämme Anton on 
joutunut niin sanotusti Närekorpeen kertaamaan kriittisimmäl-
lä mahdollisella hetkellä, koin velvollisuudekseni ottaa tilanteen 
haltuun.

Valitettavasti oma kompetenssini edustajiston kokouksista ra-
joittuu kaksiin edellisiin Ruutisiin, joten joudun hieman impro-
visoimaan tämänkertaisen Lehen tarpeisiin. Luovuus on onneksi 
hyvästä ihan elämässä yleensä.

Saanen siis esitellä, edarin tärkeimmät päätökset viimeiseltä 
vuosineljännekseltä:

Edari = AYY:n edustajisto
Hedari = Epämiellyttävä jyske pään alueella
Luova = Edariryhmä, jota Anton Närekorpi edustaa
Anton Närekorpi = Absint, poissa

Antonin puolesta,

Ruudolf Ruutinen

Puhinat
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Kukkuluuruu fuksi!
(ja miksei muutkin lukijat)

Syksy suhisten saapuvi. Kuuman kesän päät-
teeksi viileät kelit hellivät jälleen Otaniemen 
kansaa ja ensimmäiset viikot ovat vilahtaneet 
ohi käsittämättömän nopeasti uuden IK-vuo-
sikurssin edesottamuksista nauttiessa. Tämä 
on ollut elämäni vauhdikkain ja hauskin syk-
sy sitten oman fuksivuoteni. Näitä löpinöitä 
raapustaessani te fuksit olette jo talsineet neljä 
viikkoa Otaniemen katuja opintojen ja tapah-
tumien lomassa. Tämä kaikki on silti vasta al-
kua matkallanne teekkariuteen.

Olen päässyt seuraamaan ensimetrejänne 
tällä taipaleella aitiopaikalta, enkä voisi olla 
tyytyväisempi huikeaan asenteeseenne ja me-
nevään tekemiseenne. Olette lähteneet usko-
mattoman aktiivisesti mukaan tapahtumiin 
ja kiltatoimintaan. Etenkin orientaatioviikolla 
IK- fuksien ”Raksa Jaksaa!”- huudot sykäh-
dyttivät allekirjoittanutta suunnattomasti. 
Orientaatioviikolla tutustuitte toisiinne ja 
Otaniemen yhdistyksiin Otasuunnistuksessa 
ja ISO-henkilöiden opastuksella. Itäisen sata-
makaupungin sateita Stadisuunnistuksessa 

pideltyänne pääsitte Smökkiin harjoittele-
maan sitsaamista Fuksisitseillä ja kilvoittele-
maan LettuCupin pyörteissä.

Kiltahuone on paikoitellen saanut raikkaan 
tuulahduksen fuksien saapuessa kiltiskansaa 
ilahduttamaan. Kiltis on otollinen paikka tu-
tustua opiskelukavereihin ja vanhempiin tie-
teenharjoittajiin. Heidän kanssaan tulette te-
kemään tulevaisuudessa töitä valmistumisen 
jälkeen. Parhaiten tämä verkostoituminen on-
nistuu tapahtumissa käymällä ja kiltatoimin-
nan kautta!

No mutta eihän tämä syksy pelkkää hen-
gailua ja tapahtumissa käyntiä ole ollut. Aka-
teeminen polkunne on tallottu lähtökuoppiin 
kurssien alkamisen myötä. Vaikka kouluhom-
mat tuntuisivat välillä vaikeilta ja tekisi mieli 
lyödä päätä seinään, ei kannata jäädä yksin. 
Jos itse taistelee jonkin tehtävän kanssa, to-
dennäköisesti painii joku muukin kyseisen 
pulman parissa! Porukassa on helpompi rat-
koa, ja ISOt sekä vanhemmat tieteenharjoitta-
jat auttavat varmasti mielellään kysyttäessä.

Fuksivuoden voi kokea vain kerran, joten 
kannattaa nauttia joka hetkestä murehtimatta 
liikaa tulevaa. Tähän syksyyn mahtuu vielä 

paljon kaikkea siistiä ja jännää Liikuntapäi-
västä Fuksiexcuun ja Nelikiltaristeilyyn sekä 
kaikkea siltä väliltä (HBN?!?!?). Jatkakaa siis 
samalla drivellä kuin tähänkin asti. Tutustu-
kaa toisiinne, pitäkää lystiä ja uskaltakaa ottaa 
haasteista kiinni. Tehdään yhdessä tästä vuo-
desta unohtumaton ja ratkiriemukas!

Alkusyksyä fiilistellen ja 
tulevaa odottaen,

Visa Simola,
Fuksikapteenisi
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Kapun Löpinät

Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET

Tämän mainoksen teho perustuu
valheellisten mielikuvien tuottamiseen.
RILiläiset kuitenkin grillaavat keskimääräistä 
parempaa pihviä: ennen bonuksia, veroja ja 
muita kuluja keskimäärin jopa 5536 eurolla 
kuussa.
Käy tarkistamassa jäsenistön palkkatilastot 
ja teekkaripalkkasuositukset osoitteesta 
www.ril.fi
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”ISOvastaavan ininät"

Rakas kiltasein,

kirjoitan sinulle nyt, kun lehdet alkavat muuttua pu-
naisiksi ja illat pimeiksi. Uskon, että kesä alkaa vä-
hitellen olla ohi, kun linnut lentävät kaukaisuuteen 
hylättyjen loma-anomuksieni kanssa. Löydän tästä 
kuitenkin pelkkää lohtua, koska se merkkaa vain 
seuraavan kesän saapumista tulevaisuudessa.

Vaikeinta kuitenkin on kestää öitä paukkeen, jys-
keen, viiman ja kuorsauksen repivän äänen alaisena. 
Tämä tosin on helpottanut, kun viime saapumiserän 
yhdeksän kuukauden taistelijat kotiutuivat kaiutti-
miensa kanssa ja tuvan tuuletus säädettiin vähäisem-
mäksi. Kuorsaukseen ei ole vielä löytynyt ratkaisua, 
mutta olemme alkaneet vähitellen lisätä äänieristys-
tä meidän ja äänen aiheuttajan väliin.

