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Pää(ton) kirjoitus
Wappuiset tervehdykset rakas lukija,

Kaikkea hyvää kannattaa odottaa, ja sinnikkäät sielut palkitaan Wappu-Ruutisilla.

Paljon on huhtikuun aikana tapahtunut: Notre Damella tehtiin paloturvallisuustes-
tejä, naarasleijonat hävisivät joidenkin mielestä kyseenalaisesti MM-kisat ja Arka-
dianmäen pellesirkuksessa on tehty isoja ohjelmanumeromuutoksia. Tietysti sitten 
on vielä nämä oikeasti tärkeät tapahtumat, kuten 106. vuosijuhlat (kiitos ja terkkui 
vujutoimikunnalle), vujujen sillis ja muut wabbuiset tapahtumat joita tässä kevään 
aikana on ollut. 

Vaikka kevään huipentuma wappu tulloo/tullee/tuli, jatkuu kilta-aktiivien työ vie-
lä kesälläkin niiden asioiden parissa, joihin ei keväällä ollut aikaa, sekä valmis-
tautuen syksyllä alkavaan englanninkieliseen kandiohjelmaan. Ruutisetkin tietysti 
huomioivat uudet kandit, ja sisältöä tulee olemaan myös englannin kielellä. Itse 
asiassa - kiitos Ellalle - myös näihin Ruutisiin eksyi yksi englanninkielinen artikke-
li. Myös muuta Ruutisten kehittämistä tullaan tekemään kesäpäivien aikana.

Jottei pääkiroilu jäisi muuten turhan lyhyeksi - mikä ei tietystikään sovi Ruutisten 
kaltaiselle laatulehdelle - voisin vielä lyhyesti kertoa tunneista, joina olen Maarilla 
hajoillut yhdessä mittarien päätoimittajan kanssa, kiroillut pettymystäni yrittäes-
säni turhaan asentaa Aallon koneille GoT-fonttia ja suunnitellut myyväni lehteen 
mahtumattomat jutut Geometrikseen.

Mutta hikiset kyyneleet sikseen, koulutyö on (miltei) ohi tältä vuodelta ja on wa-
pun ilojuhlan aika. Hyvää ja riemukasta wappua!

Pää(tön) kirjoitus

Alumnipalsta

Raksan pojat testaa: 106 
tuntia kiltiksellä

Ruutispedia

Pizza-arvostelut

106. Hermanninsitsi

Oispa Bulbasaur & 
ENYläinen ja videopelit

Ruudolf Ruutinen

PS. Jos Ulliksella sataa, niin soveltuu tämä laatujournalismi 
myös improvisoiduksi sateenvarjoksi.
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Puhiksen puhinat, Wiimeiset  
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Sitsi Gallup
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Viinlandia-kirjoituskilpailu, 
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Puhiksen puhinat 
II/2019 WOIHAN WESSELIT! TE fuksit olette tehneet tästä vuodesta ai-

van uskomattoman varaslähdöstä aina kirjoitushetkellä edessä 
siintävään Wappuun asti. Vuoteen on mahtunut uuden oppi-
mista, opettamista, kokemista, jakamista sekä vanhan muisteloa. 
Suorastaan teekkariuden paloa!
Paikoitellen oloni on tuntunut todella voipuneelta, mutta aina tei-
dän velmut touhuilunne ja kirkkaat silmänne ovat saaneet van-
han kipparirassukan suupielet vääntymään yläviistoon. Uskokaa 
tai älkää, mutta teistä saa ammennettua ehtymättömästi voimaa! 
Uskoa tulevaan ja menneeseen. 
Te olette yllättäneet minut tauotta ja lähteneet aidolla innolla mu-
kaan teekkaritoimintaan. Minulle varsinainen kohokohta oli Ota-
suunnistuksen jatkoilla ilmaan heittely Raksafuksien toimesta. Se 
pelotti ja kauhistutti, mutta myös havahdutti siihen miten hieno ja 
spontaani kööri te oikein olette. 
Yhtenäisen joukon lisäksi olette myös paljon muuta, rapiat sata 
(100) yksilöä. Jokainen teistä on omanlaisensa ihana tyyppi. Sen 
koin riemastuttavalla tavalla jutustellessani kanssanne Kapun 
warteissa.  Mikään ei lämmitä niin paljon sydäntä, kuin nähdä 

oma fuksi löytämässä juuri se oma juttu Otaniemestä. Ja 
omia juttujahan voi yhä löytää aina lisää ja varmasti 

tulette löytämäänkin, odottakaahan vaan!
Kevään kuluessa minulle on realisoitunut, 

miten nopeasti aika voikaan edetä. Vasta-
han tallustimme parijonossa U2-salin au-
lasta kohti Konelafkaa ja saimme koettua 
ensimmäisen yhteisen hetken avaus-
luennolla. Lukiessasi tätä sanailua 
siemailet todennäköisesti jo kuplivaa 
killan Wappusimoilla uutuuden sileä 
tupsumyssy olallasi, valmiina tako-
maan sen päähäsi heti teekkarihymnin 
raiuttua Dipolissa Wappuyönä. Ehkäpä 
vasta myöhemmin tehdessäsi pikavisii-

tin menneiden aikojen arkistoon.
Elit kummassa ajassa hyvänsä, olet lakkisi 

ansainnut, ja sinun on syytä sitä ylpeydel-
lä omana itsenäsi kantaa, osana teekkarikan-

saa. Omaan fuksivuoteen on aina huikeaa palata 
muistoissa, mutta eihän tämä touhu fuksiwappuun 

vielä lopu! (huhujen mukaan Wabukaan ei lobu) Kaik-
kea, ja siltä väliltä on vielä luvassa pääsi menoksi. Ovathan nuo-
ruus ja teekkarius ikuisia. Älä siis turhaan kahlitse itseäsi, vaan 
pidä sama into yllä aina päiviesi loppuun saakka! 
Vaikka arvonimeni pian karisee, en minä minkinkään Otaniemes-
tä ainakaan pariin vuoteen katoa. Tulen olemaan aina ilahtunut 
sinut nähdessäni ja päästessäni vaihtamaan kuulumisia kanssa-
si. Meemejä saa edelleen lähettää, vaikka sitten itsetehtyjä, jos ei 
muuten!

Edustava kuva 
fuksiwapustani

Wiimeiset kapun löpinät

Rakkaudella kiittäen
Tänään ja ainiaan
Visa Simola
Fuksikapteenisi

TÄTÄ JUTTUA KIRJOITTAESSANI on kevään kuumin juhlaseson-
ki meneillään. Hermanni on juuri juhlittu ja edessä siintää hurjas-
ti erilaisia tapahtumia, kuten juhlakansan kestosuosikit: vanhojen 
wappusitsit ja mo-bileet. Tätä lehteä lukiessani koristaa kutrejani 
jo hieman “ajan patinaa” saanut teekkarilakkini ja toista kättäni 
varustaa annoksellinen skumppaa. Toinen käteni on varattu teke-
mään mitä milloinkin on tarve: kääntämään ruokaa grillissä, moik-
kaamaan uusia ja vanhoja tuttuja sekä tekemään tutkimusta mais-
tuuko kaverin skumppa paremmalta kuin oma. 

Palataan kuitenkin hetkeksi vielä Hessuun. Taas kerran pääsim-
me todistamaan, kuinka tenttiviikkona vaeltanut verkkarikansa 
muutaman tunnin työllä koristautui aivan uskomattoman hyvän 
näköisiksi. Ruoka oli jälleen taivaallista ja juhlat muutenkin upeat 
ja unohtumattomat, kiitokset tästä järjestäjille! Seuraavana päivä-
nä pääsimme taas huomaamaan, että puhallettavaa uima-allasta on 
mainostettu aivan väärin perustein. Mainoksessa sanottiin uima-al-
taan mahduttavan usean pienen vesipedon tai perheen 
aikuiset ja lapset. Nopealla googletuksella selvisi, 
että suomalainen perhe sisältää useimmiten 2 
vanhempaa ja 1,85 lasta. Laskemisen helpot-
tamiseksi pyöristetään 1,85 kahteen. Neljän 
viehkeän leidin ollessa altaassa oli tämä 
mainoslause siis jokseenkin totta. Todelli-
sen käyttömäärän, eli 25 raksalaisen (toki 
mukaan oli uskaltautunut myös pari 
mittaria sekä killan vankkumaton ystävä 
Kosti) vallatessa altaan voi kuka tahansa 
huomata, että mainos ei pidä paikkaansa. 
Tässä kohtaa onkin mielestäni syytä poh-
tia, kutistuuko teekkari parin mimosan 
jälkeen pieneksi vesipedoksi vai onko 23 
sillistäjää saman verran kuin kaksi lasta.

