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Puhiksen puhinat I/2019
VOISIN HUIJATA JA sanoa sen perin-
teisen “en vuosi sitten osannut kuvitella 
olevani tässä”, mutta uutta vuotta ei voi 
olla hyvä aloittaa valheella. Mahdolli-
nen halu toimia raadissa oli jo fuksina 
tullut mieleeni. Ajatus puheenjohtajuu-
desta käväisi säännöllisen epäsäännölli-
sesti mielessäni menneen vuoden aika-
na seikkaillessani killan kanssa ympäri 
Suomea ja Eurooppaa excumesun hom-
missa.

Jatkuu sivulla 3

Kapun kryptogrammit
Ensimmäiset omaperäiset kapun löpinät 
kiltamuistiin! Saatko SINÄ selvää näistä  
arvoituksista??

Vihje #1: 

Lisää pähkinöitä 
sivulla 4

RAKSAN POJAT TESTAA: 
VÄRE

Syksyllä 2018 kampuksemme kasvoi 
taas hieman suuremmaksi, kun Väre 
avasi ovensa. Vaikka suurimmalle osal-
le rakkaista lukijoistamme ovat metro-
asema ja sen läheisyydessä sijaitsevat 
muut palvelut jo varsin tuttuja, har-
vempi kuitenkin arvaa mitä Väreen 
suljetut ovet kätkevät taakseen. Tätä 
aukkoa kiltalaisten sivistyksessä päät-
ti Ruutisten tutkivan journalismin jaos 
lähteä täyttämään. Kävikin niin, että 
aurinkoisena torstaiaamuna Raksan 
Pojat™ pakkasivat kameran, muisti-
lehtiön ja repullisen reipasta teekkari-
henkeä suunnaten toiveikkaina kohti 
Otaniemen uutta keskusta. Jo matkalla 
listasimme tämän vaikuttavan raken-
nuksen hyviä puolia, kuten läheisyyttä 
kiltahuoneeseen nähden sekä yleistä 
näyttävyyttä. 

Jatkuu sivuilla 12-13

Raati 2019 esittäytyy: Katso upeat 
kuvat!!

Neljä vinkkiä, jotka jokaisen pitäisi 
tietää:

Liirum Laarum   - Näin kirjoitat 
esseen s. 16
Journalistimme on selvittänyt par-
haat niksit turhanpäiväisten esseiden 
selättämiseksi!

Töpsyn toinen tuleminen???
Lue lisää sivuilta 14-15!!!

Alumnipalsta
Entiset kiltalaiset alkavat vuodatta-
maan viisaudensampoaan Ruutisten 
iloksi. s.18
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Morojehens morojehens arvon lukija!

Kun haistaa kevään ensimmäisten Ruutisten painomusteen, tietää että toivoa paremmasta 
on. Ruutisten kevät onkin lähtenyt hyvin käyntiin tammikuussa tapahtuneella painotalon 
kilpailutuksella. Kilpailutuksen lopputuloksena pysymme saman painotalon asiakkaina huo-
keammalla sopimuksella, mikä vapauttaa varoja Ruutisten kehittämiseksi muuten. 

Ja kehittämistähän on. Vaikka Ruudolfin ensimmäinen erätaisto vuodesta 2019 olikin suc-
cé, on Ruutisilla vielä ongelmia levikin kanssa. Vaikka Ruutisilla on vankkumaton vakilukija-
kunta, ei lehtemme levikki nyt aivan vastaa Hesarin jakelua, ja nämä sivut tavoittavat mu-
kamas-vitseineen ja miltei-hyödyllisine neuvoineen paljon suppeamman joukon kuin olisi 
mahdollista. Tämä on sääli, sillä julkaisuun on käytetty kohtuullisesti killan varoja sekä toi-
mittajakunnan rajallista aikaa – ja tietysti sitäkin rajallisempaa huumorintajua.

Varmistuttuani ongelman luonteesta painoin mietintämyssyn päähäni ja aloin raapimaan 
leukaani, kunnes partani alkoi ohenemaan. Keksin, että keinoja julkisuusnosteen saamiseksi 
voisin ottaa esimerkiksi Aino-lehdeltä – kuten poliittisesti tulenaroista aiheista kirjoittami-
nen, lukijakunnan varpaille tallominen – tai vaikka Playboy-lehdeltä – no, kyllä kaikki tietää 
mikä juttu.

Käytyäni mielessäni lyhyen ja täysin kuvitellun keskustelun kiltamme puheenjohtajan kans-
sa, tulin kuitenkin siihen tulokseen, että välttämällä edellä mainitsemiani julkisuustemppuja 
minulla olisi myös jatkossa vapaus tuottaa lukijoillemme kiltapolitiikasta riippumatonta tut-
kivaa laatujournalismia sekä tehdä yliopistomaailmaa mullistavia paljastuksia (katso sivulta 
16 artikkeli ”Liirum Laarum - Näin kirjoitat esseen”) joutumatta Aalto-KGB:n inkvisitiotoi-
mien kohteeksi. 

Näiden sijaan päätin, että ujutan Ruutisten vuosibudjettiin 150 euroa ”Brändäystoimintaa” 
varten, mikä onnistui ihmeen kaupalla välttämään vuosikokouksen pilkuntarkan syynin (ai-
van niin – olisiko kenties kannattanut olla paikalla?). Tämän rahan käytän Ruutisten kehit-
tämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi korkeakoulumme opiskelijoiden keskuudessa, jottei 
yksikään tuleva kiltalainen voisi rehellisesti sanoa, ettei ole kuullutkaan Ruutisista. Tavoit-
teenani on kehittää syksyksi Ruutisille uusi ilme ja imago, joka voisi olla kaikkien kiltalaisten 
yhteinen juttu.  (I will) Make Ruutiset Great Again!

Ruudolf Ruutinen

Päätoimittajan sanaset
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VOISIN HUIJATA JA sanoa sen perinteisen “en vuosi sitten osannut kuvitella olevani tässä”, mutta uutta vuotta ei voi olla hyvä 
aloittaa valheella. Mahdollinen halu toimia raadissa oli jo fuksina tullut mieleeni. Ajatus puheenjohtajuudesta käväisi säännöllisen 
epäsäännöllisesti mielessäni menneen vuoden aikana seikkaillessani killan kanssa ympäri Suomea ja Eurooppaa excumesun hom-
missa. Tämä toiveeksi, unelmaksi, tavoitteeksi tai ihan vain ajatukseksi luokiteltava asia kuitenkin realisoitui vihdoin marraskuisena 
perjantaina, kun minut tähän tärkeään tehtävään valittiin. Samana päivänä sain mukaani tekemään 10 innokasta kiltalaista, joita nyt 
voi jo minun raadikseni kutsua sekä kasapäin niin hyvinkin kokeneita kuin vähän kokemattomampia toimihenkilöitä.

Kaikkien näiden ihanien toimijoiden avulla saadaan tehtyä vuodesta juuri sen näköinen kuin miltä Raksa 106-vuotiaana näyttää. 
Tänä vuonna nähtäväksi jää ainakin mitä kaikkea saadaan aikaiseksi, kun emännöitäväksi Otaniemeen ei meille tule muiden paik-
kakuntien opiskelijoita, ei juhlita suurta juhlavuotta sekä tietysti se, mitä tapahtuu, kun raadin on vallannut ei yksi, eikä edes kahta 
vaan kolme oululaista.

Omasta puolestani lupaan ainakin, että etenkään kasvokkain juttujeni taso ei tule kokemaan suurta tason kohennusta. Mikäli van-
hat merkit pitävät paikkansa niin salamijakun kaltaisia viehkeitä teoksia löytyy päältäni kerran, jos toisenkin tulevan vuoden aikana. 
Onnekseni pääsin huomaamaan, että minulla ja Siljalla on samankokoinen jalka, joten niiden kuuluisien saappaiden täyttäminen-
kään ei loppujen lopuksi niin vaikeaksi osoittautunut.

Tämän lehden tullessa painosta on kiltamme jälleen löytänyt tiensä Kotimaan Pitkälle. Luottavaisin mielin uskon, että reissusta 
tulee vähintään yhtä eeppinen kuin kaikista edellisvuosienkin. 

Hermanninsitsiä odottaen,

Mia Roslund
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2019

Mitä italialainen tarkoittaa sanoessaan mia? 

Katso oikea vastaus sivun 15 alakulmasta!

Puhiksen puhinat I/2019

Vasta valittu Raati ‘19  pIKkujouluissa - tai siis 
miltein

Toripolliisi tuumailessa Otaniemestä 
uutta aluevaltausta Suur-Oulun valta-
kuntaan.
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Hellurei ihanat fuksit,

Ratkokaapas tästä fuksivuoteenne liittyviä (ja liittymättömiä) 
sana-arvoituksia. Meillä on huikea kevät edessämme.