Vaikeudet eivät kuitenkaan rajoitu vain öihin, sillä 
pienet tappiot varjostavat päiviämme myös. Esimer-
kiksi viime torstaina Sotkun pizzat ehtivät loppua 
lounaan aikana ennen, kuin ehdin paikalle. Tämä 
yhdistettynä bussilippujen hintoihin ilman opiskeli-
ja-alennusta on saanut minut ymmärtämään Tunte-
mattomassa Sotilaassa kuvattua kärsimystä.

Vastoinkäymisistä piittaamatta pyrin silti pitä-
mään pääni kylmänä ja jatkamaan eteenpäin.

Parahin terveisin,
Keisari Kittari

Sotakirjeenvaihtajan
             kuulumiset

Alkuperäiset kirjeet rintamalta

Pilalla kaikki,
Miksei raati tee mitään,
Likainen kiltis.

Subway jonossa,
Tiedottaja ei osaa,
Ottaa kaikkea.

Pilalla kaikki,
Kivaa olla kuumeessa,
Fuksisitseillä.

Ulkoexculla,
Oltiin liian hitaita,
Äidit suuttuivat.

Pilalla kaikki,
Lakinlaskijaisissa,
Puhiskin feidaa.

ISOt laiskoja,
Palautukset myöhässä,
Vähän tsemppiä.

Pilalla kaikki,
Ikävää ja harmaata,
Ulkona sataa.

Onneksi sentään,
On uusia fukseja,
Ne vielä jaksaa.

Ensimmäiset ininät ovat haikumuotoiset, sillä nimeltä 
mainitsematon I. Lindgren ei tiennyt mikä edes on haiku. 
Lue vittu joskus kirja.

Pilalla kaikki,
Siis kiitos ja anteeksi.
-ISOvastaava
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Oletko koskaan miettinyt sitä miten nopeimmin pääset Täffän spagulle? Entä Väreen uutuuden karheisiin pö-
hinätaiteilutiloihin? Miten pääsen koululle ilman sosiaalista kanssakäymistä matkan aikana??

Odotuksesi päättyy nyt! Ruutisten oma GIS-tutkimuskunta suoritti tutkimuksen, miten on nopeinta liikkua 
Otaniemessä paikasta toiseen! Huippumoderneilla tutkimusmenetelmillä ja laitteistoilla tämä urhea tutkimus-
kunta haastoi vastenmieliset sääolot, tunki kätensä multaan ja ennen kaikkea tämä tutkimuskunta haluaa aut-
taa raksalaisia pääsemään parhaiten perille, jes!

Tutkimukseen otettiin mukaan seuraavat kohteet:

Konelafka: Täällä on kuitenkin kiltis ja jotkut tänne tulevat myös opiskelemaan. Tämä paikka on kunkin 
reitin päätepiste.

Servin Mökki: Tämä on karkeasti teekkarikylän keskipiste, joten olkoot kotisi SMT:llä tai JMT:llä, voit sov-
eltaa tutkimustuloksia omaan elämääsi.

Väre/Metroasema: Jos liikut Otaniemeen julkisilla, on tämä todennäköisin paikka minne päädyt. Voit sov-
eltaa näitä tuloksia myös Jokerilinjan pysäkiltä.

Kriteereitä reitelle olivat muunmuassa: nopeus, ihmiskontaktien määrä ja reitien mielyyttävyys.

14.10.2018

Uutiset

Kuva 1 Kuva 2

OSL
Otaniemen Seudun 
Liikenne Reittiopas

Otaniemen parhaat reitti-
valinnat on nyt julkaistu

Katso lisää alta >>

Tutkivan journalismin yksikkö Aalto-
yliopistosta selvitti reittivalintojesi taustat.
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Smökki - Kone
Absoluuttisesti lyhin (ja nopein) reitti on Otakaarta pitkin ete-
lään ja Teekkarikylän bussipysäkiltä poikkeaa pientä polkua 
metsän halki Raksan taakse. Tässä vaiheessa on kaksi vaihto-
ehtoa, joissa ei juurikaan ole nopeudessa eroa. Joko voit kiertää 
Rakentajanaukion kautta Otakaari 6:n kohdalle, jonka jälkeen 
oletkin jo melkein perillä Konelafkalla. Toinen vaihtoehto on 
mennä Kandikeskusken läpi. Tämä Aallon sokkelonakin tun-
nettu talo on syönyt sisäänsä fuksin jos toisenkin, koska he 
eivät ole löytäneet ulko-ovia. Mene sisään omalla vastuulla! 
Etäisyyttä tälle matkalle tulee 950 m ja kestoa noin 11 min eli 
noin 2250 askelta.

Lyhyimmässä reitissä on kuitenkin haittapuolensa. Tällä rei-
tillä voit törmätä tuttuihin ja joudut jäämään jaarittelemaan 
virtiksestä vaikka sinulla olisi kiire diffiksen harkkaan. Tough 
Luck.

Ruutisten GIS-osasto kuitenkin otti tämän tutkimuksissaan 
huomioon ja käytti korkean suojaluokituksen GPS-seuranta-
sovellusta kartoittaakseen Eniten käytetyt reitit Otaniemessä.
Kuvassa 1 näkyvät värikkäät juovat tarkoittavat liikkeen 
suuntaa sekä määrää. Huomataankin, että edellä kuvaamam-
me reitti on suhteellisen suosittu, kun siitä on jäänyt kartalle 
GPS-jälki. Ruutisten GIS-tutkimuskunta suositteleekin tällöin 
kuljettavan Otakaarta pohjoiseen, kulkien pitkin kävelytietä, 
joka kulkee osittain metsässä. Varmistaakseen totaalisen eris-
tyksen tutuista, voit siirtyä Otaniemen rantaraitille YTHS:n 
jälkeen. Rantareittiä jatkaessa aina Maarintalolle asti koukkaa 
vielä nykyisen ST1 poratyömaan takana olevaan metsään ja 
puf, oletkin jo Koneella! Matkaa tälle reitille tuleekin melkein 
1,5 km, johon aikaa kuluisi jopa 18 minuuttia. Täytyy kuiten-
kin ottaa huomioon, jos tapaat nopeammalla reitillä tuttuja 
matka-aika venähtää huomaamattasi monituntiseksi. Lisäksi 
tämä reitti on paljon viihtyisämpi!