Toivon, että kaikille teille, arvoisat Ruutisten 
lukijat tulee oikein hurjan hyvä vappu sekä upea 
kevät.

Q: Thaimaalainen kutsuu sinua miaksi, mikä olet 
hänelle? Katso oikea vastaus sivun 11 alakulmasta.

Vappuisin terveisin
Mia Roslund
Rakennusinsinöörikillan 
puheenjohtaja 2019
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Alumnipalsta

TAAS ON YKSI vuosikurssillinen fukseja saamassa tiensä päätökseen ja paina-
massa vielä toistaiseksi puhtaanvalkoiset tupsulakit päihinsä. Joillekin teistä, 
arwon lukijat, tämä on ensimmäinen teekkariwappu, toisilla niitä on takana jo 
n+1 kappaletta. Yhtä kaikki, jälleen on tullut aika valmistautua wapun viettoon. 
Riemukkuutta, jolla teekkarit juhlivat wappua voi olla hankala muiden käsit-
tää. Eikä kyse ole pelkästään kaljaviestin tai killan wappusiman aiheuttamasta 
nousuhumalasta. Wappufiilis on mielentila, joka ei tarvitse alkoholia kehittyäk-
seen. Erinomaisesti teekkarimaista wappufiilistä edustaa mielestäni ”Ihmisten 
puolue” sketsisarjan pätkä ”Tapsan teekkarihuumori”, jossa puolueen puheen-
johtaja, DI Tapani Riihimäki innostuu kesken kokouksen wapputunnelmaan. 
Osaa työkavereista Tapsan touhut naurattavat, toisia ei lainkaan. Ihan niin kuin 
teekkarien touhut yleensäkin. Työelämässä olen huomannut, että vaikkei wa-
pun aikaan toimiston käytävillä näkyisikään runsain mitoin hassuja hattuja, 
niin tiettyä veikeyttä ja pilkettä silmäkulmassa on havaittavissa tavallista enem-
män. Kukaan ei myöskään ihmettele, kun ilmoittaa pitävänsä wappuviikolla 
vapaata ja että kokouksia ei kannata sopia ihan heti toukokuun alkuun.
Wapun taika piilee mielestäni teekkariuden syvimmässä olemuksessa: yhtei-
söllisyydessä. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on teekkariyhteisön kan-
tava voima, teekkarikulttuuri on kaikkea sitä, mitä teekkarit tekevät. Wappu-
na tosiaankin tehdään ja tapahtuu. Yhtäkkiä saattaa löytää itsensä maailman 
suurimman saunan lauteilta, hörähtämästä wappuradiosta kuuluvalle vitsille, 
Otaniemen bussista laulamasta teekkarilauluja kanssamatkustajien iloksi, aut-
tamasta väsähtänyttä juhlijaa alas Smökin katolta, tai metrosta bailaamasta Alex 
Kunnarin tahtiin. Hauskimmatkaan tapahtumat eivät kuitenkaan ole mitään 
ilman hyviä ystäviä, joiden kanssa jaetaan ja luodaan parhaat muistot. Hyvät 
ystävät saavat tämänkin alumnin suuntaamaan wappuaattona Otaniemeen kil-
lan wappusimoille, hyvien ystävien takia jaksaa könytä sateisellekin Ullikselle 
(kunhan jälkikäteen pääsee sisätiloihin), hyvien ystävien kanssa tulee jälleen 
kerran juhlittua aamuun. Otaniemestä ja etenkin raksalta olen saanut monia 
todella rakkaita ystäviä, joita edelleenkin näen säännöllisesti. 
Fuksit: wappuja tulee ja menee, mutta fuksiwappu on useimmiten erityislaatui-
nen. Tai kuten eräs raksalainen minulle aikoinaan ihmetteli ”Miten kaikki voi 
olla yhden päivän ajan vaan niin täydellistä?”. Minulla on ollut monia loistavia 
ja joitakin vähemmän loistavia wappuja. Kehnommissa opiskelijawapuissa on 
korostunut päämäärätön haahuilu ja yritys ehtiä moneen paikkaan ilman kun-
non suunnitelmaa tai hyvää seuraa. Niistä olenkin ottanut opikseni. Wapusta 
ei kannata yrittää tehdä suoritusta, vaan varata riittävästi aikaa hetkistä naut-
timiseen ja spontaaneihin juttuihin. Koskaan ei tiedä, mihin wappu voi johtaa 
ja millaisia muistoja se jättää jälkensä.  Joskus vuosien päästä saatatte löytää it-
senne istumassa asiantuntijana kokouksessa ja pöydän toisella puolella istuu se 
sama tyyppi, jonka kanssa juoksitte fuksiwappuna ympäri Kaivopuistoa muu-
mimusiikin tahdissa. 
Riemukasta juhlintaa kaikille, se on Wappu ny!

 Kuka kirjoittaa:

 Hamilkar Bergroth

•	 Raksaphuksi 2008

•	 ISOhenkilö 2009-2010

•	 Killan DJ 2009-2010

•	 Phuksikapteeni 2011

•	 Fuksimajuri 2012

•	 Polyteekkarimuseon inten-
dentti 2014

•	 AYY:n keskusvaalilautakun-
nan puheenjohtaja 2015

Ikuinen Wappu

Nope

Oltermannin 
palsta

Tavataan taas Vappuna!  Leena

KILTAKELLARISSA PIDETYT HERMANNINSITSIT 
ovat taas takana; vappu häämöttää piakkoin edessä. 
Kiitos jälleen kerran vuosijuhlan järjestäjille!
Kevät on aina kiireistä ja tapahtumarikasta aikaa. 
Opiskelijat yrittävät saada lukuvuoden viimeisiä pis-
teitä kasaan ja alkavat valmistautua kesätöihin. Fuk-
sit odottanevat innokkaina vappua ja uutta lakkia. 
Opiskelu ja opetus jatkuvat pitkälle toukokuuhun 
sekä kandi- että maisteriohjelmissa. Tänä vuonna 5. 
periodi olikin varsin repaleinen, sisältäen pääsiäisen, 
vapun ja helatorstain. Osa opiskelijoista aloittaa ke-
sätyöt jo vanhan käytännön mukaisesti toukokuun 
alkupuolella. Olemme varautuneet tähän siten, että 
jollain kandikursseilla järjestetään muutama harjoi-
tusryhmä myöhemmin illalla. Olettehan huoman-
neet, että tarjoamme myös työturvakoulutuksen osa-
na Georakentaminen ja kaivannaistuotanto-kurssia 
(YYT-C2003).
Ensimmäisen alan työpaikan saanti on usein haasteel-
lista, mutta juteltuani useamman opiskelijan kanssa 
näyttää siltä, että melko hyvin haluttuja töitä on löy-
tynyt. Toiset eivät vielä parina ensimmäisenä vuon-
na edes aktiivisesti etsi oman alan töitä. Toki monelle 
ei vielä ole ihan tarkkaa kuvaa siitä mitä aikoo isona 
tehdä. Tärkeää on muistaa myös, että työelämä on 
muuttunut kovasti viime vuosina ja elinikäinen oppi-
minen koskettaa teitä kaikkia; enää ei ole ns. varmoja 
työpaikkoja ja eri roolit voivat työelämässä vaihdella; 
esimerkiksi yrittäjyys voi vaihdella palkkatyön kans-
sa. Todella harvassa lienevät ne diplomi-insinöörit 
jotka lähtevät eläkkeelle samasta työpaikasta tai yri-
tyksestä, joka on ollut heidän ensimmäinen työpaik-
kansa valmistumisen jälkeen. Itsekin aikanaan testa-
sin erilaisia työtehtäviä kesätöissä, jotta minulla olisi 
parempi käsitys erilaisista uramahdollisuuksista. Jo-
ten kannattaa miettiä avoimesti vaihtoehtoja.