Rakkain terveisin kipparisi,

Visa Simola

1 (kuva)
2 Tekniikan akateemisten yllätys
3 Haalareiden likaamiseksi

4 
5 Fukseille orientaatioviikolla
6 Saarisen Polyteknikkojen Kuoro
7 Teekkarikansan lakeissa
8 Kun kirjainta C kääntää 90° vastapäivään se muuttuu ______
9 Kauppa käy
10 Mahdollinen
11 Aallon mukaan nimetty ravintola
12 Keltainen hedelmä
13 ẗaide
14 Sitsien ruokailualusta
15 Artsin uusi koti
16 AYY:n jäsenpalvelut on _____
17 Ennen juhlia
18 Fuksi on tuleva
19 15 min juttelua kapun kanssa
20 Piparielementissä fuksi ____ taikinaa kulhosta.
21 Tutustumisillassa haalareille
22 Välkkyys Alvarin mukaan nimetyllä alueella
23 Puolison isä
24 Ohjelmointiseura
25 Rahan tai matkan yksikkö
26 Toivottavasti kesällä
27 m x m x m
28 Tietokilta ehkä
29 Päässä ulkona
30 YmpäriPyöreä Keksitty SanaOsio
31 Hanttihomman hoitaa joku^( __ )
32 Lisääntyy kevään tullessa
33 Taitaa alkaa kyrsiä?
34 Innovaatioyliopisto

VIHJEET

Kapun Löpinöt

Oikeat vastaukset viereisellä sivulla
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T
ARRHKUU
AWAPPU
LBANSKU
TAKLAUS

KETOLASTIA
EVÄREBK

TEEKKARIVALO
TWARTTITUOKIO
KAAPIATKCO.
OUUTAKI
TNYPKSO

↘LÖPINÄT
AITTOM
K
K
I

POIKKEUKSELLISEN RUNSASLUMINEN TALVI on hellinyt talviurheilun 
harrastajia. Itsekin innokkaana hiihtäjänä olen saanut usean vuoden tauon jäl-
keen testailla myös muita kuin valmiiksi lumetettuja latuja. Toki omakotiasu-
jana on ollut myös paljon lumitöitä. Kirjoitushetkellä on takana muutaman 
päivän mittainen suoja- ja vesisadejakso, jolloin kinokset ovat kyllä madaltu-
neet. 
Äskettäin Aallossa käytiin läpi vuonna 2013 alkaneiden kandiohjelmien väli-
arviointi. Varsinainen laajempi ohjelmien arviointi tehdään 2020/2021. Opis-
kelijoiden ja opettajien palautteessa nousi esiin esimerkiksi seuraavia seikkoja: 

•	 ENY-ohjelman sisältö on epäselvä, ja aukeaa monille vasta 1. opinto-
vuonna. 

•	 kandi- ja maisteriohjelmat ovat liian erillisiä
•	 resurssit ovat pienentyneet erityisesti kandiohjelmissa
•	 opiskelumotivaatio saattaa olla huono
•	 laskennallisen tekniikan ja mekaniikan kurssit puuttuvat kanditasolta
•	 kandiohjelman kurssien jaksotusta ja epätasaista jakaantumista kriti-

soitiin.
Palautetta käytiin läpi workshopissa ja keskusteluissa. Tässä on joitakin heti 
toteuttavia toimenpiteitä:

•	 ENY-ohjelman profilointia ja markkinointia tulisi edelleen kehittää ml. 
ohjelman nimi

•	 Valinnaisuutta pakollisissa opinnoissa lisätään siten, että esimerkiksi 
matematiikan kursseja voidaan valita vapaammin.

•	 Tämä helpottaa ja tasoittaa myös lukujärjestyksen laadintaa
•	 Insinööritaitojen lisäämistä pyritään tekemään sisällyttämällä olemas-

sa oleviin kursseihin insinöörityökaluja ja ammatillisia taitoja ja harjoi-
tustehtäviä.

•	 Tämän lisäksi kehitetään edelleen jo olemassa olevia kursseja näiden 
periaatteiden mukaisesti. 

Koulutusneuvosto on jo hyväksynyt uuden toimenpide-ehdotuksen ja var-
maan jo ensi lukuvuonna ainakin osa muutoksista näkyy opinnoissa. Toivo-
taan, että pystymme parantamaan koulutusta ja antamaan teille mielekästä 
opetusta.
Liukasta laskiaista ja reipasta tekemistä!  Leena

Oltermannin palsta

Rudolf
Rudolf on eurooppalainen miehen etunimi. Nimi on 
germaanista alkuperää ja alkujaan yhdyssana, joka mer-
kitsee maineikasta sutta.
Suomessa nimi Rudolf on maaliskuuhun 2017 mennes-
sä annettu 4385 miehelle Nimeä ei ole suomenkielisessä 
kalenterissa, mutta suomenruotsalaisen kalenterin mu-
kaan Rudolfin nimipäivä on 6. maaliskuuta.
Lähde: Wikipedia, vapaa teekkarisanakirja
 Ruutis

Ruutis

teekkari
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ISOvastaavan ininät
Täällä jälleen,

taas lyyristä ininää peräjälkeen,

kutsu ISOvastaavaks, kuka muukaa vetää tälleen.

Rahikset, puhikset, sihteerit, NO!

Tää on toimarihommii, eikä mikää raatishow.

Kippari se fuksejaan teekkareiksi kouluttaa,

vaik hoidan oikeesti hommat, palkinnot saa odottaa.

Rusetti suoraan, rakastaisin käydä vujuilla,

laulaa ja juhlia, jos vain saisin paikkoja.

Mut mä kaadan sitsijuomia, kaahaan smökis pedolla (Vittu)

momentumia vaan ei missään näy.

Voisinpa lähtee tänää, satamakaupungista ottaa huoneen,

mut mul on kiire siivoo ja se huominen ei koskaan tule.

Saatan herää rantsulla, rullaa illal ketolla,

järkkäämäs juttui, joista ISOt sais nauttia.

Mut antaa mulkata, ei kiitosta killalta,

vaikka moti loppuis, onneks on toimikunta turvana.

Mä, en tuu pääsee nukkuu koskaan.

Woo-oo-oo-oo

Nakkihommat ovat ikuisiaaa-a-aa.

Ja mä rekryyn, järkkään, hoidan kipparinkin hommat,

Vitutus on ikuistaaa-a-aa.

Woo-oo-oo-oo

Woo-oo-oo-oooo-o-oo

ISOvastaavat on ikuisiaaa-a-aa.

Omistettu Antonille, Lahen lahjalle.

-Henkka, ISOvastaava 18 

ENG-KORIKSELLA, TAI KÄRJISTETYSTI IK-koriksella, on 
kausi edennyt hyvin vahvasti. Neljä kappaletta tup-
laveetä ja tasan nolla ällää kertookin jotain tämän 
joukon suorituskyvystä. Rutiiniksi on lohkovaiheessa 
kehkeytynyt tuplapisteillä voittoon -metodi. Tässä pe-
lityylissä ideana on murskata vastustajan toiveet heti 
aloitusminuuteilla, jolloin ottelun loppupuolella tilaa 
löytyy kaikenmoiselle hassuttelulle. Hassuttelusta esi-
merkkinä erään Air-J:n muhkeat donkit. Piristystä pe-
liin ovat tuoneet kaikki uudet rookiet, joiden suoritus 
ei ole jäänyt huomiotta. Viime ottelu olikin lähes yk-
sinomaan heidän voimillaan saavutettu 44-31 voitto. 

Finaaliin tähtäävän ENGijENGin kovin haastaja lienee 
kauppatieteiden ylioppilaiden Boston KYltiks, joka on 
niin ikään peitonnut jokaisen vastustajansa. Toki hei-
dän viimeisin ottelunsa oli ns. ”nipin napin”-voitto yh-
den pisteen erolla. Pudotuspeleissä jännitys tiivistyy 
ja nähdään kestääkö ENGijENGin huima tahti loppuun 
asti.

”Oisin mäki päässy SM:ää jos nilkka ois kestäny.”

- Mikko Jantunen

Koriskolumni

Rakkaudesta lajiin – Viinlandia-kirjoituskilpailu 2019 on käynnissä!

Uusi vuosi tuli ja meni, mutta tämänkään vuotisesta ”lupaan treenata enemmän” -lupauksesta ei taida 
jäädä jälkipolville kerrottavaa edes yhtä huonoa aasinsiltaa. Viimeistään helmikuussa tapahtuneen vää-
jäämättömän luovuttamisen jälkeen ei hirveästi huvittaisi hymyillä. Tällöin on hyvä tuudittaa itsensä 
uneen vanhoilla sankaritarinoilla ja alkaa muistelemaan mennyttä kunniaa. Taltioi tarinasi sykähdyt-
tävimmästä urheilukokemuksesta – oli se sitten oma kokemuksesi, tai täysin kirjailijasielusi mielikuvituk-
sen tuotetta! – novelliksi, runoksi, haiuksi, luolamaalaukseksi tai kivitaulukaiverrukseksi: tyyli on vapaa! 
Lähetä tekstisi Ruudolf  Ruutiselle (lauri.saaskilahti@aalto.fi) 11. huhtikuuta mennessä osallistuaksesi 
kilpailuun. Voittajalle on luvassa mieltä ylentävä palkinto!



7

ArkISTojeN kÄTköISTÄ

ToImITUS TekI PYHIINVAeLLUkSeN VIISAUDeN 
LÄHTeILLe jA kAIVoI PöLYN ALTA PÄIVÄNVALooN 
mUISTojA SekÄ eNTISTeN rAkSALAISTeN VIISAUkSIA 
“VANHoILTA HYVILTÄ AjoILTA”. joTkUT ASIAT eIVÄT 
VAIN mUUTU... NoSTALgISIA LUkUHeTkIÄ!
-ToImITUS

Kuvat: Susanna Karlqvist
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Mia Roslund
Virka: Puheenjohtaja

Lyhyesti itsestäsi: Henkilö, jonka ajoittainen vapaa-aika katoaa innostukseen tehdä paljon asioita
Miten aiot pitää raadin ruodussa? - Sopivalla yhdistelmällä kovia ja pehmeitä keinoja.

Mielenkiintoisin muistosi killasta: Ei se mitä on tehnyt, vaan keiden kanssa kaikki tämä on tullut tehtyä. Erilaiset 
ihmiset tekee killasta mielenkiintoisen.

Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Frendit, vaikka vitsit ei aina ole parasta laatua sen seuraan palaa silti aina uudelleen
Vapaa sana kiltalaisille: Tehdään yhdessä huippuvuosi! Ja nyt vapaa sana on teillä

Tommi Lehtovirta
Virka: Rahastonhoittaja
Lyhyesti itsestäsi: Rennolla asenteella elämästä nautiskeleva, joka yrittää epätoivoisesti pitää kiinni salilla käymises-
tä
Trumpin ulkomaisen kauppapolitiikan ja siitä kipinöivän USA-Kiina -kauppasodan maailmankauppapoliittisten vai-
kutusten heijastuminen Rakennusinsinöörikilta ry:n rahavarantojen vuotuiseen kutistumiseen inflaation muodossa?
-Pyritään kompensoimaan pitämällä huoli rahapuuviljelmien sadosta ja näin estämään inflaation vaikutuksia
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Bileiden legendaariset raksaringit joissa ujoistakin tanssijoista kehkeytyy maa-
ilmanluokan tanssijoita
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Oispa aikaa katella sarjoja...
Vapaa sana kiltalaisille: Killan rahat ovat hyvissä käsissä 
ja kädet kohta Bahamalla :)

Tuomas Rasku
Virka: Kirjuri-tiedottaja

Lyhyesti itsestäsi: Olen Nurmon kirkonkylältä raksalle saapunut hupiukko, joka ei hauskanpitoa 
pelkää tai vitsejään hillitse. Innostuessani menen nollasta sataan kuin urheiluauto konsanaan.

Meemeilyn tulevaisuus uusien tekijänoikeuslakien valossa? - Mikäli rajoitukset alkavat ahdistaa 
meemikulttuuriamme, täytyy hassut kuvat diilata tiskin alta paperiversioina.

Onko näin pienessä raadissa tilaa kahdelle Tuomakselle? - Katso toisen Tuomaksen vastaus.
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Molempien Puolihermannien sillikset. Se tunnelma on aina Laura Aalto

Virka: Yrityssuhdevastaava
Lyhyesti itsestäsi: Ikuisesti 19-vuotias täydel-
linen kombo ysvinä vaadittavaa asiallisuutta ja 
teekkarihenkistä perseilyä. Erityistaito: mus-
telmien kerääminen.
Miten aiot hurmata yritysedustajat antamaan 
killalle rahaa, jotta tämänkaltainen laatujour-
nalismi on myös jatkossa mahdollista? - Kau-
niilla hymyllä, kiusallisilla smalltalk-taidoilla 
ja avaralla kaula-aukolla.
Blondi vai brune? Varför? - Blondi. Blondeilla 
on paljon hauskempaa.
Elämänfilosofia: Never again. Until the next 
time.
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Kiltamme 
tapahtumilla on hieno ominaisuus luoda niin 
paljon mielenkiintoisia muistoja, että on vaikea 
valita yhtä parasta. Varsinkin koska harvoin 
niitä enää seuraavana aamuna muistaa.
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - RuPaul’s drag 
race, yhdistetään rakkaus naisiin, miehiin ja 
muotiin.
Vapaa sana kiltalaisille: Jos haluutte saavuttaa 
elämässä jotain suurenmoista, kokeilkaa syödä 
ranskalaisia ja pehmistä yhdessä.

Jutta Kanerva
Virka: Opintovastaava
Lyhyesti itsestäsi: Es-
poolainen kestävyy-
surheilu- ja ulkoilufanaa-
tikko, jonka vapaa-aika 
kuluu lopulta kokouksis-
sa istumiseen.
ARTS-ENG? - Mielen-
kiintoisin ja paras kurssi 
koulussa, opettaa eh-
dottoman hyödyllisiä 
työelämämtaitoja! Erity-
isenä plussana ENGiläis-
ten insinöörinalkujen tai-

Ella Asikainen
Office: Master of International Affairs, the world is my of-

fice
Shortly about yourself: International stuff, pocket-warm 

beer and travelling ex-soviet countries are close to my 
heart.

How great of a year will it be for the new freshmen? - It 
will be great if they come to our events <3

Most interesting memory from our guild: A cottage wee-
kend that included some murde’ing, whipping and sore 

bums
If you were a netflix/television series, what would you 

be? - Full House - boring, childish, 80s, unpredictable, but 
you gotta love it

Raksan raatiotukset 2019
Tempus fugit. Vai miten se meni? Niin tai näin, on raksan historiankirjoituksessa käännetty jälleen uusi 
sivu, ja uusi raati vuosimallia ‘19 on aloittanut viroissaan. Uutta verta on paljon, sillä puheenjohtajak-
si siirtyvää Miaa lukuunottamatta kaikki ovat toisen vuoden vuosikurssin raksalaisia ja raatielämän 
tulokkaita. 

vähintäänkin mielenkiintoinen. Oispa 
sillis...

Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Avatar 
The last airbender

Vapaa sana kiltalaisille: Jatkakaa tapah-
tumiin osallistumista sankoin joukoin. 

Ootte kaikki ihania ihmisiä ja yhdessä on 
parasta.

teellisen taidon tukeminen. 
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Kiltiksen takapihan 
kylmä ja sateinen tapahtumajonotus, jossa kanssajonot-
tajien tarinointi ajankulun edesauttamiseksi oli erittäin 
mielenkiintoista. Aamuherätyksen aikaan jonottajien 
joukossa vallitsi tyytyväinen ja yleishytisevä olotila.
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Miss Fisher’s Murder 
Mysteries -  moderni mutta vanhanaikainen, jännittävä, 
ja sitäpaitsi pystyy (melkein) kaikkeen.
Vapaa sana kiltalaisille: Tosi hyvä ajatus, kyllä kannat-
taa!
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Emma Ryhänen
Virka: Emäntä

Lyhyesti itsestäsi: Keittiössä kaiut-
timen kanssa erityisen hyvin viih-
tyvä pohjoisen kasvatti ja kaikkien 

rakastama ei-niin-yllätysvegaani. 
Miten kaadetaan karhu? - Nopean 
googlauksen jälkeen ensimmäinen 
askel karhun kaatamiseen on kar-

hukoiran hankkiminen, jonka rap-
suttamisen ohessa minulla tuskin 

on aikaa perehtyä loppuun ohjeis-
tuksesta.

Saako kiltalaiset maistaa oululais-
ta keittiötä jatkossa useammin? 

- Majoneesi kuuluu pitsaan ja rös-
sypottu historiaan.

Lauri Sääskilahti
Virka: Ruutisten päätoimittaja
Lyhyesti itsestäsi: Oululainen vapaan median su-
persankari. Keskinkertaisen teekkari- ja maakun-
tahuumorin puolestapuhuja ja puolueettoman 
differentiaali- ja integraalilaskennan voipumaton 
renki. Koris on kivaa.  
Maailmankartalla Suomi paistaa ensiluokkai-
sella lehdistönvapaudellaan. Mikä on Ruutisten 
toimituksen mielipide tästä? - Niin kauan kuin 
Ruutiset johtaa esimerkillään vapaan median rie-
mukulkua, ei Suomella ole hätäpäivää. Mediahan 
on tunnetusti neljäs valtiovalta, ja viime vuodeksi 
perustettu Ruutisten iskuryhmä Raksa Investi-
gations antoi oman korvaamattoman panoksen-
sa demokratian eteen paljastamalla korruptiota 
ja salaliittoja esimerkiksi kiltahuoneen muuton 
taustalla. Eli valtakunnassa kaikki hyvin.
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Jonotukset 
tapahtumaan-joka-jääkööt-mainitsematta ja toi-
seen tapahtumaan-jota-en-viitsi-mainita. Raffii, 
mutta ne muistot ovat ikuisia. 
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Game of Thrones, 
ihan ehdottomasti! Siinä on niin paljon odotta-
mattomia ylläreitä, juonenkäänteitä ja suuria pal-
jastuksia, että miltei tulee vapaaehtoistoiminta 
mieleen. Ja hei, sehän jatkuu taas kohta! 
Vapaa sana kiltalaisille: Tehkää lumienkeleitä ja 
muistakaa nauttia Halloweenista :) 

Lionel Irrmann
Virka: Isäntä
Lyhyesti itsestäsi? 
Nimi: Lionellllll Irrmannnnnnnn
Toteemieläin: Hattivatti
Mitä teet tulevan vuoden: Piilou-
dun juhlia pakoon keittiöön
Montako ällää pitää kirjoittaa, jot-
ta pääsee killan isännäksi?
 - Nimen perusteella, noh, voihan 
sen laskeakin. Älliä on hyvä olla (ni-
messäkin), jotta sen voi juoda pois. 
(tähän saa lisätä jotain hauskaa toi-
mitukselta jos halajaa) [Request De-
nied - Toimitus]
Saako kiltalaiset maistaa ranska-
laista keittiötä jatkossa useammin?
- Hon hon oui beaucoup de baguet-

Matias Saikku
Virka: IKFTMKPJMMXIX
Sama suomeksi: Rakennusinsinöörikil-
ta ry:n fuksitoimikunnan puheenjohtaja 
vuosimallia kaksituhattayhdeksäntoista 
jKr.
Lyhyesti itsestäsi: Absoluuttinen perfek-
tionisti, joka ei lepää ennen kuin kaikki 
to-do-listalta on tehty. Tämän takia en ky-
seisiä listoja pidäkään. Hehe
Kuinka huikea fuksivuosi on luvassa? 
- Tämä määräytyy varmasti tulevien fuk-
sien ja ISOjen antautumisesta vuoteen, 
mutta aivan pahimmassa tapauksessa pi-
dän itse(ni kanssa) oman hauskan fuksi-
vuoden!

Tuomas Orava
Lyhyesti itsestäsi:
Nimi: Tuomas Kullervo Orava
Syntynyt: 7.3.1997 (Synnynnäinen excumesu 
viettää syntymäpäivänsä KP:lla)
Mitä: Vuoden 2019 excumesu, ABP:n kerho-
huonevastaava, tanssiryhmä ExotIKin veto-
naula, jyrsijä
Miksi: Jotta äitini olisi ylpeä.
Onko tänä vuonna vihdoin luvassa OuluEx-
cu?
OuluExcuun kiltalainen jo moni tietä kysyy.  
Sinne saattaa löytää vaikka paikallansa pysyy.  
Katson Oulun tähtiä ja niiden helminauhaa.  
Itsestäni etsittävä on mun Oulurauhaa.  
OuluExcu on muutakin kuin känkkyä ja lunta.  
OuluExcu on ihmismielen rauhan valtakunta.  
Eikä sinne matka silloin kovin kauan kestä,  
OuluExcu jos jokaiselta löytyy sydämestä. 
Onko näin pienessä raadissa tilaa kahdel-
le Tuomakselle? - Parempi kysymys lienee: 
“Onko näin pienissä Tuomaksissa tilaa koko 
raadille?”
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Wapun 
aika ja ihmeet, jotka mullistivat tämän pienen 
fuksin maailmankatsomuksen ja arvot. Koke-
koon jokainen vielä samanlaisen valaistumi-
sen ja astukoon kanssani rinta rinnan kohti 
autuutta.
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - The Simpsons
Vapaa sana kiltalaisille: Virveliä sana kilta-
laisille olisi parempi xDd. Mutta vakavissaan, 
nauttikaa ajastanne täällä ja olkaa toisillenne 
loistavia. Harvoin on etuoikeus elää niitä tule-
via “vanhoja hyviä aikoja”.