Väre - Kone
Älä anna näiden rakennus-
ten läheisyyden hämätä 
reittivalinnassasi. Lyhyillä 
matkoilla väärät reittivalin-
nat aiheuttavat suhteessa 
suuremman hidastuksen 
matka-aikaan, joten silmät ja 
korvat höröllä: nyt tulee tie-
toa, jota yliopistosi ei halua sinun tietävän!

Ajallisesti ja matkallisesti paras reitti on suoraan Otakaarta 
pohjoiseen ja oletkin jo perillä. Matkaa vaivaiset 250 metriä, 
johon ei välttämättä mene edes tuota ilmoitettua kolmea mi-
nuuttia. Toisaalta tämä reitti on täynnä vaaroja ja kiusauksia 
viattomalle opiskelijalle. Paljon tuttuja, joiden kanssa jäädä 
suusta kiinni, kahviloita ja kauppoja, joihin tuhlata opintolai-
nan viimeisetkin pennoset. Vielä tällä alueella liikkuu myös 
työmaa-ajoneuvoja, joiden kanssa voi sattua vahinko, nyt 
tarkkana!
Jos olet yhtä vainoharhainen ja introvertti kuin minä, preferoit 
hieman rauhallisempaa reittiä.

Tutkiessamme in situ Värettä, Ruutisten urhea GIS-tutkimus-
kunta kävi syvällä Väreen uumenissa löytääkseen tien ulos 
tuosta Kanditalon jalanjäljissä luodusta Väristysten labyrin-
tista. Näännyttävien päivien taivaltamisen jälkeen pääsimme 
kuin pääsimmekin ulos Väreestä sen pohjoispuoleisesta pää-
dystä. Tämä puoli Otaniemeä on suhteellisen rauhallinen, lu-
kuunottamatta muutamaa taikkilaista ja prodekolaista.
Kiersimme varmuudeksi Maarintietä länteen kunnes olimme 
jo Open Innovation Housen länsipuolella. Tarkastimme huip-
pumodernit GPS-jäljet (Kuva 2) ja löysimme sopivan reitin 
metsän keskellä, Laajalahden luonnonsuojelualueen lävitse. 
Tällä reitillä sielu lepäsi ja vastaan tuli vain satunnainen lenk-
keilijä. Näimme myös koiran, joten reissu oli aivan 5/5. 

Matkaa tälle reitille tuli noin 2 km (mukaan ei laskettu epä-
toivoista ulko-oven etsimistä Väreen sisällä) ja aikaa tähän 
kaikkeen kului reilu kaksi vuorokautta, mutta pääsimme kuin 
pääsimmekin diffiksen harkkaan! Hieman myöhässä toki.

Yhteenveto
Johtopäätöksena Ruutisten GIS-tutkimuskunta toteaa, että Otaniemessä on erittäin helppo liikkua paikasta toiseen jalkaisin. No-
peita reittejä löytyy, mutta niissä vaanii small talk -vaara. Onneksi vaivaan on myös lääke, nimittäin Hirudoit Forte! Kävely rasittaa 
hieman jalkoja ja tämä jumalten töhnä palauttaa vanhustenkin kankeat koivat taas vetreiksi! Ja niin nuo reitit, GIS-tutkimuskunta 
ei osaa antaa suoraa vastausta mikä reitti on paras, koska kriteerit ja painotuksen menivät erittäin tasan. Tätä tutkimusta kuitenkin 
kannattaa käyttää ohjenuorana, kun seuraavan kerran teet esim. Walk of Shamea!

Teksti: Smaug Hobitista
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Kesän aikana olemme saaneet kerät-
tyä laajan skaalan todisteita ja muita 

epäilystä herättäviä väitteitä rakkaan kil-
tamme kiltahuonetta koskien. Viime vuon-
na brutaalisti koulun ja muiden mystisten 
toimijoiden toimista masinoima kiltahuo-
neen muutto vaikuttaa entistä vaikeammin 
hyväksyttävämmältä. Jo keväällä olimme 
yhteydessä killan viimevuotiseen raatiin. 
Tämä elin on kuitenkin hyväksynyt tämän 
valheen ja tietää varmasti meitä enemmän 
syitä muuton takana. Olemme yrittäneet 
uudelleen saada yhteyttä vanhan raadin 
jäseniin, vastaukset ovat kuitenkin olleet 

kieltäviä niissä harvoissa tapauksissa, mitä 
meille on vastattu. Voimmekin todeta, että 
vanhan raadin osallisuus on merkittävä sa-
lailussa. Tutkivan journalismin ryhmämme 
yrittää kuitenkin edelleen väsymättömästi 
tavoittaa vanhan raadin jäseniä tapauksen 
selvittämiseksi.

Vanhan kiltahuoneemme tilalle on ny-
kyisin pystytetty  ilmeisesti Acren toimi-
tilat. Tutkijan journalismin osastomme 
etevin tiedustelija Pasi (nimi muutettu hä-
nen oman turvallisuuden takia) teki kesän 
lopulla yllätysiskun selvittääkseen, mitä 
Acre nykyään tiloissa puuhaa. Pasi ei kui-
tenkaan päässyt vahvasti vartioitua aulaa 
pitemmälle ja hänet käännytettiin nopeasti 
tiloista pois. Selvästi tiloissa tapahtuu jo-
tain salaperäistä ja tämä ei varmastikaan 
kestä päivänvaloa. Pasi on toistaiseksi 
päivystänyt rakennuksen tietämillä, ja us-
komme tämän vielä johtavan paljastuksiin 
asioiden todellisesta luonteesta.

Salaperäisyydet R-talossa eivät pääty 
tähän. Olemme jo pitkään ihmetelleet niin 
sanottujen koehallien funktiota. Raken-
nuksen osa, missä näiden hallien sanotaan 
olevan vaikuttaa ulkoapäin katsottuna 
todella isolta. Halleissa ei kuitenkaan tut-

kivan journalismin yksikön tiedustelujen 
mukaan ole ikinä käynyt yksikään opiske-
lija. Tämä vaikuttaa perin merkilliseltä.