5

Tämä pitsa ei ratkaise maailman 
energiaongelmia...
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Cheese overdose

Ruutisten toimitus päätti suorittaa arjen sankariteon ja selvittää 
mistä pizzeriasta saa tilattua parhaat pizzat. Tieteellinen tutki-
musasetelmamme oli seuraavanlainen: tilasimme (miltei) joka 
paikasta julia-pizzan, lisäksi muutaman muun extran pahimpaan 
sudennälkään. Näitä sitten koettelimme tarkoilla makunystyröil-
lämme kokouksemme lomassa.

Lista tilauksista:
Julia ja vegetariana, Armis, tilattu: 18.28
Julia, Tapiola Pizza, tilattu: 18.28
Julia, Energy, Pizza Express, tilattu: 18.28
Julia, Vegetariana, Alex’s Bar & Restaurant, tilattu 18.46
Dillinger, Drunch, tilattu 19.02

Tieteellisen tarkat arvostelukriteerim-
me olivat seuraavanlaiset:
Ulkonäkö
Koko
Lämpötila
Maku
Tilauksen nopeus
Täytteiden määrä

Armis
Toimitus: 16 min
Kuskin keskinopeus: 6,8 km/h
Pizzojen halkaisija: 31 cm
Hinnat: Vegetariana 8,50 & Julia 8,70

Vegetariana:
Huono leikkautuvuus; puolet pizzan 
täytteistä repesi irti neljään osaan 
leikattaessa.
Maistuu vegepaskalta. Pitkä miinus.
Aika pehmeä, voisi olla rapeampaa
Tuhti reuna
Semilämmin
Kaipaa flavorii
Puoli tuntia pizzan jälkeen vat-
saa alkaa kivistää. Hyvästi julma 
maailma...

Julia:
Ohut pohja, rapea reilu reuna. Lak-
koile haaveiden kanssa ja lyö pizzaasi.
Suuta hivelee yhtä mauton ja väritön 
iloittelu kuin tässä lehdessä.
Ei homejuustoa juuri yhtään
Lämpötila oli hyvä
“Tunnen itseni ehdaksi Romeoksi 
mutustellessani tätä myrkkyä, jota 
Juliaksi myös kutsutaan. Romeon 
tavoin kuolee myös Julia vatsahappo-
jeni happamassa aallokossa. Kylläpä 
oli kuolettavan hyvää pizzaa.”

Tapiola Pizza  
Julia:
Hinta: 9 + 3 e
saapui 18.51 -> aika 23 min
Kuskin keskinopeus: 7 km/h
halkaisija 35 cm
hinta:
kuitissa valehdellaan toimitusajasta
hyvin pehmeä
paljon täytettä
täytteen paljous jakaa mielipiteitä 
toimituksen keskuudessa

Pizza-arvostelut Drunch
Dillinger:
Hinta: 9,70 + 3,50 e
saapui 19.27 -> 25 min
Kuskin keskinopeus: 13,4 
km/h
33,5 cm halkaisija
kuski tarjosi mainoksia lisää 
kysyttäessä, pitkä miinus
kuumaa
ihan saatanan rasvaista 
(kuuluu jossain määrin 
pizzan luonteeseen - silti 
rasvainen)
sopivasti täytettä
“ei mitään pahaa sanottavaa” -Mige
jakaa mielipiteitä
Mukana “pizzapöytä”

Pizza Express
Hinta: 7,50 e Julia + 8 e Energy

saapui 19.37 -> 1h 9min
Kuskin keskinopeus: 4,0 km/h 

halkaisija: 33 cm

Julia:
halpa, tosi huono peruslätty

ärsyttävä ja vittumainen

Energy:
kasvikset hyvii ja freesei

Ei rapea eikä pehmeä
Energiateekkarille asiaankuuluvasti tila-
simme Energyn - tämä pizza sai kuiten-

kin harkitsemaan alanvaihtoa
EI KANNATA tilata naudanlihaa pizzan 

täytteeksi - vain omalla vastuulla!

Alex’s Bar & Restaurant
saapui 19.42 -> 56 min

Kuskin keskinopeus: 2,9 km/h
Hinta: 9,60 e Vegetariana + 9,30 Julia

Vegetariana:
juustoinen, oudot oliivit, lötköreunat

Julia:
maistuu juusto ja kunnolla sinihome-

juusto, pehmeät reunat
siis ihan sairaan juustoinen

maistuu siskonmakkarakeitolta
Vakava varoitus: älkää tilatko täältä

Toimituksen tuomio:
Huonoimmasta parhaimpaan:

Pizza Express, Alex’s bar, (Drunch),  
Tapiola Pizza, Armis 

Armis on toimituksen valinta.

Eräs toimituksen jäsenistä juoksi ves-
saan. Hetken puhaltelun jälkeen toimit-

taja palasi - ei kuitenkaan yhtään hel-
pottuneena. Pahan olon syy on edelleen 

mysteeri...

Mumms...
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Katson kelloa. On taas sen aika: sliippaan hiukseni, laitan jätesäkiksi kutsutun frakkini niskaan ja läh-
den pukkihyppelemään kohti vanhaa raksaa ja 106. hermanninsitsien cocktailtilaisuutta. Huomaan 
tilojen muuttuneen sitten viime näkemästä: vanha prujupöytä (fuksit ei muista, ei varmaan tup-
sutkaan) loistaa poissaolollaan ja vanhan kiltis on muuttunut Acren työntekijöiden seurahuoneek-
si. Käteni hamuaa kuumeisesti skumppalasia otteeseensa ja minut viitotaankin “takahuoneeseen”, 
jossa minua odottaa notkuva pöytä täynnä cocktail-paloja. Ne eivät minua tänään paljoa kiinnosta 
ja nappaankin vierestä lasin kuplivaa ja siirryn katselemaan lahjojenantotilaisuutta. Seremonioita 
ihmetellessä lasini tyhjenee ja onkin aika siirtyä santsikierroksen kautta kohti pääjuhlaa johtavaan 
bussisaattueeseen.

Juhlapaikalla oloni on kuin James Bond -pahiksella. Kädessäni komeilee puolikas lasillinen GT:tä ja 
loput ovatkin sitten jäämurskaa ja rehuja. Hetken ihmettelyn jälkeen siivoan neulaset pois suustani 
ja siirryn pöydän ääreen odottamaan juhlallisuuksien alkua. Liput saapuvat ja juhla voi alkaa.

Teksti: Neljäs hessu ja Kolmas hessu

“Hessu on ihmisen parasta aikaa” 
- Bill Cosby

106. Hermanninsitsi Kuvat: Matias Mattheiszen

Vuosijuhlilla palkitut

Raato ’09

Vuosijuhlavastaavat Silja  
ja Tuukka

Rituaali noudattaa samaa tuttua kaavaa, eikä illasta puutu 
puheita taikka muita ohjelmanumeroita. Ansioituneita kilta-
laisia muistetaan ansiomerkein ja moni poistuukin juhlasta 
kantaen uusia joulukuusenkoristeita. Illan aikana meitä viihdyttävät sekä Raksan Pojat laulullaan 
että vatsastapuhuja huumorillaan. Lukkarit olivat paikalla, mutta eivät osanneet laulaa taikka olleet 
hauskoja tälläkään kertaa. Pian ovatkin jo luvassa jatkot sekä jajatkot, jotka menevät minun osaltani 
autopilotti päällä. Paljoa ei siis jää jälkipolville kerrottavaksi, vaikka muistot joskus pitävätkin mi-
nua valveilla monina seuraavina öinä. Päiväunilla muistot ottavat reptiliaaniset muodot ja hiki on 
herkässä.