Mielenkiintoisin muistosi killasta: pIKkujoulujen kunniaksi järjestetyt 
Länsimetron avajaiset. Melkein yhtä hyvä veto kuin kurssineuvoston 

speksi.
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Muumit - ajaton klassikko täynnä hellyyt-

täviä, humoristisia ja psykologisia elementtejä.
Vapaa sana kiltalaisille: Muistakaa vaalia hyvää jOulumieltä läpi vuo-

den.

te, je raconte n’importe quoi mais c’est pas grave, oui sacrebleu! ...(etc. 
etc.)... bien plus endommagé la baguette.
(*Toimituksen käännöstyön perusteella vaikuttaisi myönteiseltä.)
Mielenkiintoisin muistosi killasta: - Tapahtumaan jonottaminen kil-
tiksen takanurtsilla. Syyssateessa. Tapahtuman ilmo ei edes mennyt täy-
teen. Mutta olihan se 110% sen arvoista, ja kokemus yhtä hyvä kuin ta-
pahtuma, eli Huikean Bailattavaa ja Näkemisen arvoista (tietäjät tietää).
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Westworld. Olenko edes oikea ihminen?
Vapaa sana kiltalaisille: Eikö raadin palauteboksi ole riittävästi vapaata 
sanaa kiltalaisille? 

“Ken fuksipisteitä säästää se fuksiaan vihaa”? – Pitäisi yliopistolle eh-
dottaa, että teekkarilakkitutkinnosta ylimenevät fuksipisteet voisi hy-
väksilukea opintopisteiksi...? 10 fuksipistettä = 1 op. 
Mielenkiintoisin muistosi killasta: Päiväunet rantsun rappusten alla ja 
niistä seuraava skumpan ja paljun yhteisvaikutelma
Mikä netflix/tv -sarja olisit? - Mikä tahansa Sir David Attenborough:n 
selostama
Vapaa sana kiltalaisille: Itse olen hieman kriittisellä kannalla vapaan 
sanan myöntämisestä kiltalaisille. Tietynlainen kontrolli täytyy pitää 
mediassakin. Muutenhan vanhat mouhot menisivät pilaamaan kaiken 
hauskan fukseilta...

Raati ‘19 kiittää ja kuittaa. Anteeksi
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Te kysyitte - me vastaamme. Lue alta “ratkaisu” kinkkiseen pulmaasi ja mitä tyhmiä mielenkiintoisia ajatuksia muiden kiltalaisten päässä pyörii. Yri-
timme setviä tiemme läpi kirjoitusvirheiden ja aivopierujen viidakon. Nauttikaa kohtuudella! 

KYSYMYS: Jos baseball-syöttäjä heittää pallon valonnopeudella ja lyöjä osuu palloon, niin mitä tapahtuu?
Varovaisen kiinnostunut
VASTAUS: TL;DR: KVG. Googlen selitys: Valonnopeutta ei voi saavuttaa, joten oletamme pallon lentävän liki valonnopeutta. Pallo osuu ilmamole-
kyyleihin niin kovaa, että se saa ne hajoamaan aiheuttaen ydinräjähdyksen. Pallo ja heittäjä muuttuvat plasmaksi. Älkää kokeilko kotona. 

KYSYMYS: Huolestunut espoolainen
Aiotaanko Vantaanmeren makeusongelmalle tehdä jotain lähivuosina?
VASTAUS: Tämä on kysymyspalsta, mutta voimme ottaa myös kantaa näinkin ytimekkääseen toteamukseen. Huolia voi lievittää esimerkiksi pu-
humalla kaverille. Espoolaisuudesta ei kannata opintojen aikana hankkiutua eroon, mutta niiden päätyttyä esimerkiksi itäisestä satamakaupungista 
löytyy kuulemma mukavia asuntoja. Vantaalta löytyy myös ei-niin-mukavia asuntoja. P.S. Hieno kantaaottava nimimerkki! 

KYSYMYS: Voiko olla, että alkuräjähdys oli jättiläisen piru ja laajentuva universumi on vain jättiläisen peräreiästä putkahtanut kaasupilvi, joka leviää 
ympäristöön? Planeetat olisivat pierupilven hiukkasia ja tähdet spontaanisti palavia yhdisteitä perussa.
Pieruttelija
VASTAUS: Kysymyksesi hämmensi meitä niin paljon, että päätimme vastata siihen viisi kertaa. 1. Voi olla. 2. Todennäköisesti ei ole. 3. Kukaan ei voi 
todistaa tämän olevan totta tahi valhetta, joten päätämme uskoa tämän todeksi. 4. Mielenkiintoinen ja uraauurtava näkemys, joka yhdistää alkurä-
jähdyksen ja raamatullisen käsityksen paholaisesta, lupaamme lähettää tämän eteenpäin Laura Huhtasaarelle! 5. Emme osaa ottaa kantaa perulaisiin 
palaviin yhdisteisiin. 

KYSYMYS: Voisiko korkea-aktiivisen ydinjätteen upottaa Mariaanien hautaan?
Johdatus ydinenergiatekniikkaan
VASTAUS: Voi upottaa, ei välttämättä kuitenkaan kannata. 

KYSYMYS: Miten toimia, jos vahingossa eksyy länsi-Espooseen? Tai koneen kiltikselle?
Giltiksen Guru
VASTAUS: Länsi-Espoosta pääsee kätevästi todennäköisesti pois oranssilla salamalla, joka myös länsimetrona tunnetaan. Espoolaiseen tyyliin kan-
nattaa varautua kuitenkin omalla autolla. KIKin kiltiksellä kannattaa ensin etsiä ulko-ovi (viime näkemän mukaan löytyy läheltä pyörätuolissa istu-
vaa muumiota), kääntyä vasemmalle, kävellä ruokalan läpi ja ovesta kirpsakkaan ulkoilmaan, sitten kääntyä oikealle ja mennä portaat alas, avata ovi 
oikealla, kävellä käytävän päähän ja astua vasemmalla olevasta ovesta sisään. Mitä tämän jälkeen tapahtuu, on omalla vastuulla. 

KYSYMYS: Mitä käy kun raksa ei enää jaksakkaan?
Tiedonkipeä
VASTAUS: Sula fyysinen mahdottomuus. RAKSA JAKSAA, RAKSA JAKSAA, RAKSA JAKSAA!!! 

KYSYMYS: Miksi IK:n haalareissa ei ole ole vetskaria?
Tyhäm fuski
VASTAUS: Tarujen mukaan IK:n haalarit tulevat samasta paikasta kuin ent. YIT:n työhaalarit. Näiden työhaalareiden kehityksessä on ehkä arveltu 
nappien olevan vetoketjua kestävämpi ratkaisu kovassa fyysisessä raksa_röi_hommassa. Näin ollen myös raksan haalareissa on napit vetoketjun tilal-
la. Sitä paitsi vetoketjua käyttävät vain mieslapset. 

KYSYMYS: Keltsu suljettiin ja Kvarkki vaihtui Amicasta Sodexoksi. Jos Jumala on olemassa, miksi hän sallii pahojen asioiden tapahtuvan?
Mr. Vaseline
VASTAUS: Itä-Espoon tietäjät eivät ota kantaa Jumalan olemassaoloon tai -olemattomuuteen. Teoriassa kuitenkin pahuus on Saatanan keksintöä, ku-
ten myös Sodexo ja Dipolin nykyiset ruokapaikat. RIP Keltsu ja Kvarkin kasviskeittolounaat. (Nuoremmille polville tiedoksi, että Keltsu, myöhemmin 
Cantina, oli Dipolin alakerrassa sijainnut ravintola, josta sai olutta, pizzaa ja kanacaesarsalaattia ainoana opiskelijahintaisena paikkana Otaniemessä, 
lisäksi vielä myöhään iltaan. Kun Dipoli muutama vuosi sitten remontoitiin, Cantinan vuokrasopimus päättyi eikä sitä enää avattu uudestaan :( )

Kysy Itä-Espoon tietäjiltä
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A
Teksti: Herra Voide

Tämä osio käsittelee suomalaisessa yhteiskunnassa epäoikeudenmukaisuutta kokeneita ihmiskohtaloita, sekä muita yhteiskunnallisia aiheita. Tällä 
kertaa tarkastelun kohteena on Otaniemen edesmennyt ostoskeskus ja kuinka A Bloc antoi sille viimeisen kuoliniskun.