”-- koulumme dekaani 
on kasvattanut kesäkur-
pitsoita.”

Olemme saaneet kuitenkin vihiä nimet-
töminä pysyviltä lähteiltä, että öisin koe-
hallien paikalta kuuluu vahvoja matalia 
ääniä sekä maa tärisee. Uskomme, että 
koehallia ei oikeasti käytetä niihin tar-
koituksiin, mihin sitä väitetään. Toden-
näköisesti hallissa sijaitsee jonkinlainen 
laite, mikä mahdollistaisi tutkivan journa-
lismin yksikön tietojen mukaan suurten 
massojen mielenhallinnan. Perin mystis-
tä. Väitettämme tukee myös r-talossa teh-
ty remontointi. Uskomme, että kantavien 
pilarien sisään on asennettu teräspalkit, 
sekä kriittiset pisteet on valmiiksi varustel-
tu räjähteillä ja termiitillä. Kyseessä lienee 
varosuunnitelma koehallien laitteistojen 
nopeaksi tuhoamiseksi, mikäli totuus sel-
viäisi.
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Todisteet kiltahuoneen muuton perim-
mäisen syyn salailusta ei pääty tähän. Tut-
kivan journalismin yksikön mediameedio 
Kimmo on jo pitkään ihmetellyt naapurin-
sa Tanjan salailevaa käytöstä. Uskomme, 
että hän on jollain tapaa kytkeytynyt tähän 
soppaan. Lisäksi Kimmo on havainnut hä-
nen kasvattavan kesäkurpitsoja pihallaan. 
Joidenkin lähteiden mukaan myös kou-
lumme dekaani on kasvattanut kesäkur-
pitsoita kuluneen kesän aikana. Uskomme 
tällä olevan suora yhteys R-talossa havait-
tuihin salaperäisyyksiin. Varttuneena bota-
nistina Kimmo jatkaa yhteyden tutkimista.

”-- onhan hän kovaa 
makkaran perään.”

Todisteiden määrälle emme näe loppua. 
Uskomme, että tämän takana olevat toi-
mijat tietävät myös, että olemme päässeet 

totuuden jäljille. Onneksi tutkivan journa-
lismin yksikkö on löytänyt sopivan rotan-
kolon, josta pystymme totuuden paljas-
tamista jatkamaan. Liskoihmiset ja muut 
totuuden salaajat haluavat kaikin keinoin 
pitää totuuden piilossa. Tästä hyvä esi-
merkki on terassin rakentaminen uuden 
kiltahuoneen yhteyteen. Terassilla pyri-
tään pitämään tärkeimmät henkilöt ja kil-
lan yleinen fiilis tyytyväisenä, jotta aikaa 
totuuden etsimiselle ei olisi. Toki fiksu 
Maanmittarikilta näki tämän petkutuk-
sen läpi ja kieltäytyi täysin terassiin osal-
listumisesta. Toki tutkivan journalismin 
yksikölläkin oli jo heti alkukeväällä omat 
epäilyksensä asiasta ja ilmeisesti salaili-
jat pääsivät tästäkin perille. Tästä syystä 
rangaistukseksi killan grilli on sittemmin 
kadonnut. Uskomme tämän olevan yritys 
lannistaa uskollisen Herbertimme intoa, 
onhan hän kovaa makkaran perään.

Olemme siis tehneet suurta edistystä to-
tuuden paljastamiseksi. Eritoten dekaanin 

kesäkurpitsat sekä R-talon remontin salai-
suuksien paljastaminen ovat varmasti täs-
sä tärkeässä osassa. Toki Infokadulle ma-
joittuneet hieman normaalia tukevammat 
suomumatelijat ovat myös jo pitkään olleet 
tarkkailumme alla. Uskomme kuitenkin, 
että myös meitä tarkkaillaan. Salaisuudet 
ovat kuitenkin levinneet jo liian pitkälle. 
Mikäli ette kuule meistä enää viimeisessä 
Ruutisten painoksessa, tiedätte, että uusi 
maailmanjärjestys on alkanut. Pysykää 
valppaina ja seuratkaa toisianne. Me ra-
portoimme taas lisää hyvin pian, ellei joku 
ole löytänyt piilopaikkaamme. 
    

Ruutisten tutkivan journalismin yksikkö, 
Kimmo, Herbert, Pasi ja Herra Äks
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Teksti: Raksa Investigations

SYYSHOROSKOOPIT

Kauris (22.12. - 19.1.) :

Puolivuotisjuhlamme on löytänyt tiensä 
syysusvan keskeltä todellisuuteesi ja edes-
säsi on unohtumaton ilta. Valmistaudu 
kohtaamaan vanha tuttavasi, jonka läsnä-
olo saa sydämesi jyskyttämään ja otsaloh-
kosi kihelmöimään. 

Vesimies (20.1. - 19.2.) :

Tuskin viiniäsikään kerkeät viimeistellä, 
kun eksotIK jo liihottelee lavalle sulosoin-
tujen tahtiin. Käännä siis katseesi kohti 
koillista, sillä tänä iltana esiintyjien joukos-
ta löytyy joku sinulle erityinen. 

Kalat (20.2. - 20.3.) :

Talvi-iltain tummentuessa sinun ei todel-
lakaan kannata hakeutua holin suojiin. 
Päänsärky ei ole ystäväsi.

Oinas (21.3. - 20.4.) :

Venus lähestyy Marsia, kuin tenttiviikko 
pahaa-arvaamatonta opiskelijaa. Viimeis-
tään nyt on aika valmistautua koitokseen 
asianmukaisesti.  Poistu maasta välittö-
mästi.

Härkä (21.4. - 20.5.) :

Tähtien asennot tuovat sinulle tänä iltana 
onnea. Nyt on oikea hetki laittaa vakio-
veikkaukset vetämään ja nettikasinot pyö-
rimään. Olet voittamaton!