Lauantaina kuitenkin koitti kaikkien odottama pääjuhla eli Hessun legendaarinen sillis. Tähän tilai-
suuteen juhlakansa olikin oikeaoppisesti marinoinut itseään jos jonkinlaisilla aineksilla eilisillan. 
Kurssineuvosto oli tänäkin vuonna toimittanut paikalle maittavaa ruokaa ja nestemäisiä tuotteita. 
Aamuisen vatsahuuhtelun jälkeen ei minua kuitenkaan kiinteä ruoka houkutellut joten nappasin kä-
teeni pullollisen kuohuvaa ja siirryin alakerran kivespyykkitiloihin. En kuitenkaan ollut ensimmäi-
nen ja spa-osasto olikin jo tupaten täynnä ja lasten uima-allaskin oli löytänyt tiensä saunatiloihin. 
Kyseinen pesuvati toi mieleeni flashbackejä talvisodasta ja Mainilan laukauksista. Eipä siinä, päivä 
jatkui perinteisin tunnelmin kuohuvan ja erinäköisten sillisaktiviteettien merkeissä. 

Oli jälleen kerran hauska Hessu: suuri kiitos yrityksille yhteistyöstä ja varsinkin vujuvastaaville Tuuk-
ka Harvelalle ja Silja Yli-Juutille. Puoli-Hermannin sillistä odotellessa, sen jälkeen onkin jo kohta KP.
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Hermanninsitseillä mukana:
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RAKSAN POJAT TESTAA:  106 
tuntia kiltiksellä

20.3.
Tunteja jäljellä: 96
Streamin katsojaennätys: 20
Tapahtumia: Kamojen roudaus, telttojen pystytys, streamin laitto, temppari-ilta, varti-
ja tuli yllättäen sisäkautta, kävi ja oli ystävällinen.
Juho: Tunteet ovat nousseet pintaan kiltiksen yleisestä fiiliksestä riippuen. Kun kil-
tiksellä joutuu asumaan, kiinnittää itse paljon enemmän huomiota siihen, mitä kilta-
huoneella tapahtuu. Taas joku runkku keskeytti.
Mige: Kuuluu hyvää, hyvä fiilis. En ajatellut tehdä mitään järkevää koko 106 h aikana.
Janne: Vähän vituttaa kun on vain yksi kahvi. En pysty osallistumaan Kahvikuppien 
juontiin.
Niko: Ensimmäiset kolme tuntia olivat todella vaikeita. Mietin, selviänkö tästä. Nyt 
kun olen juonut pari kahvikuppia ja kaikki muut ovat lähteneet, olen päässyt inte-
groitumaan hyvin porukkaan ja tuntuu hyvältä!
Atte: Nyt on hyvä fiilis, ensimmäinen telttayö jännittää.

Tunteja jäljellä: 92, kahvia n. 40/106 jäljellä
Stream: Kuollut
Kiltisvastaava on osoittautunut nimensä veroiseksi
Klo 3:05: Vartija tuli ilmoittamaan, että tähän aikaan ei saisi enää juoda kahvia. 
Menkää nukkumaan!
Kuulumiskierros:
Janne: Mulla ei ole mitään sanottavaa.
Niko: Katsoin ensimmäiset jaksot temppareita ikinä, paska ohjelma, mutta hyvässä 
seurassa viihdyttävä. Vielä on meininki helpottunut. Kahvin juomisella saattaa olla 
vaikutusta asiaan.
Mige: Kuuluu erittäin hyvää.
Juho: Tähän asti on ollut ihan kohtuullisen kivaa, kiltisvastaavalle kiitoksia. Kävin 
päästämässä pienen meduusan kiltahuoneen vessaan. Toistaiseksi vielä positiivisin 
mielin ja kiitokset streamin katsojille. 100 e ja munan näyttö!
Atte: Hyvä meininki, tunnit kuluvat kuin siivillä. Kahvin juonti jouduttaa tunnelmaa.

21.3.
Tunteja jäljellä: 84
Streamin katsojaennätys: 20, aamuherätys 17
Aamu alkoi ramirallin sulosoinnuilla kahvia siemaillessa, tropical spa siivottu muttei 
testattu
Niko: Iltahan meni mukavasti, tuli juotua ehkä hitusen liikaa kahvia, koska aamul-
la tärisi kädet. Telttayö meni hyvin, mutta teltan auki olo oli vähän ikävä. Samin 
herätysyritys oli myös vähän ikävä mutta pääsipähän ylös. Juhon ja Aten herätys oli 
viihdyttävää. Nyt on konepatonki.
Juho: Yks yö teltassa Aten kanssa on kaikki mitä vaaditaan siihen, että kiva kokeilu 
kaverien kanssa vajoaa sairaaksi ihmiskokeeksi.
Mige: Nukuin erittäin hyvin ja lämpimästi, mutta kylmät väreet eivät tahtoneet pois-
tua kehostani kiltikselle päästyäni. Olen onnellinen telttaseurastani, sillä toinen teltta 
haisi kakalta.
Janne: Yö meni ihan hyvin, vaikka telttapatja oli tyhjentynyt. Patongin myötä uudes-
tisyntynyt fiilis. Halpa kahvi ei maistu.
Atte: Ihan hyvä olo, aamukahvit auttoivat fiiliksiä.
Saikku toi vissyä ja sämpylät: ”Haluan tukea laatujournalismia kaikin tavoin.”
Tämän haastattelukierroksen jälkeen reippaan ryhmämme voimat eivät riittäneet 
enää näiden henkisesti raskaiden haastattelukierrosten pitämiseen.

”Kiitti vaan täst 
äijät” 
-päätoimittaja

 
22.3.
Ei muistikuvia, mutta tais vituttaa.
Illalla saatiin kannustusjoukkoja mukaan. Päivä kului 
melko kivuttomasti aikamoisissa kofeiinipöllyissä. Tun-
nelma oli hyvä ja kanssaolijat eivät ärsyttäneet vielä.

23.3.
Heti aamusta alkoi kanssaolijat vähän ärsyttää. Päivän 
mittaan katsoimme toiminnantäyteisiä laatuelokuvia. 
Väsymys ja ärsyyntyminen johti sairaalloiseen saamatto-
muuteen ja tyhjän toimittamiseen. Päivän aikana kukaan 
ei saanut mitään aikaiseksi.

24.3.
Päivän aikana juhlittiin Migen syntymäpäiviä. Tarjolla oli 
mustikkapiirakkaa ja 106 ilmapalloa. Päivän päätteeksi 
pojat höynäyttivät raatia laittamalla raadin koppiin ilma-
pallot =D.

Kaiken kaikkiaan kokemus oli aivan uskomaton!

Nope
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Ydinvoima

Ydinvoima tarkoittaa sähkön tuottamista jonkinlaisten pienten 
hiukkasten reaktioista melko päästöttömästi. Ydinvoimalaitok-
sessa tämä musta magia lämmittää vettä, joka pyörittää isoa pot-
kuria ja kuin ihmeen kaupalla sähköä tulee pistorasiasta Suomen 
kurjemmissakin lähiöissä. Maailmalla on tutkittu mahdollisuutta 
tuottaa myös kaukolämpöä ydinvoimalaitoksissa tällä hetkellä 
hukkaan menevästä lauhdutusvedestä, mikä olisi kaikin puolin 
järkevää. Suomessa hanke on kuitenkin saanut vaisun vastaan-
oton, sillä Vihreät pelkäävät radioaktiivisen säteilyn vaikuttavan 
heidän lastensa kehitykseen, samaan tapaan kuin sähkölaitteiden 
säteilykentät tai todellisuuteen perustuva maailmankatsomus.

Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä reaktorissa itse asiassa tapah-
tuu, sillä käytön aikana sen sisälle ei näe. (Tai tietysti reaktorin 
sisälle VOI katsoa, mutta kannattaa henkisesti varautua hohta-
maan pimeässä jonkin aikaa.) Kyseinen epäkohta on ollut omi-
aan synnyttämään erilaisia teorioita, joita monet ns. vaihtoehto-
mediat ahkerasti levittävät. Eräs teoria on, että reaktorissa asuu 
maahanmuuttajia minun verorahoilla ja tuottavat lämpöä elä-
mällä tiiviisti ja käyttämällä peittäviä vaatteita. Muita teorioita 
ovat mm. juutalaisten salajuoni maailman hallitsemiseksi, porva-
rien sorron väline työväenluokan pitämiseksi kuuliaisena ja nk. 
ydinfysiikka. 

Historian aikana ydinvoimalaitoksilla on tapahtunut useita on-
nettomuuksia, joissa ei ole kuollut yhtäkään ihmistä, vaikka puo-
lueettomat tieteelliset tutkimukset tuovatkin esille eriäviä näke-
myksiä. Meillä täällä Suomessa ei voisi ikinä tapahtua sellaista 
onnettomuutta, sillä onnettomuudet ovat tapahtuneet kauan 
sitten jossain muualla, eikä täällä tietenkään ole venäläistä reak-
toria. Sen sijaan me täällä Suomessa rakennamme ranskalaista 
reaktoriyksikköä jo viidettätoista vuotta, turvallisesti.

Teksti: Kim Kone-Penis

 Vantaan arkkitehtuurista kauneutta.

Hetki ennen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuutta (2011, 
väritetty)

Vantaa

Vantaa on pääkaupunkiseudun helmi, sekä taiteen ja kulttuurin 
kehto. Vantaa oli vuoteen 1972 asti Helsingin maalaiskunta ja ky-
seistä ajanjaksoa kutsutaan Vantaalla Pimeäksi ajaksi. Jos varo-
maton turisti erehtyy kutsumaan Vantaata vanhalla häpeällisellä 
nimellä, saa osakseen paheksuvia katseita ja saattaa löytää terä-
vän esineen kylkiluidensa välistä. 

Vantaa on jakautunut kahteen toisistaan eristäytyneeseen 
alueeseen, joiden asukkaiden henkiset ominaisuudet eroavat 
huomattavasti. Länsi-Vantaa on muodostunut 70-luvun element-
tikerrostaloista ja ankeista lähiöistä Hämeenlinnan väylän ym-
pärille. Länsi-Vantaata kutsutaan Neuvostoliitto-simulaattoriksi 
sen arkkitehtuurisen kauneuden johdosta, joka kilpailee jopa 
Kouvolan betonitaiteen kanssa. Viime vuosien suurin parannus 
on kehärata, jonka avulla länsi-Vantaalta voi poistua entistäkin 
nopeammin. Länsi-Vantaan täydellinen vastakohta on Itä-Van-
taa, idyllisten omakotitalojen ja rauhallisten pientaloalueiden 
täyttämä lapsiperheen unelma. Itä-Vantaalla sijaitseva Suur-Kor-
so on Suomen suurin omakotitaloalue, joka on mainettaan huo-
mattavasti parempaa aluetta ja sitä kutsutaan myös Suomen 
Pariisiksi. Vantaan asunnot ovat erittäin edullisia, esimerkiksi 
tavallisella keskituloisella alueella asuva espoolainen (hyi!) voisi 
asua herroiksi Vantaan hienostoalueilla, kuten Ilolassa. 

Vantaan ilmasto on poikkeuksellisen lämmin ja sitä verrataan 
jopa tropiikin lomakohteisiin. Tämän ilmiön mahdollistaa Van-
taan eteläinen rajanaapuri, joka estää inhojen merituulien pää-
syn kunnon kansalaisten kiusaksi.

Vantaan merkittävimpiä nähtävyyksiä ovat kauppakeskus 
Jumbo, Suomen ainoa kansainvälinen lentokenttä ja tiedekeskus 
Heureka.

Humanisti

Humanisti (Humanes Kädenheilutus) on korkeakoulutettujen 
sukuun kuuluva ihmisen (Homo Sapiens) alalaji. Teekkareilla 
ja humanisteilla on molemminpuolinen sanaton sopimus olla 
ymmärtämättä mitä toinen oikeastaan tekee. Humanisteilla 
tulee olla hyvä lihaskunto varsinkin yläraajoissa vaativien kä-
siliikkeiden suorittamiseksi mahdollisesti työllistyessään. 

Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Ruutispediaa lisääntymällä 
humanistin kanssa.Satunnaisia artikkelipoimintoja Ruutispedian 

Vapaasta teekkarisanakirjasta:

Ruutis

teekkari
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Walpuri meidän, joka olet kuun vaih-
teessa
Pyhitettyjä olkoon sinun päiväsi.
Tulkoon sinun riemujuhlasi.
Tapahtukoon sinun riehakkuutesi,
Myös ulliksella niin kuin aattona.
Anna meille näinä päivinä
Meidän jokapäiväiset skumppamme.
Ja anna meille meidän lakkimme päi-
himme,
niin kuin majuri lakit antaa fukseille,
Jotka ovat heidän lakkinsa ansain-
neet.
Äläkä saata meitä krapulaan,
Vaan päästä meidät ullikselle.
Sillä sinä olet uusivuosi
ja joulu ja juhannus iankaikkisesti.
Kippis.

ISOvaStaavan InInät

Wabu tulee, oletko valmis?
Henkevää wappua toivottaen
-Henkka, ISOvastaava 18
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SIMS 3 tarjoaa innokkaalle ENYläiselle todellisen temmellyskentän, jossa rajojaan voi kokeilla ja 
saada energiaa yksisarvisista. Koko peli perustuu rakennettuun ympäristöön. Kadut ja raken-
nukset näkyvät kartalla, samoin kuin silmiä hivelevät lammet ja merenranta kasveineen. Itse 
tietenkin kaipaan tietoa kaupungin viemäritukoksista, teiden korjausvelasta ja energiantuotan-
tomuodoista, mutta pitää vain yrittää sinnikkäästi muistaa, että tämänkin pelin olisi tarkoitus 
olla myös lapsista hauskaa.

Simsissä yksi parhaista asioista on talojen rakennus. Taloihin voi halutessaan tehdä perustuk-
set, joskin ainakin minulle niiden funktio on edelleen mysteeri. Omaa tonttia voi muokata: pi-
halle voi lisätä kumpareita, lampia ja uima-altaita. Kivien haistelukin onnistuu, mutta kivilajeja 
ei valitettavasti oikeastaan kerrota.

ENYläisen unelma-ammatti on hullu tiedemies. Tätä uraa varten pitää kädentaitojen ja puutar-
hanhoidon olla kohdillaan. Puutarhanhoito on muutenkin tietysti erittäin mukavaa: voi tuottaa 
lähiruokaa ja vaikka rahapuita. Sims 3 yksi jännä piirre on muuten se, että varsinaista lihaa ei 
voi syödä. Paisti on paistikasvia, hodarin väliin menee tofulenkki. Erittäin ympäristöystävällistä 
siis.

Ehkä yksi ENYn pääaineista loistaa kuitenkin poissaolollaan. Energiatekniikka. Ellei keittiön 
polttamisesta aiheutuvaa lämpöenergiaa lasketa. Mutta se on muutenkin alana niin suosittu, että 
ehkä se ei tarvitsekaan Simsin tarjoamaa buustia houkutellakseen opiskelijoita. 

Rakas kiltasein, kirjoitan sinulle nimeämät-
tömästä paikasta noin kolmelta aamuyöllä. 
Meidät herätti tänään kiire, kun uuden saapu-
miserän taistelijat rynnivät telttaan paniikissa 
purkamaan sitä. Meno oli levoton mutta en ih-
mettele yhtään, olemme viimein pääsemässä 
lomille ja aikataulu on yhtä nopea kuin viimei-
nen mies.

Tästä ilosta huolimatta joudun myös kerto-
maan suru-uutisia. En pääse wapuksi kotiin. 
Ajatus wapusta yksin metsässä painaa mieltä-
ni kuin aamut alokkaiden selkää, oloni on yhtä 
hukattu kuin seikkailijahatulla ja pettymykse-
ni on suurempi kuin raadin saaman palautteen 
määrä. Tämän kaiken lisäksi olen alkanut myös 
kehittelemään metaforia aina kun aikaa on.