Kävelen pitkin lumen valtaamaa Alvarin aukiota, tuulen piiskatessa vasten kasvojani. Nostaessani kauluksia ylös, näen lumipyryn seasta erottuvan 
tutun kuparisen taitekaton. Verkkaisin askelin tarvon lähemmäksi rakennusta, joka joskus oli täynnä valoa ja ostohuumaa. Rakennus on seisonut 
paikallaan jo vuodesta 1961, ja se ehti palvella Otaniemen asukkeja vuosikymmenten ajan. Enää jäljellä ovat vain muistot menneistä ajoista, sekä 
kaukaisuudessa haaleana loistava X-Burgerin valo. Laulava Lintukoirakaan harvoin enää säestää talvi-iltoja soidinhuudoillaan.
Kävellessäni pitkin ”ostarin” katosta, pystyn elävästi näkemään Apteekin, R-kioskin sekä Alepan, paikoilla joissa tällä hetkellä on vain laudoitettuja 
ikkunoita. En usko Alvar Aallon nähneen mielessään tällaista post-apokalyptista linnoitusta, hänen suunnitellessaan tätä jo nykyään museoviraston 
suojelemaa maamerkkiä. Maisemasta puuttuvat enää palavien tynnyrien äärellä lämmittelevät kulkurit, ja voisin kuvitella olevani Otaniemen sijaan 
Detroitissa.
Mutta mikä johti tämän aiemmin kukoistaneen liikekeskuksen kuolemaan? Vastausta ei tarvitse kaukaa hakea, nähdessäni kuinka ihmisjoukko vyö-
ryy 550:sta kohti Otaniemen metroasemaa. Viime kesän viimeisenä torstaina metroaseman viereen avattiin uusi kauppakeskus A Bloc, joka vei 
mukanaan vanhalla ostarilla toimineet liikkeet. Päätän lähteä seuraamaan ihmisjoukkoa ja katsastamaan tämän Otaniemen uuden ostostaivaan 
tarjonnan.
Astellessani pitkin A Blocin ostosmekkaa, liikkeiden valoloiste häikäisee silmiäni. Löytyy Clas Ohlson, Fafa’s sekä himoittu Alko, jota vanha ostoskes-
kus ei koskaan päässyt majoittamaan. Rakennuksessa on myös peräti kaksi kahvilaa, samalla kun kivenheiton päässä sijaitsevassa Learning Centeris-
sä toimii Robert’s Coffee. Kolme kahvilaa toimimassa toistensa välittömässä läheisyydessä, kun vanhalla ostarilla yksittäiset kahvilakokeilut syntyivät 
väistämättä toinen jalka haudassa. Vanhat tutut Apteekit, R-kioskit ja Alepatkin löytyvät täältä, kätevästi Otaniemessä kulkuvälinettään metroon 
vaihtavien käsillä. Kukaan ei ole jäänyt suremaan niiden alkuperäistä kotisijaa. Kyselen pikaisesti ohikulkijoilta mielipiteitä vanhasta ostarista, mutta 
kukaan ei ole huomaavinaan minua. Ehkä he eivät enää muista tai halua muistaa.
Selvästi kaiken pitäisi olla paremmin kuin ennen, onhan meillä nyt Alkokin. Jokin ei vain tunnu olevan kohdallaan, enkä pysty pakenemaan ahdistu-
neisuuden tunnetta A Blocin sokkeloisilla käytävillä. Myymälätarjonta sekä vielä lähes uutuudenkarheat sisätilat tuntuvat tukahduttavilta. Viimeinen 
pisara ovat samat Alepan myyjät, jotka aikoinaan työskentelivät ”oikealla” ostarilla. Näkökenttäni sumenee. Minun on päästävä pois.
Läpi tuiskeen saavun vielä viimeisen kerran muistelemaan ostariamme. Ennen paniikkikohtaustani poistin Alkosta pullon Koskenkorvaa. Otan pullos-
ta huikan ja kaadan loput lastauslaiturille, kunnioittaakseni vanhaa ystävääni. Ennen lähtöäni käyn vielä juttelemassa hieman X-Burgerilla, saadakse-
ni kuvan siitä, miten liikkeiden muuttaminen metroasemalle on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa. Kielimuurin takia haastattelu loppuu kuitenkin 
lyhyeen ja päädyn tilaamaan hampurilaisen ilman suolakurkkua. Lyhyestä sanasten vaihdosta sain kuitenkin kuvan, ettei X-Burgerilla ollut edes 
tietoa, että Otaniemeen kulkee nykyään metrokin, saati sitten siitä, että Dubai Mall sijaitsee nykyään sen vieressä. Tilaukseni ollessa valmis silmääni 
pistää heti hampurilaisen välistä irvistävät suolakurkut. Minut valtaa lämmin tunne, jota en ole vuosiin kokenut. Toivo. Toivo siitä, että edes jotkin 
asiat säilyvät ennallaan. Vielä hetki sitten minua syönyt katkeruuden tunne on tiessään, poimiessani pois annokseni ylimääräisiä täytteitä. 
Ehkä uudesta ostoskeskuksesta tulee jonakin päivänä muistelun kohde jollekin nuoremmalle tieteenharjoittajalle. Ehkä se on jo monelle sunnun-
tai-iltapäivän pyhiinvaelluksen kohde sekä paikka, josta hakea pelastusta. Vanha ostari jatkakoon elämäänsä muistoissamme. Niissä muistoissa, 
joissa olemme vielä nuoria ja on aina kesä.

Ensi kerralla aiheinamme ovat maakuntauudistus, sekä mies joka ei koskaan ostanut talouspaperia.

Kuvat: Lauri Sääskilahti
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SYKSYLLÄ 2018 KAMPUKSEMME kasvoi taas hieman suuremmaksi, kun 
Väre avasi ovensa. Vaikka suurimmalle osalle rakkaista lukijoistamme 

ovat metroasema ja sen läheisyydessä sijaitsevat muut palvelut jo varsin tut-
tuja, harvempi kuitenkin arvaa mitä Väreen suljetut ovet kätkevät taakseen. 
Tätä aukkoa kiltalaisten sivistyksessä päätti Ruutisten tutkivan journalismin 
jaos lähteä täyttämään. Kävikin niin, että aurinkoisena torstaiaamuna Rak-
san Pojat™ pakkasivat kameran, muistilehtiön ja repullisen reipasta teekkari-
henkeä suunnaten toiveikkaina kohti Otaniemen uutta keskusta. Jo matkalla 
listasimme tämän vaikuttavan rakennuksen hyviä puolia, kuten läheisyyttä 
kiltahuoneeseen nähden sekä yleistä näyttävyyttä. Raksa- ja ENE-teekkarin 
sydäntä lämmitti myös keskeneräisen rakennustyömaan läheisyys sekä Vä-
reen energiatehokkuus, mistä olimme etukäteen kuulleet. 

Aulaan päästyämme kohtasimme kuitenkin karvaan takaiskun, sillä kävi 
ilmi, että kaikki ovet Väreen opiskelutiloihin olivat meille lukossa eikä ku-

via saanut ottaa. Saatana! Haasteet ovat kuitenkin aina olleet elämämme suo-
la, totesi yksi Raksan Pojista™: salaisuuksien on tultava julki! Kävelimmekin 
seuraavaksi tomerana infotiskille ottamaan selvää, kuinka voisimme jatkaa 
tätä journalistista ristiretkeämme. Nopean neuvottelun jälkeen saimmekin 
selville, että jokainen Aaltolainen voi rekisteröidä oman bussikorttinsa kulku-
tunnisteeksi Väreen yleisiin opiskelutiloihin. 

Odotellessamme kulkulupiemme rekisteröitymistä (noin 20 minuuttia) pää-
timme tutustua Väreen julkisiin tiloihin. Näyttävän aulan lisäksi Väre 

kätkee sisäänsä myös Aalto University Shopin, jossa oli myynnissä paljon opis-
kelijoiden itsensä tekemiä tuotteita ja esimerkiksi nuorison suosimia skeitti-
lautoja. Kai yliopiston on jotenkin opetus rahoitettava. Kauppa ei kuitenkaan 
Raksan Poikia™ kiinnostanut, sillä olimme jo iskeneet silmämme paljon jännit-
tävämpään kohteeseen. Kaupan vierestä olimme nimittäin löytäneet mystisen 

rAkSAN PojAT TeSTAA: 
VÄre

oven, jonka infoteksti ilmoitti olevan ”lepohuone”. 
Kuvittelimme jo mielessämme opiskelijoille avoi-
met porealtaat, hierovat tuolit ja virkistävät ter-
veysjuomat. Ovi pysyi kuitenkin lukittuna, vaik-
ka kokeilimmekin monia eri lähestymistapoja. 

Kärsivällisyytemme alkoi jo rakoilla ja olimme kyllästyneitä tutkimaan kaikille 
avoimia tiloja. Rinnassamme sykki journalistin vastuu sekä kutsu seikkailuun. 

Aivan yhtäkkiä huomasimme tilaisuutemme tulleen, kun eräs pahaa aavistamaton 
artsilainen kulki suljetusta ovesta ja urhea Raksan Poika™ sai jalkansa oven väliin. 
Olimme sisällä. Tutkimusmatkamme vaarallisin osuus oli alkanut ja aloitimme me-
talli- ja puutyösiiven tutkimisen. Tiukasta valokuvauskiellosta huolimatta päätim-
me ottaa tietoisen riskin ja yrittää taltioida mahdollisimman paljon suljettujen ovien 
takaa löytyviä tiloja. Matkallamme läpi Väreen sokkeloisten käytävien kohtasimme 
monia mielenkiintoisia tiloja ja huoneita. Lukemattomia 3D-tulostimia ja erilaisia 
taidetyöpajoja, kellarissa sijaitseva puumateriaalivarasto ja ylimmän kerroksen kat-
toterassilla ja flyygelillä varustettu lounge ovat vain muutamia esimerkkejä.
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Seikkailumme aikana koimme myös vastoin-
käymisiä, eikä kaikki todellakaan mennyt 

suunnitelmien mukaan. Pyrittyämme raken-
nuksen katolle paloportaiden kautta huomasim-
me, että kulkukortillamme ei enää päässytkään 
samasta kerroksesta takaisin rakennukseen! 
Meidän oli lopulta pakko kulkea paloportaita 
pitkin aina pahaenteiseltä kuulostavaan G-ker-
rokseen asti. Täällä kulkukorttimme saivat taas 
uutta tuulta purjeittensa alle, ja pääsimme nyt 
jo aiemmin mainittuun puumateriaalivarastoon, 
jonka vieressä oli vähintäänkin yhtä vaikuttava 
metallivarasto. Viimeistään täällä meistä alkoi 
tuntua, että emme todellakaan olleet siellä missä 
meidän kuuluisi olla. Varastot olivat aavemaisen 
hiljaisia, ja niiden perällä häämötti valtava tava-
rahissi. Päästyämme hissin luo kuului kilahdus, 
ja yhtäkkiä sen suuret ovet aukesivat. Hetken 
mielijohteesta astuimme sisään.