Kaksoset (21.5. - 21.6.) :

Tänä iltana vasemmalla puolellasi istuu 
ihminen, jolla on salaisuus. Tarjoa siis to-
verillesi lasillinen - saatat kokea elämäsi 
yllätyksen!

Rapu (22.6. - 22.7.) :

Retuperän WBK vasta aloittelee sulosoin-
tujaan, mutta katseesi on jo muualla. Kim-
meltääkö lattialla kultakolikko? Siinä vasta 
hyvä syy vetäytyä pöydän alle!

Leijona (23.7. - 22.8.) :

Palju on sinulle tänään iso mahdollisuus. 
Hyppää sekaan, leijona! Tänä iltana et ole 
ainoa, joka etsii seuraa tositarkoituksella.

Neitsyt (23.8. - 22.9.) :

Huomisaamu ei ole elämäsi paras. Älä siis 
suotta välitä oikeista tai vääristä valinnois-
ta enää tänään. Jos päänsärkyä on podetta-
va joka tapauksessa, on siihen parasta olla 
oiva tarina liitettäväksi.

Vaaka (23.9. - 22.10.) :

Merkurius tuo tullessaan vaa'alle vaikeuk-
sia. Ratkaisu saattaa kuitenkin löytyä lä-
hempää kuin arvaatkaan. Pahan todelli-
suuden poistaa juomista kirkkain!

Skorpioni (23.10. - 22.11.) :

Olisikohan tänä iltana aika hakea ihastuk-
sesi tanssin pyörteisiin? Jupiter ennustaa 
skorpionille onnea - kaiva siis juhlakenkäsi 
kaappisi pohjalta. Hetkesi on koittanut!

Jousimies (23.11. - 21.12) :

Tänä iltana jousimies kokee jotain ennen-
kuulumatonta. Tapahtuman luonne riip-
puu vain sinusta. Tarkkaile siis ympäris-
töäsi valppaasti, jottei hieno mahdollisuus 
käänny varoittamatta uhaksi. 
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Elämme vastakkainasettelun aikaa. Tai milloin emme oikeastaan eläisikään sellaista. Sen sijaan että tässä osiossa keskityt-
täisiin poliittisiin ja globaaleihin haasteisiin, vertaillaan ohessa merkityksettömiä asioita, jotka muuten hukkuisivat kaiken 

oikeasti tärkeän pohdiskelun jalkoihin. Kuka ei olisikaan käyttänyt aikaa sellaisten asioiden miettimiseen, kuten missä kaupassa 
tehdä päivän ostoksensa tai missä ahertaa loppumattomilta tuntuvia koulutöitään. Säästämmekin sinut vaivaamasta päätäsi elä-
män pienillä valinnoilla, kertomalla sinulle tasan tarkkaan missä tehdä ostoksesi ja missä tehdä joka tapauksessa väärin menevät 
viikkoharjoituksesi. 
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Vastakkainasetteluiden aika
 Teksti: Herra Voide

“Keep your friends close, but 
your enemies closer”

K-market saapui vihdoinkin Otanie-
meen murskaamaan Alepan hallitse-
man monopolin. Alepan välittömässä 
läheisyydessä toimiva kauppias onkin 
yrittänyt iskeä puukkoa kilpailijansa 
selkään, mutta toistaiseksi tuloksetta 
(tai mistä minä tiedän). Tässä voisinkin 
hieman perata läpi näiden kahden liik-
keen oleellisia eroja.

Etäisyys

K-market on selvästi lähempänä 
uloskäyntiä, kuin keltainen kilpa-
kumppaninsa. Toisaalta Alepaan on 
lyhyempi matka, mikäli olet saapu-
massa ostoksille Väreen varsinaisista 
tiloista, mutta miksi ihmeessä olisit 
tulossa sieltä. Tämä erä menee selvästi 
kauppiaalle.

Tarjonta

Olen asioinut molemmissa liikkeissä 

useita kertoja ja aina olen löytänyt etsi-
mäni. Molemmista siis saa olutta sekä 
pakastepitsoja. Tämä erä jääköön siis 
tasapeliksi.

Hintataso

Tähän minulla ei ole mitään sano-
mista, koska en ole pahemmin tutki-
nut kuitteja tai kiinnittänyt hintoihin 
paljoa huomiota. Kumpikaan liike ei 
ole onnistunut kuitenkaan suistamaan 
talouttani raiteiltaan, joten tuskin kum-
pikaan myy tuotteitaan millään maan-
tierosvon katteilla. Molemmat toden-
näköisesti häviävät hinnoissa Lidlille, 
joten annettaan tämä erä saksalaisille, 
vaikka he eivät varsinaisesti tässä ver-
tailussa mukana olekaan.

Kokemus

K-Markettiin sisään astuessasi sinua 
tervehtivät vihannesosasto sekä oi-
kealla taka-alalla sijaitseva kasvisruo-
kahylly. Tunnet todennäköisesti piston 
sydämessäsi, matkatessasi suoraan 

nesteytyshyllyjen kautta pakaste/kark-
kiosastolle. Vielä kasalla nuo ostamatta 
jääneet ekologiset vaihtoehdot saatta-
vat varjostaa mieltäsi, mutta suoraan 
edessäsi komeileva Alkon kyltti siirtää 
ajatuksesi muualle.    

Alepa nyt on Alepa. Jo liikkeen kyl-
tin nähdessäni, minulla tulee fiilis että 
tuonne on varmasti hajonnut kaljalava 
lattialle. Tämä erä ei mene kummalle-
kaan liikkeelle.

Yhteenveto

Kuten huomasimme, liikkeillä ei ole 
oikeastaan kovin paljoa oleellisia eroja. 
Jokaisen täytyykin kysyä itseltään, että 
oranssi vai keltainen. Oikea vastaus 
on tietenkin punainen, eli Alko. Tämä 
pieni mutta pippurinen liike tarjoaa 
kuitenkin kaiken oleellisen päivästä 
selviämiseen, eikä siellä asioinnista ole 
koskaan seurannut huono omatunto. 
Ja ovathan ne Alkon muovikassit pal-
jon katu-uskottavampia kuin jotkut 
marketin roskapussit.