Vaikka wapun missaaminen voi monen mie-
lestä tuntua samalta kuin valmistuminen mää-
räajan jälkeen, on toivoa jo näkyvissä. Näin 
sen toissa yönä vartioidessani. Ensin nopeasti 
vilahtaen, mutta sitten se näyttäytyi minul-
le koko mahdissaan. Reservin aurinko. Luu-
lin että se olisi vain huhua. Tarina jolla saada 
alokkaat aikaisin nukkumaan, mutta siinä se 
oli. Kimallellen lumikinoksien takaa se vieraili 
luonani muistuttaakseen, että pian se ohi on. 
Sen syleilevä lämpö kietoi minut sisälleen ja 
hetken tunsin olevani kokonainen. Tämä kui-
tenkaan ei kestänyt pitkään ja tiesin jo sen 
tuntiessani ettei aikani vielä ole. Kun reservin 
aurinko taas katosi kinosten taakse tunsin pet-
tymystä kuin siantapossa häviäjältä seiskapa-
rin saanut voittaja, mutta myös toivoa kuin hä-
viäjä jonka kädessä on suora kolmesta ässään.

Kun luet tätä, wappu on luultavasti jo käynnis-
sä tai sen alkamiseen on vain hetkiä enää ai-
kaa. Oli ajankohta mikä tahansa haluan toivot-
taa onnea tänä wappuna itsensä teekkareiksi 
saaneita ja myös vanhemmillekin tieteen har-
joittajille. Jähmetköön tushit pulloissaan ja 
ruostukoon harpikot, tietokoneillahan kaikki 
nykyään melkein tehdään. Juhlikaa wappunne 
rauhassa ilman pelkoa, sillä poikas valveil on.

Parahin terveisin, Keisari Kittari

Ps. Oispa Bulbasaur

Oispa Bulbasaur, TJ 83 
(Farfetch’d), aamuja ta-
kana 264

Näen edessäni Lumbridgen linnan ja tunnen olevani taas ala-astelainen 8-vuotias. 
Kuten jotkut otsikostakin saattaa arvata, kyseessä onkin vanha kunnon Runescape!
Jotain on kuitenkin näiden muutamien opintovuosien aikana muuttunut. Pelin idea on simppe-

li; käytä aikaa eri taitojen kehittämiseen, jotta voit kehittää niitä jatkossa nopeammin. Koukuttava 
idea eikö? Tähän tämä ei kuitenkaan lopu, sillä kyllähän ENYläisen pitää omaa opinahjoa lähteä 
hakemaan niin arjesta kuin pelimaailmoistaan!

Vanha kivenkova georaksalainen sydän pehmenee varmasti, saadessaan tietää kuinka yksi pe-
lin 23:sta “skillistä” onkin omistettu kaivannaistuotannolle ja maa-aineen jalostamiselle. Mining 
(suom. kaivostoiminta) onkin yksi pelin jännittävimmistä skilleistä. Korkeimmalle taitotasolle (99 
lvl) päästäkseen saa pelaaja hakkailla erilaisia kivilajeja kokonaisen 300 pelitunnin verran. Mikä 
olisikaan hauskempaa?

Opintojen ymppäpuoli jää pelin seikkailujen ohella hieman varjoon. Ainoastaan Farming (suom. 
viljely) hipuaa fiksun maatalouspuolen ajattelua. Pelaajalle annetaan kuitenkin valinta, haluaako 
hän käyttää kompostia joka on tehty myrkyllisistä marjoista tai vesimeloneista? Pitääpä itsekin 
mökillä testailla kumpi tuottaa parempaa tulosta.

Kalastusta pystyy pelissä harrastamaan hyvin useassa paikassa. Niin perho- kuin verkkoka-
lastus on mahdollista. En kuitenkaan löytänyt paikallisen kalastusluvan jakelijaa, joten en laitto-
maan kalastamiseen ryhtynyt. 

Peli tosiaan sijoittuu kuvitteelliseen maagiseen keskiaikaan, jossa taistelua käydään miekoin, 
jousin ja erilaisten taikojen muodossa. Pitänee siis odottaa vielä muutama sata vuosi, jotta ensim-
mäiset höyrykoneet keksitään. Energiapuoli hieman takapotkulla pelissä siis mukana. Puita tosin 
voi polttaa ja kehittää Firemaking (suom. tulitekeminen) taidossa, joten laskettakoon se energialle 
plussaksi.

Pelissä kuitenkin kaikista eniten esille nousee geoinformaatio, sen jatkuvalla tärkeydellään. 
Riippumatta mitä skilliä koskakin kehittää, löytyy pelin yläreunassa jatkuvasti pieni kartta, joka 
näyttää lähialueen rakennukset ja muut sijainnit. Tämähän tietenkin tarkoittaa, että koko peli 
Kaatuu Gissin ihmeellisen maailman alaisuuteen. Pitääpä ehkä siis itse miettiä oma pääaineva-
linta uudestaan...

ENYläinen ja videopelit
Ruutisten toimitus on lopultakin havah-
tunut e-urheilun ja videopelien maa-
giseen maailmaan. Koska ENYläisyys ei 
ole opiskeluala vaan elämäntehtävä, jota 
tunnollinen ENYläinen tietysti toteuttaa 
kaikkialla, niin selvitti toimittajamme 
mahdollisuudet ENYläiselle olla oma it-
sensä myös videopelien maailmassa.

SIMS 3

Oikea vastaus puhinoiden kysy-
mykseen: vaimo

Teksti: simpula_93 
& Sjukledighet

Kuva: simpula_93
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Vuoden tauon jälkeen Rakennusinsinöörikillan kulttuurivastaavat 
järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Rocket League –turnauk-
sen. Tämä ”Otaniemen Super Bowl” järjestettiin täysin uudistetulla 
Kylän olohuoneella, jonka uusi kolossaalinen taulutelevisio yhdis-
tettynä tehotietokoneeseen ja mukavat sohvat takasivat taitaville 
joukkueillemme RLCS-tasoisen eSports–kokemuksen. 
Kisaamaan ilmoittautui yhteensä seitsemän toinen toistaan taita-
vampaa joukkuetta. Turnaus pelattiin kahdessa vaiheessa: ensin 
jokainen joukkue kisasi kaikkia muita vastaan, jonka jälkeen al-
kulohkossa neljä eniten pisteitä kerännyttä joukkuetta jatkoivat 
matkaansa finaalipeleihin, joista ei ”pinchejä”, ”aerialeja” tai ”wave-
dasheja” puuttunut! Jo alkulohkossa oli selvästi nähtävissä, mitkä 
joukkueet olivat todella pistäneet vaaditut tunnit sisään ja jatkai-
sivat suoraan finaalipeleihin ja mitkä joukkueet olivat tulleet vain 
opiskelemaan vastustajien taktiikoita seuraavaa vuotta varten. 
Jännittävin alkulohkojen tilanne syttyi viimeisten pelien kohdalla, kun 

FAST CARS 
AND SHOOTING 
STARS:

Ylpeet voittajat

kisan järjestäjäjoukkue sekä rakkaan sisarkiltam-
me Maanmittarikillan edustajajoukkue taistelivat 
neljännestä finaalipaikasta. Tässä kohtaa ritarilliset 
järjestäjät näyttivät kuitenkin olevansa koko tur-
nauksen todellisia moraalisia voittajia ja päästivät 
mittarien edustajat nauttimaan (varsin lyhyestä) 
matkasta finaalipeleissä.
Finaalipeleissä jyvät todella eroteltiin akanoista ja 
tunnelma oli kuin Hartwall-areenalla, kun parhais-
ta parhaat ottivat toisistaan mittaa. Varsinkin finaali 
jäänee kiltalaisten mieleen vuoden 2019 sykähdyt-
tävimpänä urheiluhetkenä, kun Pikku Pinccchku-
jen viime sekunnin tasoitusyritys jäi maaliviivalle 
ajan loppuessa. Yhden maalin erolla voiton finaali-
pelistä vei Future Mapon miähet. Jee!
Tänä vuonna myös palkinnot olivat vailla vertaa, 
kun voittajajoukkue sai vuodeksi hyllylleen usko-
mattoman hienon kiertokuohuviinipullon, jonka 
kylkeen kirjailtiin voittajajoukkueen nimi. Jos nyt 
siis luet tätä ja mietit, että olisi hienoa nähdä oma 
nimi kyseisen pullon kyljessä, on korkea aika suun-
nistaa kiltahuoneelle ja aloittaa harjoittelu, sillä ensi 
vuonna pelataan taas!