Hissin perällä meitä tervehti Alepan työnte-
kijä rullakko mukanaan, ja hissi lähti täris-

ten ylöspäin. Valitsimme hetken mielijohteesta 
toisen kerroksen kohteeksemme, mutta hissin 
pysähtyessä kerrokseen 1A (Alepan takahuone), 
oli selvää että kulkukorttimme eivät täälläkään 
toimineet. Alepan työntekijä hymyili meille sää-
livästi ja lähti omaan kerrokseensa, kun ovet 
sulkeutuivat ja hissi lähti taas rämisten alas. 
Raksan Pojat™ katsoivat parhaaksi pitää tässä 
vaiheessa turpansa kiinni. Yllätykset eivät kui-
tenkaan loppuneet tähän, sillä hissin pysähdyt-
tyä taas G:hen emme päässeet kulkukorteillam-

me takaisin edes varastoille. Niinpä niin. 
Tässä vaiheessa ainoa vaihtoeh-

tomme oli lähteä sinne mistä 
Alepan täti oli hissiin 

tullut. Löysim-

Takansytykettä arkkarimajalle

me itsemme Alepan kellarivarastosta. 
Tehtyämme nopean tilanneanalyysin 
koimme parhaaksi lähteä hippulat vin-
kuen pakoon. Nolostuneina välttelimme 
A Blocin lastauslaiturilla työskennellei-
tä ihmisiä ja poistuimme vähin äänin 
paikalta. Väre oli sylkäissyt meidät ulos.

Hoitaessamme nyt pakomatkasta 
johtuvaa traumaperäistä stressi-

häiriötä Otaniemen Alkosta poistetuilla 
Little Bitches -oluilla (myyjän suositus 
juuri meille) rauhassa ja turvassa, pys-
tymme jo arvioimaan kokemustamme 
hieman objektiivisemmin. Vaikka Väre 
pitää sisällään paljon vain artsilaisille 
tarkoitettuja työtiloja ja -pajoja, joihin 
teekkarilla ei ole mitään asiaa, löytyy 
rakennuksesta myös huomattava mää-
rä “normaaleja” ryhmätyötiloja. Jos siis 
kaipaat pöhinäkurssisi käsienheiluttelu-
harkalle inspiroivaa miljöötä suosittelee 
Raksan Pojat™ ehdottomasti tutkimaan 
Väreen tarjoamia vaihtoehtoja. Kannat-
taa kuitenkin ottaa varmuuden vuoksi 
mukaan kartta ja kompassi, jotta ikävil-
tä eksymisiltä vältyttäisiin.

Teksti ja kuvat: 
Raksan Pojat™
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Kiltamme rakkaimman kulkuvälineen tarina alkoi huh-
tikuussa 2017, kun Helen lahjoitti meille Töpsyn, kolmi-
pyöräisen sähkömopon. Täysin sähköllä kulkeva virta-
viivainen kapistus oli vaikuttava ilmestys, mutta syystä 
tai toisesta Töpsy jäi vaille sen ansaitsemaa huomiota ja 
vaipui nopeasti enemmän tai vähemmän unholaan. Oli 
selvää, että Töpsyn aika ei ollut tullut vielä.  

Puolipyöreä juhlavuosi tuli ja meni Töpsyn jatkaessa hil-
jaiseloaan Rakentajanaukio 4:n takapihalla, kunnes lop-
puvuodesta killassa havaittiin ryhtiliike. Vuoden 2018 
vaalikokouksessa ei (taaskaan) toimihenkilöiden valin-
taan kunnolla ehditty, mutta siitä huolimatta vuoden 2019 
alussa killalla oli uusi toimihenkilövirka, Töpsyvastaava, 
ja osaava henkilö sitä virkaa täyttämään. Töpsy oltiin siir-
retty säiden armoilta K3:n kellariin, ja Töpsyvastaavan 
ympärille kasattiin motivoitunut ja osaava tiimi. Oli aika 
palauttaa Töpsy sen ansaitsemalle paikalle killassa, entis-
tä ehompana ja kauniimpana!

Tätä kirjoitettaessa Töpsyä on korjattu kuukauden ajan. 
Aloitimme projektin toteamalla alkuperäisten geeliakku-
jen olevan mennyttä kalua ja marssimme viipymättä Bil-
temaan. Kolmea 60 ampeeritunnin akkua myöhemmin 
meillä oli taas virtaa, ja renkaiden täytön jälkeen suori-
timme ensimmäiset ajotestaukset. Emme olleet pettynei-
tä: Töpsymme kulki täysin moitteettomasti ja kiihtyi kuin 
Tesla 3,5 kilowatin moottorin voimin. Tämän työvoiton 
jälkeen lähdimme tutkimaan, mitä muita toiminnalli-
suuksia Töpsymme oli alun perin sisältänyt. 

TÖPSYTIIMIN KUULUMISET, OSA 1: 
TERVEISIÄ KELLARISTA

Jokaiseen suureen luomisprosessiin kuuluu 
sekä ylä- että alamäkiä. Joskus vaan täytyy 
vetäytyä sikiöasentoon ja kerätä voimia.

K-Raudan oraakkeleita konsultoimassa

Mitä enemmän tutustuimme Töpsyyn, sitä enemmän 
olimme vaikuttuneita sen ominaisuuksien paljoudesta. 
Vähä vähältä tarkistimme ja tarvittaessa korjasimme il-
mastoinnin, pitkät ja lyhyet ajovalot, pissapojan ja peruu-
tusvalon. Sulakkeita vaihdettiin ja letkuja kiinnitettiin. 
Ennen pitkää kaikki Töpsyn alkuperäiset toiminnot olivat 
palautettuja toimintakuntoon, ja siirsimme katseemme 
uusien lisäämiseen. 

Alkuperäisen suunnitelmamme mukaan olimme ostaneet 
Töpsylle neljännen akun, johon kiinnittäisimme äänen-
toiston sekä tunnelmavalaistuksen. Tämä niin kutsuttu 
hupiakku sijoitettiin auton takaosaan downforcen lisää-
miseksi, ja pian vedimmekin jo piuhoja auton korin sisällä 
autoradion sekä kaiuttimien ja subwooferin yhdistämi-
seksi. Edullisista komponenteista ja korvaamattomasta 
konsultointiavusta suuri kiitos kuuluu Teekkarien Auto-
kerholle! 

Tammikuun lopussa kuulimme ensimmäistä kertaa ää-
nentoistomme sulosoinnut ja totesimme, että Töpsyn 
kupu on mitä mainioin kaikukoppi 50-wattiselle subwoo-
ferillemme. Tähän asti projektin vaikein ja monimutkai-
sin osa oli ehdottomasti äänentoiston toteuttaminen, sillä 
Raksan Pojilla™ oli hieman opittavaa sähkökytkennöistä. 
Valokaaret olivat sentään pienempiä kuin akkuja kytket-
täessä. 

Teksti & kuvat: Töpsytiimi
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Oikea vastaus puhinoiden kysymykseen:

“Minun”

Edessä on kuitenkin vielä haasteita. Seuraavaksi siir-
rämme huomiomme tunnelmavalaistuksen toteut-
tamiseen, kaiuttimien kiinnittämiseen sekä lukuisiin 
muihin pienempiin ja suurempiin asioihin, mitä Töp-
sy vielä tarvitsee. Haasteista huolimatta Töpsyn kun-
nostus on palkitseva ja hauska projekti, josta jokainen 
tiimin jäsen nauttii täysin rinnoin. On hyvin mahdol-
lista, että tätä juttua lukiessasi Töpsytiimi on K3:n kel-
larissa, hihat käärittyinä ja työn touhussa. Teemme 
parhaamme, jotta Töpsy olisi valmis koko killan näh-
täväksi mahdollisimman nopeasti. Pysy siis kuulolla!

Ansaittu lepotauko

Koeajossa
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Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET

Apuna työnhaussa
- Avoimet kesätyöpaikat: bit.ly/RILduuni
- Teekkaripalkkasuositus
- Työsuhdejuridinen neuvonta
- Vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Liirum Laarum   - Näin kirjoitat esseen

ON MAANANTAI-ILTA JA tajuat, että olet jälleen unohtanut tehdä sen kurssin esseen jonka deadline hengittää sinun niskaasi kuin 
Jack Nicholson Hohdossa konsanaan. Mikä avuksi? Ennen kuin vaivut syvään epätoivoon ja solusi nurkkaan potemaan masennusta 

sikiöasennossa, lue tämä. Skeidan puhumisen jalo taito on katoava suomalainen perinne. Varsinkin Savon tienoilta tulevat henkilöt ovat 
perinteisesti osanneet pulputtaa suustaan sitä itseään. Opiskelijoiden esseenkirjoitustaidosta voidaan huomata selkeästi tämän kansan-
perinteen kato. Ruutisten toimitus onkin koonnut tähän artikkeliin parhaimmat vinkit siihen, miten kirjoitat esseen kuin esseen aiheesta 
riippumatta, ja samalla pystytään ylläpitämään tätä kunniakasta ja suorastaan isänmaallista perinnettä.

1. Kirjoita paljon mutta älä sano mitään

Otetaan esimerkiksi essee, jonka aiheena on ympäristöpolitiikka ja siihen sopiva ns. Puppulause: “Jopa ympäristöpolitiikka yllättää 
toimivuudellaan, ja selvittää samalla hiusten halkomiseksi osoittautunutta geneerisyyttä.” Tarkkasilmäisimmät voivat huomata, 
että kyseisessä lauseessa ei ole mitään järkeä. Liirum Laarum -esseisiin saa hyvin sisältöä käyttämällä paljon täytelauseita. Jos 
niissä ei kerro mitään konkreettista ei se myöskään voi olla mitään väärin. Nerokasta, eikö?