K-market vs. Alepa
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Maarintalon rinnalle on tupsahtanut 
lähivuosina kaikenkarvaisia opiske-
lutiloja, mutta onko niistä mistään 
varteenotettavaa haastajaa tälle ikiai-
kaiselle klassikolle? Sen sijaan että ver-
tailu kohdistettaisiin Maarin ja jonkin 
yksittäisen vaihtoehtoisen sijainnin vä-
lille, otetaan Maarintaloa vastaan suo-
raan koko muu maailma. Maari taiste-
lee siis nyt samalla muun muassa sekä 
Learning centeriä että Pohjois-Koreaa 
vastaan.

Etäisyys

Se että onko Maarintalo lähellä vai 
kaukana, riippuu täysin omasta sijain-
nistasi. Todennäköisesti se on hyvin 
lähellä, koska olet siellä jo valmiiksi. 
Tämä erä päättyy Maarin murskavoit-
toon.

Tarjonta

Maarilta löytyy monenlaisia työs-
kentelytiloja, mutta ilmapiiri niissä 
jokaisessa on vähintäänkin yhtä pai-
nostava. Toisaalta tämä ilmapiiri lau-
kaisee opiskelijassa alkukantaisen 
vaiston työskennellä kovemmalla tah-
dilla, koska mitä nopeammin hommat 
ovat tehty (tai edes puoliksi valmiit), 
sitä nopeammin Maarilta pääsee myös 
lähtemään. Maarintalossa työskentelyä 

voisikin verrata jonkinlaiseen Escape 
Roomiin, taikka vankileiriin. Mikäli 
opiskelijat pakotettaisiin työskentele-
mään jatkuvasti Maarilla, valmistuisi 
jokainen vähintäänkin tohtoriksi kol-
messa vuodessa ja kuolisi stressiin nel-
jässä.

Varmasti Otaniemestä (ja sen ulko-
puolelta) löytyy paljon muitakin ho-
meisia koppeja, joissa työskennellä, 
mutta harvassa saa yhtä paljon aikai-
seksi kuin tässä helvettiloukossa. Maa-
rintalo tarjoaakin siis lähes pohjatto-
man määrän motivaatiota, jonka avulla 
tästä koulusta pääsee ehkä joskus pois-
kin. Siitä sitten vain hermorauniona 
kohti työelämää.

Hintataso

Karkkiautomaatti tarjoilee herkku-
ja nälkäisille opiskelijoille kiskurihin-
taan. Automaatissa toimii kuitenkin 
lähimaksu, joten suosittelenkin jokais-
ta ohjaamaan katseen pois hinnoista ja 
nauttimaan suklaasta, jonka hinnalla 
olisi varmaan voinut ostaa hehtaarin 
metsää. Tämä erä olisi saattanut päätyä 
Maarin tappioon, mutta toisaalta Maa-
rille voi aina tuoda omat eväät muka-
naan, tai sitten nälän yllättäessä syödä 
vaikka kynsiä.

Kokemus

Kuten jo aiemmin todettiin, Maarilla 
vietetty aika on kokemuksena verratta-
vissa välivuoteen mielisairaalassa. Sa-
tunnaiset taustamelut rikkovat jänni-
tyksen mukavasti ja isommissa luokissa 
työskennellessä muiden kärsimyksen 
näkeminen antaa voimia jatkaa eteen-
päin. Synkimmät hetket vietetään kui-
tenkin öisin, jolloin Maarintalon paino-
voima muuttaa ajanvirtaa aiheuttaen 
ajan paikallista hidastumista. Jokainen 
Maarilla öisin vietetty tunti vanhentaa-
kin ihmistä noin viidellä vuodella. Täl-
le öiselle ilmiölle ei ole löytynyt vielä 
tieteellisesti todistettua selitystä, mutta 
epäilen vahvasti, että rakennus on pys-
tytetty intiaanien hautausmaan päälle. 
Kokemusta arvioitaessa mikä tahansa 
muu paikka on parempi kuin tämä ro-
tanloukku.

Yhteenveto

Maari on selvästi paras paikka kou-
lutöiden hoitamiseen, vaikka se jättää-
kin ihmiseen pysyvät jäljet. Jokaisen 
on tehtävä itse omat valintansa sen 
suhteen, että onko deadlineen ehtimi-
nen oman terveyden uhraamisen ar-
voista. Kaikella on kuitenkin hintansa, 
enkä itse ainakaan hoitaisi koulutöitä 
missään muualla.

Maari vs. muu maailma
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Lapsuus on jokaisen loppuelämän kannalta hyvin 
kriittistä aikaa. Jo varhaisessa vaiheessa elämälle an-

netaan taustasävel, jota kannetaan mukana läpi nuoruuden 
sekä aikuisiän. Onnistumisen hetken antavat itsevarmuut-
ta, siinä missä epäonnistumiset suovat nöyryyttä. Kaikki 
eivät kuitenkaan ole yhtä lujaa tekoa kuin muut ja pienin-
kin asia saattaa saada koko roskan suistumaan raiteiltaan. 
Jaan teille siis lyhennelmän elämäni viimeisestä kesästä ja 
tapahtumasta joka katkaisi kamelin selän.

En tarkalleen muista kuinka vanha olin kun vanhempani 
antoivat minulle ensimmäisen oppitunnin unelmista ja ih-
misiin luottamisesta. Vuosituhat taisi olla juuri vaihtunut, 
kun toivoin että voisimme yrittää kurpitsojen kasvattamis-
ta kesämökkimme puutarhassa. Tämän päähänpinttymän 
olin saanut siitä muumien jaksosta, jossa he onnistuivat 
kasvattamaan aivan järkyttävän kokoisen kurpitsan. En 
varmaan koskaan ollut edes maistanut kurpitsaa, mutta 
tiesin haluavani sellaisen.