Teksti & kuvat: AM

RAKSAN ROCKET 
LEAGUE -TURNAUS 
2019
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Due to our multinational students, some answers are in Finnish and some in English.
Viktor: Kahden viikon kenraaliharjoitukset menemällä wapputyylisiin tapahtumiin. Jos ei tapahtumia, valmistautuminen onnistuu myös himassa.
Fransesco, Johannes: We prepare by training our alcohol resistance, learning Finnish songs and traditions and singing songs at song test sitsit.
Erik, Antti, Kaustubh, Ville: Trying to finish exercises and looking time for it, going Tallinn and get vodka, doing whatever friends are doing. 
Petri: 

1. Ensin käännetään unirytmi sopivaksi 2. Kehitetään alkoholikestävyyttä 3. Tuunataan 
haalarit valmiiksi 4. Anellaan pisteet teekkarihattuun 5. Siivotaan kiltahuonetta, kunnes 
anelu hyväksytään

Elina: Yritetään hädässä kerätä loput lakkipisteet ja nukutaan hyvät yöunet.
Eva: Attend as many events as possible to be prepared for some drinking and collect badges 
for my overalls!
Yash: 1. Call an Indian hospital 2. Get a new liver 3. ??? 4. Profit
Laura: I prepare mostly my liver. But jokes aside-! The most fun month arrives in April! The 
parties.. Yes.. but also the most creative and amazing ideas for fun events, unlike you have seen 
the rest of the year!
---------------------
We got to interview two spring’s exchange student from the guild: Konstantin from Russia, 
Saint Petersburg and Jonas from Ghent, Belgium.
Q: How is the spring in Otaniemi compared to your hometown?
Konstantin: Our cities are really close, it took me 6 hours on car to get here, so it is pretty much 
the same, maybe a little bit hotter.
Jonas: Spring in Otaniemi is sunny but cold, in Belgium it can be really sunny and the day after 
it can rain all day.
Q: Tell something funny that happened to you in Finland?
Konstantin: It was funny when it was cold in February, -25 I think, to watch how Europeans 
are running from campus to campus for surviving.
Jonas: A lot of people think I’m Finnish because of my looks, so I always have to tell them 
‘Sorry, English’.
Q: Something that you have learned about Finland or Finnish students:
Konstantin: The 3 biggest things I’ve learned about Finland is that you’re really concerned about your personal space, if you say to Finnish person 
that he needs to get somewhere for more than 30 mins, he will be close to have a heart attack, and Finnish people really love to eat a lot.
Jonas: Finnish people don’t talk, especially not to strangers. But luckily the (exchange)students do!
Q: Are you going to get teekkari cap? Why / Why not?
Konstantin: I would like to, I think it is a great thing, but I took too much studies, and work for this half a year, I’m thinking now to go here for full 
master’s course next year, and then I will definitely get it.
Jonas: No, since the exams in Belgium lasted until the beginning of February and my period IV here is really busy I didn’t really have the time to 
earn my points. But if I would have been here since January I definitely would get it!
Q: How are you preparing for Wappu?
Konstantin: Try to do all studies so I could be “lost” for almost a week on Wappu
Jonas: Not really preparing, but I am looking forward to the festivities!
Q: Free word/joke:
Konstantin: If second film about Harry Potter would be filmed in Finland, it would be called “Harry Potter and Secret Sauna”
Jonas: Ghentistä means ‘From Ghent’ and I have a friend who owns a company named ‘Ghentist’ and they sell gin from ghent (which is really 
good btw).

“Miten valmistaudut Wappuun / How do you prepare for Wappu?”

Sitsi Gallup + Exclusive Interviews!

Gallup from ENG Song Test Sitsit on Tuesday, March 26th:

Nope

Text & pictures: Ella 
Asikainen & IK’s 
exchange and master 
students
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Ensimmäinen päivä 
Saavun aamun sarastaessa kiltikselle. Kaadan itselleni kupin kahvia ja ravistelen eiliset Norske Kimblen 
henkiset tilat pois kehostani. Kohta seuraani liittyy jos jonkinlaista kaduntallaajaa aina fuksista N-vuoden 
tieteenharjoittajiin. Huomaan kuinka reissun ensikertalaisista voi haistaa pelon ja hermostuneisuuden. 
Kokeneemmat konkarit taas odottavat tulevaa pervolla tavalla hullunkiilto silmissään. Bussimme kurvaa 
konelafkan pihaan ja excursiomestari puhaltaa torveensa: Vuoden 2019 Kotimaan Pitkä voi alkaa.
Saatuamme bussin pakattua osa matkustajista korkkaa jo ensimmäiset skumppapullot. Edestä kuuluu 
huudahdus: ”Älkää nyt vielä perkele, eka excu alkaa nyt”. Saavumme paikkatietofirma Esrin toimistolle. 
Excursio Esrille alkaa loistavasti. Toimistolla meitä odottaa aamiaistarjoilu, joka tulee ainakin edellisillan 
Norskessa taistelleille tarpeeseen. Yritysesittelyn jälkeen pääsemme kokeilemaan paikkatietodatan visualisointia ArcGIS Onlinen Operations Dash-
boardilla. Viimeistään tässä vaiheessa kiltamme GIS-intoilijoilla alkaa kevät riipimään puntista sisään ja lopputuloksena onkin toistaan upeampia 
karttoja USA:n metsäpaloista.
Kauaa emme ehdi levätä laakereillamme, bussin kaahatessa kohti seuraavaa kohdetta. Nopean bussimatkan ja pienten nesteytysten jälkeen pääsem-
me toteamaan vanhan sananlaskun: ”Kaikki tiet vievät Forssaan”, todeksi. Kurvaamme Vapon Forssan voimalaitoksen pihaan. Pääsemme kiertä-
mään laitoksen alueella ja näkemään kuinka puuhakkeesta ja turpeesta saadaan tehtyä energiaa. Näin suuren poltto-operaation näkeminen herättää 
selkeää kiinnostusta kaikissa reissuunlähtijöissä. Myös jo tässä vaiheessa hieman väsähtäneet reissaajat viimeistään heräsivät takaisin elävien kirjoi-
hin. 
Aurinko on jo laskenut saapuessamme päivän viimeiselle vierailulle. ”Oispa kaljaa”, moni huokaa tallustaessamme kylmässä iltahämärässä bussil-
tamme kohti mysteeristä rakennusta. Konkarit kuitenkin pystyvät jo haistamaan ilmassa ohraisen mäskin sekä hiivan, joka tällä kertaa ei ole peräi-
sin allekirjoittaneen jalkovälistä. Astuessamme pimeydestä sisään rakennukseen, myös hitaimmat matkaajat tajuavat saapuneensa kotiin. Olemme 
saapuneet Ruosniemen panimolle, jossa pääsemme maistelemaan olutta, sekä oppimaan muutamat kikat panemisesta. Panimokierroksen jälkeen 
hankimme vielä mukaamme Ruosniemen tuotteita, jotka pitävät janon loitolla ainakin loppuillan…