2. Käytä turhia termejä

Kirjoittaessasi asiasta mistä et tiedä mitään tai tarpeeksi, on hyvä käyttää viisaalta kuuluvia termejä ja käsitteitä, kuten Onomato-
poeettinen tai Subsidiarteettiperiaate. Jos et ymmärrä, ei se mitään, sillä en minäkään ja sitä todennäköisemmin ei varmaan esseen 
arvostelijakaan. Näin kuitenkin luot itsevarman ja viisan kuvan itsestäsi.

3. Tekstiasetukset

Tekstiasetukset - nuo parhaimmat keinot huijata sanamäärää ja saada pituutta tekstiin. Aloittelijoille suosittelen klassisia rivivälin 
suurentamisia ja fontin kasvattamisia. Ehkä nerokkaimpia tapoja huijata merkki- ja sanamäärää on kuitenkin pirullisen nerokas. 
Laita word-tiedoston loppuun paljon satunnaisia sanoja ja kirjaimia. Tämän jälkeen vaihda niiden tekstiväri valkoiseksi ja kas kum-
maa: wordin merkkimäärämittari sen kuin kasvaa. 

4. Interwebin keskustelupalstat

Muutamat asiat ovat tässä maailmankaikkeudessa varmaa: Suomessa alkoholi on kallista, virtausmekaniikan perusteet aiheuttaa 
hiustenlähtöä toisen vuoden opiskelijoissa ja kaikesta maan ja taivaan välillä keskustellaan interwebin keskustelualustoilla, joita 
foorumeiksikin kutsutaan. Mikäli esseestäsi puuttuu taiteellisuus ja se kaunokirjallinen twisti voit käyttää näitä foorumeita hyväk-
sesi. Esimerkiksi vauva.fi-foorumilta löytyy varmasti jos jonkin sortin eriskummallista hengellistä tuotantoa aiheesta jos toisestakin. 

teksti: Ei sillä niin väliä
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Aamu 210, TJ 137 (Porygon)

Rakas kiltasein, limuni jäätyessä tuvan ikkunalaudalla pohdin tu-
levaa kesää ja sen mukana tulevia haasteita. Mies ei muuta sotaa, 
mutta sota muuttaa miestä, tämän karun tosiasian olen tajunnut 
seuratessani uusien alokkaiden toimia ja verraten niitä omiini. Kun 
alokkaat pakkailevat kyynel silmässä varusteita yhden yön harjoi-
tukseen itsellä varusteet ovat jo valmiina koko viikon metsäreis-
suun.
Pitkät reissut ovat lisänneet varustuksen painoa huomattavasti, kos-
ka koko viikon makkarat painavat huomattavasti enemmän kuin 
parin illan. Voin myöskin vain kuvitella sotilaskodin henkilöstön 
huolen ja taloudelliset tappiot, kun minua ei näy muutamaan viik-
koon peräkkäin. Tämän takia olenkin pyrkinytkin käymään sotkus-
sa useammin kasarmiviikoilla ja täten helpottaa heidän tuskaansa.
Vaikka nämä viikot ovatkin olleet raskaita, on pientä toivoa jo nä-
kyvissä. Reservin aurinko alkaa vähitellen heijastua kasarmin yllä 
leijailevista pilvistä ja erinäisten pokemonien nimet alkavat kaikua 
mielen perällä. Laskujeni mukaan kotiutuminen on vain kahden-
kymmenen hernekeiton jälkeen. En tiedä vielä pääsenkö näkemään 
mahdollista wappua, mutta toiveeni ovat korkealla.

Parahin terveisin:
Keisari Kittari

Hyvä Keisari Kittari,

En voi kieltää, etteikö olisi mukava lukea arkipäiväisistä haasteistasi 
kylmällä kasarmilla täällä lämpimän kiltahuoneen syleilyssä, ja ett-
eikö tekstisi piirtäisi kauniita kuvia aamuauringon säteistä vasten 
Suomen talvea, mutta kaikella hyvällä on aina varjopuolensa.

Ja tässä tilanteessa kysehän on inttimeemeistä.

Muistan sen ajan, kun ensimmäiset tuttuni lähtivät kasarmin suo-
jiin, ja sain tällöin kunnolla ensikosketuksen inttimeemeihin. Oli-
han tämä ihan hauskaa kuunneltavaa, ainakin paremman huumorin 
puutteessa, ja varmasti tuvassa meemeily oli vielä hauskempaa (niin 
kuin sinä, Keisari Kittari, voit varmasti vannoa). Ongelmahan tästä 
syntyi vähitellen, salavihkaisesti, kun tajusin että oli kulunut monta 
kuukautta TJ nollasta ja silti samat inttitarinat ja -meemit pyöri-
vät niin yhden kuin toisenkin päässä, eikä asiaan auttanut edes uu-
siin raksalaisiin tutustuminen, sillä fuksithan ovat tunnetusti usein 
tulleet heitetyksi miltei suoraan kasarmin kämmenistä yliopiston 
syliin, jolloin usein orientaatioviikonkin aikana tuli kuulleeksi hä-
märiä lausahduksia aamuista, metsäleireistä ja sotkun munkeista. 
Ymmärrettävää toki, onhan armeija monien niin fuksien kuin van-
hempienkin tietäjien välillä yhdistävänä tekijänä, joten miksei voisi 
vaihtaa paria sanaa aiheesta silloin tällöin?

Kuitenkin meidän tulee päästää irti jokapäiväisistä kertomuksista 
kasarmilta ja suunnata katseemme esimerkiksi kohti mahdollisen 
wapun maisemia. Ja mitä tapahtuukaan, jos sinä, hyvä Keisari Kit-
tari, jatkat tarinointiasi samaan malliin ja jopa seuraavat fuksit sat-
tuvat syystä tai toisesta saamaan kirjoituksesi käsiinsä? Leviävätkö 
kyseiset meemit koko seuraavalle fuksivuodelle? 

Positiivista kuitenkin on, ettei kotiutumiseesi ole sanojesi mukaan 
enää kuin parikymmentä hernekeitollista, jolloin sinäkin pääset tä-
hän oikean elämän pariin. Toivon että matkasi kohti TJ nollaa on 
miellyttävä, ja että saat nautittua inttimeemeistä nyt, jotta voit jättää 
ne taaksesi, kun palaat takaisin kotiisi Otaniemeen.

Mitä parhain terveisin,

Yötonttu

Rikkeitä Kihtamalta

KAKKA
Kaikkien Akateemisten Kahvin Kuluttajien Airue
POTTU
Polyteknikkojen perunakerho
Kemiantekniikan opiskelijoiden suosima yhdistys, keskittyy tut-
kimaan perunan ominaisuuksia tislauksessa ja tislaustuotteiden 
vaikutuksia opiskelijoissa. Itse tislattujen juomien puutteessa kel-
paavat myös muiden viinat. Useimmat kerholaiset juovat potutuk-
seen. 
Polyteknikkojen Metsästysseura
Kaatolupia on alettu jakaa teknillisen korkeakoulun pitkän runko-
muutoksen jälkeen liian suurten polyteknikkokantojen harventa-
miseksi. Polyteknikkokantoja kaadetaan juuri ja juuri riittävästi re-
päisemällä irti maasta tai valuttamalla nestepitoisia päihteitä alas 
kantojen nieluihin.
OSUKO
Sokeiden Teekkarien Ampumakerho
Yhdistyksen nimeä toistellaan fanaattisesti yhdistyksen ampuma-
ratapäivinä. Yhdistyksen puheenjohtaja Oliver K. Kokalvot kertoo: 
“Meidän mottomme on »OSUKO tauluun, OSUKO Markoon?» ja 
sunnuntaisin avustamme rampoja teekkareita luontoretkillä.”
TRIP
Purjehdusseuran hallitus totesi purjeveneiden olevan aivan liian 
kalliita ylläpitää, ja totesivat psykedeelisillä aineilla toteutettavien 
matkojen tulevan paljon halvemmiksi. Yhdistys järjestää kerran 
kuussa yhteisen matkan kerhohuoneellaan Otarannassa. Yhdis-
tyksen jäsenet ovat myös tehneet “yksinpurjehduksia” alitajuntan-
sa aavalla merellä opiskelijayksiönsä suojissa.
TeeKul
Teekkarikulliristit
Ymmyrkäisen läheisyysrituaalin valtakaudella salamyhkäiset käh-
mijät päättivät antautua maistelemaan läntisen teologian mukai-
sissa muodostelmissa tattivanukkaita.
KäY
Käyttäjän Ystävät
Tehdessään comebackin yhdistysrekisteriiin KäY on päättänyt ava-
ta ovensa kaikille, jotka kokevat käyttävänsä jotain. Yhdistyksellä 
on alajaosto sekakäyttäjille SeKäY ja hyväksikäyttäjille HyväKäY, 
jota ei pidä sekoittaa Hyvin Vähän Käyttävien Ystäviin HyVäKäY.
LSD
Lentävän Spagettihirviön Delekaatio
Pastafarit ovat jälleen nousseet biojäteastian uumenista pastasiivi-
lät päässään tekemään lähetystyötä nuudelisen herransa hyväksi. 
Yhdistyksen jäsenillä on pysyvä varaus pöytään keskiviikkoisin 
Täffä AB-ravintolassa ja heillä on erityiset lounasliput, jotka sopi-
vat kätevästi kielen päälle.

        Teekkarikulliristien logo

Yhdistyksiä, joita Otanie-
messä (EI) pitäisi olla

Ruutisten yhdistysasiantuntijoina: Sjukledighet, Kim 
Kone-Penis ja Mia Ass-lovi
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Mahtavaa päästä aloittamaan tämä Ruutisten uusi alumnipalsta! 
Alumnihan tarkoittaa aiemmin opiskellutta ja sittemmin valmistu-
nutta henkilöä, tässä tapauksessa Aalto (TKK) ja kiltana IK. Alumni-
palsta varmaan hakee muotoaan aluksi, mutta toivottavasti lukijoita 
ja kirjoittajia riittää ruuhkaksi asti.