Kurpitsoja sitten istutettiin ja siitä alkoikin pitkä odotus. 
Onneksi mökiltä löytyi paljon muutakin puuhasteltavaa, 
kuten yksin metsässä leikkiminen (en ollut vanhemmille 
sisaruksilleni mieleistä seuraa). Viihdyin tuolloin hyvin 
omissa oloissani, eiväthän muut ihmiset olisi leikkejäni 
ymmärtäneetkään. Muistan elävästi lähimetsän kivet ja 
kannot, sekä järvenrannan parhaat kahlausreitit. Aikuisiän 
mukana saapuneet pelot sekä epävarmuudet eivät vielä 
varjostaneet päiviäni ja odotin aina innolla uuteen aamuun 
heräämistä. Kamalimpia asioita olivat tuolloin paarmat, 
sekä se hetki kun sorsat eivät enää huolineetkaan leivän-
murujani, vaan jatkoivat matkaansa.

Kesä kului ja saatoin itse jopa unohtaa kurpitsat, enhän 
minä kuitenkaan puutarhan hoidosta mitään tiennyt. Kun 
vihdoin kuulin että kurpitsat olisivat valmiita, mieleeni 
palasi välittömästi muumeista tutut kurpitsasta valmiste-
tut herkut. Elämältäni putosi kuitenkin pohja alta aikayk-
sikön, kun silmiini sattuivat nuo hämmästyttävän paljon 
kurkkuja muistuttavat vihannekset. Minulle kerrottiin nii-
den olevan kesäkurpitsoja, ja hetken uskoin kyseessä ole-
van vain jokin sairas vitsi, koska en ollut aiemmin kuul-
lutkaan mistään kesäkurpitsoista. Pian kuitenkin tajusin 
tilanteen vakavuuden ja hyväksyin kohtaloni, olihan äitini 
minulle opettanut ettei auta itku markkinoilla. Painajainen 
ei kuitenkaan päättynyt tähän. Herättelin toiveita, että nuo 
valekurpitsat voisivat rujosta ulkomuodostaan huolimatta 
olla ihan hyvän makuisia. Totuus oli kuitenkin toinen, ei-
vätkä kesäkurpitsat maistuneetkaan minulle enää moniin 
vuosiin.

Tämä kesä tappoi viimeisetkin optimismin rippeet sisäl-
läni, eikä maailmassa ollut enää jäljellä muuta kuin har-
maan eri sävyjä. Enää ei olisi mitään odottamisen arvoista 
ja loppuelämä olisikin yhtä tasapaksua höttöä, jota värit-
täisivät ainoastaan uudet vastoinkäymiset sekä nöyryy-
tykset. Vaikka ennen tätä kurpitsaepisodia lapsuudessani 
olisikin ollut jotain pieniä valon pilkahduksia, on tämä 
kurkunvihreä hometäplä pilannut koko leivän.

Järkyttävintä oli tajuta, että äitini kyllä ymmärsi että tah-
doin nimenomaan kurpitsoja, enkä mitään ylipitkää kur-
kun kantapalaa. Hän kuitenkin antoi minun uskoa tuona 
kesänä, että siitä kirotusta kasvimaasta voisi joskus kas-
vaakin jotain hyvää.
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Viinlandia-kirjoituskilpailun voittaja

Viimeinen kesä(kurpitsa)
Teksti: Herra Voide

                                                                                    .  .



Teksti: Tundrajeti

Lehdet ovat leijailleet maahan, uudet fuksit ovat saapuneet 
ja vanhakin teekkarit ovat raahustaneet takaisin kiltikselle 
ryystämään kahvia ja pakoilemaan luentoja. Muutama tuore 
fuksikin on eksynyt kiltikselle, ja erehtynyt kysymään kesä-
töistä. Pysähdyn. Mitäs himskattia sitä tulikaan kesällä teh-
tyä?
Nyt – Ruutisten täydellisen anonymiteetin suojaamana – mi-
nun ei tarvinne peljätä ISOvastaavan tai fuksikipparin sen-
suuria, joten voin paljastaa katkeransuloisen totuuden raksa-
laisten kesätöistä kokonaisuudessaan.

Jo tammikuussa alkaa kesän työt, kun huolestuneet ENY-teek-
karit alkavat lähetellä vuoroin anovia, vuoroin ylistyksessään 
itseriittoisia työhakemuksia. Tai siis: ne, joiden edelliset po-
mot eivät ole kiinnittäneet heitä jo hiljalleen lumen alta pal-
jastuvalle seuraavalle kesälle. Jos et kuulunut tähän ryhmään, 
niin tough luck.

Hikoiltuasi koko tammikuun työhaastattelut ovat edelleen 
kiven alla, ja epätoivo alkaa saamaan kurkusta otetta. Onnek-
si olet edellisviikkoina jutustellut muilla aloilla olevien kave-
riesi kanssa (kyllä, sinullakin saattaa jo tässä vaiheessa olla 
tällaisia ”kaveri” -otuksia), ja saat vinkin miltei kelvolliseen 
työpaikkaan, joka sijaitsee vieläpä kehä kolmosen sisäpuo-
lella. Elämä miltei hymyilisi, jos et olisi edellisiltana vetänyt 
kolmatta ilmaveiviä tämän kunniaksi.

Saat kaverisi vinkin avulla kesätöitä – muttet oman alan fir-
masta. Puolivälissä sopimuksen allekirjoitusta tajuat, että 
palkka on itse asiassa kurjempaakin kurjempi, mutta on jo 
mahdotonta pysäyttää alkanutta Lihasliikettä, ja puumerkki-
si ilmestyessä paperille tajuat myyneesi oikeutesi rentoutta-
vaan lomaan. Alkaisipa koulu jo.

Toukokuun toisena päivänä heräilet vapunjälkeisestä pöh-
nästä ja raahaudut luonnollisesti työpaikalle freshinä kuin 
ksylitolimainoksen näyttelijä. Alkaa pitkä ja kuormittava 

perehdytys työhön. Toukokuu tiivistettynä onkin juuri tätä: 
vuoroin töissä vuoroin koulussa, välistä päivä koulussa ja yö 
töissä 24h putkeen. Mitäpä suostuit kolmivuorotyöhön. On-
neksi ARTS-ENGin leijanrakennus saa ajan kulumaan kuin 
siivillä.