Olin ennen mä nuori ja onnellinen, elettiin vuotta 2011 ja olin tup-
sufuksi. Fysiikan peruskurssi alkoi lokakuussa ja tiesin olevani suu-
rimman osan loppuvuodesta reissussa. Motivaationi käydä kurssin 
luennoilla ja laskareissa oli todella vähäinen. Valovuoden mittaisten 
avaruuslaivueiden sisäisten lentomuodostelmien muutosten analy-
sointi tuntui aivan vastenmieliseltä. Kaveriporukan ryhmäpaineen 
ja jonkinlaisen tunnollisuuden kipinän takia kuitenkin raahauduin 
ensimmäisiin laskareihin, prujasin assarin taululle kirjoittamat las-
kelmat omalle paperilleni ja palautin tehtävät. Jes, 1 laskaripiste ti-
lille ja loppukurssi siirtyi osaltani kauas tulevaisuuteen. 
Kuten peruskursseilla on tapana, niin tämäkin kurssi lopulta pala-
si keväällä kummittelemaan tenttiviikon kalenteriini. Pitkän poissa-
olon jälkeen tentteihin lukeminen oli vaikeaa, mutta ainakin solu-
kämppäni oli vaihteeksi siisti. Tenttipäivä koitti, ja ilman syvällistä 
ymmärrystä dilatoin aikaa ja sovelsin suhteellisuusteoriaa paperille 
muutaman tehtävänalun verran. Ajattelin, ettei puuhastelustani tule 
mitään, mutta onneksi olisi seuraava tenttikerta.

Muutaman piinallisen viikon jälkeen tentin tulokset julkaistiin ja 
hämmästyin opiskelijanumeroni rivillä olleesta viivasta. Tuohan 
näyttää aivan ykköseltä? Tentistä raapimani hajapisteet ja kurssin 
alussa saamani laskaripiste nostivat minut rimaa hipoen läpi kurs-
sista ja riemuitsin suunnattomasti! 

Tarinan opetus on, että aina kannattaa yrittää, vaikka aihe ei kovasti 
kiinnostaisikaan. Pienikin vaivannäkö voi palkita myöhemmin jopa 
yllättävällä tavalla. Ajattelutapa pätee opiskelun lisäksi myös muihin 
asioihin. Uskon, että tämä ajattelutapa myös kohensi arvosanojani 
myöhemmissä opinnoissani.  

Työtehtävissäni en onneksi ole juuri tarvinnut tuon fysiikan perus-
kurssin asioita, mutta uskon silti monipuolisen osaamisen hyötyihin. 
Kävin monien eri pääaineiden kursseja vapaavalintaisesti ja suosit-
telen samaa myös nykyopiskelijoille. Jaksamista se vaatii, mutta pit-
käjänteisyys palkitsee. Ainakin suunnittelijana ymmärrys työtove-
rin asiantuntemuksen alasta on usein hyödyksi, kun puhutaan niistä 
projektin haastavimmista ongelmista. Toisaalta myös työuran suun-
nan muuttaminen voi olla helpompaa, kun osaa monenlaisia asioita. 

Noh, tässä sitä taas huomaa kuinka vanha jäärä alkaa viisastelemaan 
ja jaarittelemaan heti tilaisuuden saatuaan. Loppuun listaan vielä 
muutaman jälkiviisaan elämänohjeen: 

•	 Nauti opinnoista ja opiskeluajasta

•	 Tee sitä, mikä kiinnostaa

•	 Liity alumniverkostoon heti kandiksi valmistumisen jälkeen

Wappusimoja odotellen, 

-Mika

Kuka kirjoittaa? 

Mika Lemmetyinen

Fuksi 2010

Raadissa 2012-2013

Norske Kimblen voittaja 2015

102. Hermannin vujuvastaava

Alumnipalsta
jÄLkIVIISAUkSIA

Kurkkaappa seuraavan sivun juttu
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VALMISTUTTUAAN KESÄLLÄ 2018 Väre toi käynnissä ole-
valle lukuvuodelle Otaniemen lounastarjontaan kilpailua 

uusien ruokaloiden voimin. Toisen kerroksen Fazerin ravintola 
kulkee opiskelijaslangissa itse kauppakeskuksen A Bloc homo-
nyyminä. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun alakerran tilo-
jen keskellä sijaitseva Kipsari Väre tunnetaan yhtenä Otaniemen 
kahdesta kasvisruokalasta. Kipsari-duon toinen puolisko, Studio 
Kipsari, majailee osoitteessa Otakaari 7. Ruutisten toimitus otti 
selvää uusien ravintoloiden varteenotettavuudesta sekä vanhojen 
kilpailukyvystä kiltatoverien ja toverikiltojen jäsenten avulla. Laa-
jan empiirisen tutkimuksen otanta perustuu tammi-helmikuussa 
2019 toteutettuun kyselyyn.

Kandidaattikeskuksen aulan Alvari lienee yksi kampuksen suosi-
tuimmista, mutta samalla yksi kiistanalaisimmista opiskelijaruoka-

loista. Alvarin suuri suosio 
jopa syö sen viihtyvyyttä. 
Tutkimuksessa Alvaria kri-
tisoitiin meluisaksi, ahtaaksi 
ja stressaavaksi. Yksi Alvarin 
valttikorteista on tuore leipä 
joskin lukuvuoden edetessä 
tämäkin ylellisyys on ollut 
vaakalaudalla. Yhä useam-
min nälkäinen opiskelija on 
joutunut tyytymään jääh-
tyneeseen leipään. Ylistystä 
Alvari saa henkilökuntansa 
sydämellisyydestä.

Raksalaisten keskuudessa 
Kvarkki ja konetalon ruoka-
la ovat jokseenkin suosittuja 

Kipsari lounaspaikkoja, osin niiden 
ja kiltiksen välisen pienen 

etäisyyden ansiosta, mutta myös itse ruokalat saivat kehuja tar-
jonnastaan ja palvelustaan. Osa kokee Kvarkin rappeutuneen sen 
siirryttyä Amicalta Sodexolle. Tutkimuksessa erityisen huonok-
si osoittautui tietotalon Sodexon ruokala. Suosikki-äänien sijaan 
T-talon rafla sai nöyryyttävän viidenneksen huonoin ruokala -ka-
tegorian vastauksista. Valintansa vastaajakunta perusteli lyhytsa-
naisesti kehnoon ruokaan ja asiakaspalveluun.

Sijainniltaan sekä A Bloc että Kipsari ovat erinomaisia. Näke-
myksiä voi jakaa mieltymys siitä, onko rappusten nousu tuskal-
lisempaa ennen vai jälkeen ruokailun. A Bloc on kyltereiden ja 
pöhinä-henkisten teekkareiden erityisessä suosiossa, kun taas tyy-
pillinen Kipsarin asiakas on artsilainen tai maailman pelastukseen 
orientoitunut tekniikan ylioppilas.

A Bloc loistaa Fazerin ruoan monipuolisuudella ja laadulla. 
Koko A Blocin asiakaskunta fanipojat mukaan lukien tunnustaa 
kuitenkin ruokalan linjastojen ja jonotussysteemin kaoottisuuden. 
Joskin kehuttua, A Blocin kasvisruoan hinta on yleensä vajaa kak-

sinkertainen. Hintaero 
ohjaa kasvisruokaili-
jat vain varmemmin 
Kipsariin valitessaan 
Väreen ruokailulo-
kaatiokseen. Kipsa-
rin vahvuuksia ovat 
persoonallinen ruo-
kalista ja inspiroiva 
miljöö. Kipsarin pie-
net 2:1 mittasuhteiset 
tarjottimet ja pyöreät 
pinta-alarajoitteiset 
pöydät tuovat lieviä 
haasteita monipäiselle 

A-Block edelleen

ruokakunnalle. Onneksemme talven tultua avarassa ruokailutilassa on nyt 
myös suurempia kulmikkaita pöytiä.

A Bloc on monessa suhteessa hyvä ja lähes joka suhteessa vähintään kes-
kinkertainen. Se ei kuitenkaan tuo kampuksen ruokaloiden kirjoon mitään 
aidosti uutta ja omaperäistä. Tässä suhteessa innovatiivinen Kipsari nousee 
aavistuksen A Blocin yläpuolelle. Kipsari ei ehkä ole kaikkien mieleen, mutta 

sillä on selkeä visio 
ja lojaali kohde-
ryhmä, jota ruoka-
la miellyttää lähes 
poikkeuksetta. Li-
säpisteen Kipsari 
saa anniskeluluvas-
taan.

Uudet ravintolat 
eivät kuitenkaan 
aiheuta harmaita 
hiuksia läpilyöneil-

le klassikkopaikoille. Tutkimuksen tuloksilla Dipolin ravintola Reima osoittaa 
kuuluvansa Otaniemen ravintolakaartin kermaan. Yli neljännes vastanneista 
valitsi Dipolin suosikikseen, eikä Reima saanut ääntäkään huonoin ruokala 
-kategoriassa. Vastanneet arvostivat pitkää aukioloaikaa, Fazerin priimaisia 
salaatteja, monipuolista ja luotettavaa ruokavalikoimaa, hyvä leipää ja hum-
musta. Dipolin mustia metallisia tuoleja verrattiin keskiaikaisiin kidutuslait-
teisiin, joten ruokailupaikaksi kannattaa valita sohvapaikka tai käydä avaran 
ja viihtyisän salin puolelle. Odotetusti myös Täffän raskas ja täyttävä ruoka-
lista sekä kulttistatuksen saavuttaneet nimikkoannokset miellyttävät Aallon 
suursyömäreitä. Raikas ja ravitseva teflonin spagaatti - aamiainen pitää nälän 
poissa iltaan saakka, jolloin voi hymyssä suin dallata Dipoliin.

Opiskelijalounas on päivän tärkein ateria.

- Thicc Boi

Ravintola A-Block 

Otaniemen ruokalaskene 
murroksessa