Ennätyskuuma kesäkuu, ja mielesi tekevi vain uimaan kave-
rien kanssa. Onneksi sinulla on hyvä mielikuvitus, sillä työ-
paikan varustuksiin ei kuulu uima-allasta (yllätys yllätys). 
Myös seuraavan perjantain grillaukset kaverien kanssa on 
peruttu, sillä iltavuoro painaa päälle. Lauantainakaan ei mi-
tään jaksa tehdä ennen töitä ja sunnuntain tuplapalkkoja et 
halua missata. 

Ja näin viikot kuluvat, tutussa rutiinissasi. Ainoa työkaverisi 
josta pidit siirretään toiseen vuoroon. Voi pettymysten pet-
tymys. Onneksi Suomen kesä tulee kuitenkin kylään ja kat-
soessasi ulkona alkavaa rankkasadetta ei enää harmita niin 
pahasti olla sisällä töissä.

Elokuun loppu ja enää muutama viikko töitä jäljellä. Työ-
gonahdus alkaa ottamaan vallan, mutta onneksi pomokin 
ymmärtää jo tässä vaiheessa. Piristyksenä toimii, että sait vii-
konlopun vapaaksi MAIK-varaslähtöä varten – sillä edel-

lytyksellä, että tulet maanantaina tekemään tuplavuoron. 
Aina ei voi voittaa.

Kesä on nyt ohi, etkä ole yhtään sen levänneempi kuin ke-
väälläkään. Onneksi koulu alkaa, eivätkä luennot ole pakolli-
sia. Lisäksi pankkitili ei näytä enää ihan nollaa, aika korkata 
skumppapullo. Tästä kesästä viisastuneena pohdiskelet mitä 
haluaisit tehdä ensi kesänä. Pari kaveriasi ”opiskeli” kesän 
ajan, saaden muutaman tärkeän nopan. Olisiko tässä pelas-
tus hikiseltä kesältä sisätiloissa? Toisaalta, elämämkolun ke-
säkurssitkin ovat kuulemma laadukkaita.
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OLISIKO TEILLÄ HETKI AIKAA 
PUHUA KESATÖIDEN IHMEESTÄ?

KESATYöPAIKALLA KUULTUA

Vakkari toiselle: ”Uskoksä evoluutioon?”
”Sama se on missä istuu”, kun tyämies ylimääräiselle tau-
olle läksi.
”Me ollaan aikapalkalla, ei täällä tuloksista makseta”

                                                                                    .  .
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Heräsitkö aamulla putkan nurkasta, hämilläsi kuinka olet päätynyt sinne? Aseellisesta ryöstöstä epäil-
tynä sinua odottaa todennäköisesti vankilatuomio, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Odottele rauhas-
sa vain seuraavia Ruutisia, joista saatatkin löytää artikkelin "Arkiopiskelijan top 7 vankilapakovinkit!".

14

Rahansäästövinkit

1       RAHANTULO

Tukikuukaudet loppu?
Unohditko hakea opintolainaa?
Vai onnistuitko käyttämään sen uudessa ennätysajassa rahojen kilah-
taessa tilille?

Mikäli vastasit johonkin näistä kysymyksistä kyllä tai ei, on tämä 
artikkeli juuri sinulle! Senttien säästäminen on yleistynyt opiskeli-
japiireissä lähes yhtä vauhdikkaasti kuin väärinpuetut vyölaukut 
ja lukiolaiset Otaniemessä. Ruutisten toimitus päättikin vastata 
olemassaolemattomiin avunhuutoihin ja listata arkiopiskelijan top 
17 rahansäästövinkiä!

2          “Budjetointi 5Ruokakauppa

Opintoraha, -laina sekä yleinen asumistuki ovat 
suuri osa opiskelijan rahantulosta. Töissäkin voi 
käydä, mutta sitä ehtii tehdä myöhemminkin.

Kuten jokainen tuta 1 kurssin käynyt tietää, on 
budjetointi kaiken A ja O. Wikipediasta löy-
tyykin hyvä artikkeli budjetoinnista, joten en 
rasita teitä enempää tylsällä aiheella.

3     
. Matkustaminen
Monella Espoolaisella veressä kulkeva automo-
bilus-geeni saattaa käydä opiskelijan kukkarolle 
isoksikin kuiluksi, ympäristöpuolista puhumatta-
kaan. Kävelyn, pyöräilyn ja julkisten suosiminen 
onkin kaikin tavoin “win-win sitsueizön”.

Suomen ruokakaupoissa hintaerot on huomattavia. 
Toisessa kaupassa euron maksava olut saattakin olla 
naapurikaupassa vain 0.95 €. Pahassa pulassa ja vielä 
pahemmassa janossa yhteiskunta varmasti kyllä ym-
märtää satunnaiset juoksukaljat sillointällöin, kun-
han ei pahaksi tavaksi jää.

4. Julkinen liikenne
Lisätäkseni edelliseen, jos #otaniemi on luottamista, 
saattaa päivittäismatkat pummilla tulla kausilippua 
halvemmaksi, mutta tähänhän allekirjoittanut ei tie-
tenkään kannusta... Toisena vaihtoehtona voisi toimia 
tarkastajaksi pukeutuminen - mikä muka voisi mennä 
pieleen?

6  
Lisärahan tarpeessa 

Lainantakausta ei tullutkaan? Budjetointi ei onnis-
tunut. Auton tuulilasi rikkoutui ja lipuntarkastajalta 
irtosi pikavoitto naamioitumisesta huolimatta. Panii-
kinomaisessa tunteenpurkauksessa lähikaupasta tas-
kuun lainattu olutpullokin hajosi sinun kompastuttua 
ulko-oven kynnykseen? Ei hätää.

Kysy läheiseltä naishenkilöltä sukkahousut lainaan, 
sukkikset päähän ja lähimpään pankkiin keittiöveitsen 
kanssa. Kyllä pankkivirkailija sympatisoi epätoivoasi ja 
sponsoroi edes taksimatkan lähimpään väliaikaisasun-
toon Pasilassa.

7 Jail in, bail out

Teksti: Sjukledighet
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