Toinen päivä
Avaan silmiäni sängyssä, katson kelloa ja puhaltelen oloa-
ni pois. Ei ihmisen kuuluisi olla hereillä tähän aikaan. Har-
kitsen elämänvalintojani, pakkaan laukkuni ja kannan sen 
Ramirallin tahdissa bussin tavaratilaan ja kiipeän kyytiin. 
Olimme ilmeisesti yöpyneet Porin tienoilla. Bussi starttaa ja 
se alkaa matkata kohti seuraavaa päämäärää. Samalla kun 
vanhemmat matkustajat parantelivat oloaan nautiskellen 
nestemäisiä tuotteita, huomasimme pahimpien pelkojemme 
käyvän toteen. Olimme Porin keskustassa. Tässäkin elämän-
totuudessa oli kuitenkin valoisa puoli. Pääsimme excursiolle 
Ramboll Finlandin Porin yksikköön. Kotimaan pitkän mat-
kaajat pääsivät kuulemaan mielenkiintoisen esittelyn yksi-
kön toiminnasta ja varsinkin tuulimyllyjen perustamiseen 
vaadittavista mitoituksista ja työvaiheista. Kirsikkana kakun 
päälle saimme vielä aamiaisleivät, jotka osuivat kuin naula 
otsaan Rambollin edustajien uratarinoiden kyytipojaksi.
Nauttiessani bussissa hyvästä seurasta ja vielä paremmasta 
musiikista, tunnen päässäni erikoisen jyskytyksen. Jysky-
tyksestä puheen ollen, Turussa rakennetaan toriparkkia. Sii-
tä pääsemme kuulemaan lisää Skanskan toimesta, tietenkin 
lounaan äärellä. Jos joskus Turussa pyöriessäsi mietit, että 
minne ihmeeseen parkkeeraat Corollasi, niin tänne (huom. 
loppuvuodesta 2020).
Illan lähestyessä, siirrymme viettämään iltaa paikallisten 
opiskelijoiden kanssa. Yliopistolla vietettyjen etkojen jäl-
keen, matkamme jatkuu (ja päättyy) paikalliseen juotollaan 
nimeltä Marilyn, mutta ei siitä sen enempää.

Viimeinen päivä
Seuraava aamu, tuttu kuvio, herään lattialta ja on hiki, enkä 
tällä kertaa edes yöpynyt saunassa. Hiljalleen elämä voittaa, 
päästessämme nauttimaan nollaE:n toimistolle aamiaista. 
Excursio on mielenkiintoinen, sillä energiatehokkuus on 
lähellä monen kiltalaisemme sydäntä. Opimme myös, kuin-
ka paljon rahaa asiakas pystyy säästämään hyvällä ener-
giasuunnittelulla.
Matkamme jatkuu Hangon Regatta Spahan, jossa Forcit 
sponsoroi meille kylpyläelämyksen. Vaikka Forcit onkin 
tunnettu räjähteistä, ei kylpylän säännöistä johtuen siellä 
hypitä pommeja porealtaaseen. Myös allasbaari koeajetaan, 
ennen viimeisen siirtymän aloittamista.
Matka takaisin Otaniemeen kuluu nopeasti, jossa ilta pää-
tetään tietenkin Jägermeisterin kanssa saunomalla. Saunan 
jälkeen pieni haikeus matkan päättymisestä valtaa monen 
mielen. En tiedä helpottaako ajatus seuraavan viikonlopun 
yli jatkuvasta huonosta olosta yhtään, mutta toivottavasti jo-
kainen muistaa, että onhan KP vielä ensi vuonnakin.

Kotimaan Piiiiiiitkä 2019
Teksti:
neljäs KP ja kolmas KP
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Koriskolumni
”Salaliitho: taas ENGin pelit sem

m
o-

see aaikaan ettee jENGi pääse paikal-

lekkaa. M
ä kirijota’n Ruutisii palajas-

tusjutun!!”

-Totuuden torvi

”Onks muka mahollist et jo toistami-
seen me pelataan tenttiviikolla kun 
porukan pitäis olla kokeissa. Eikö 
sarjavastaavat oo oppineet mitään?”
-Ihmettelenpä vaan

”Skandaali”

-Vapaiden Polypalloilijoiden liitto

”Tää on taas jotain (alkoholi)poli-tiikkaa niin kuin naisten MM-tur-naus”
-Valistunut donkkitykki

Sinä iltana oltiin ihan vain parin frendin kanssa Paven kämpillä. 
Asetelma oli ihan normi: koppa kaljaa, artekin tuolit ja putkitelk-
kari. Ei sitä matsia ees tullu kunnolla seurattua. Käytiin oikeesti 
vaan päivän politiikat läpi ja välillä sivusilmällä vilkastiin töllöön. 
Ei sitä silloin vielä osannut arvostaa. Ei sitä silloin vielä tiennyt mitä 
tämä pikkunen ja masentunut kansa meni tekemään. Ei tajunnut 
minä, ei tajunnut Tarja, ei edes Pave. Siinä sitten tapahtuman jäl-
keen otettiin ihan iisisti. Sytytin röökin ja menin partsille. Ei kansa 
sillon ollu vielä sekasin. Stadin kartsat oli ihan hiljaset ja lähira-
flatkin oli tyhjillään. Rauhallisena meidän kansa silloin tunnettiin. 
Painuttiin siinä pikkuhiljaa Jennin kanssa sitten kotiin päin ja arki 
jatku normaalisti. Duunissakaan ei asiasta puhuttu; oltiin niin kuin 
ennenkin. Jatkettiin päivärytmiä ja tärkeempien asioiden hoitoa.  
 
Sit 2011 asia oli eri. Mä olin sillo jo edarin puhemies ja tuleva pres-
saki melkee. Mut tosissaan, sillo tää koko touhu tapahtu uudestaa. 
Viime kerran jälkee oli todettu ettei enää tapahdu uudestaa. Ei kos-
kaan. Mut pojat meni ja yllätti. Vaikka kuinka kansa uikin silloin suih-
kulähteissä tai veteli autoilla ympäri ämpäri baanoja, emmä voinu 
ymmärtää sitä. Mä olin vanhaa koulukuntaa. Ei tää mua hetkautta-
nu. Pavekin siinä soitti, että mikä homma tää on tällä kertaa; ei me 
osattu vieläkää arvostaa sitä, me oltiin liian vanhan kaartin jätkiä.  
 
Mut sit keväällä 2017 kaikki muuttu. Mut kutsuttiin puhumaan 
wappuna Otaniemeen. Siellä mä näin sen ja koin valaistuksen. Ta-
jusin vihdoin mitä tää kaikki meinaa. 20-vuoden jälkeen, mä vih-
doin osasin rakastaa lätkän MM-ysivitosta ja minuuttikaljaa.

VIINLaNdIa-kIrjoItUSkILpaILU 2019
Taas on se aika vuodesta: aika julistaa tämän vuo-
den Viinlandiakirjoituskilpailin voittaja!!! Tekstejä 
tuli odotetusti, ja ainakin allekirjoittaneella oli 
hauskaa lukea niitä läpi. Ilman sen suurempaa ad-
jöötä (saisinko kuitenkin vähän rumpujen pärinää), 
vuoden voittaja on...Iiro Lindgren! 
Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille hienoista 
teksteistä. Seuraavaksi voittajateksti, olkaa hyvät: 

Suomen puolustusvoimat, Maanpuolustuskorkea-
koulu. Loppulukemien mukaan tältä organisaa-
tiolta puuttui sekä uskottava puolustus että isku-
voima. No ei, rehellisesti sanottuna peli oli parasta 
tässä sarjassa toistaiseksi ja molemmille jäi hyvä 
fiilis matsista. Erään kadetin sanoin: ”Täähän mel-
keen jopa näytti koripallolta.” Toimintakykyä löy-
tyi kentän molemmilta puolilta. Tällä kertaa puh-
das harrastuneisuus ja taito johti ENGin voittoon. 
Tiukka sumputuspuolustus kadeteilta vähensi 
koreille ajamista, jolloin piti luottaa kaukoheittoi-
hin sekä tähtipelaajien post-moveihin. Perinteeksi 
muodostunutta toisen puoliajan donkkia ei tässä 
ottelussa nähty. Sitä vastoin Air-J koki lievän inju-
ryn, kun yhteentörmäys kadetin kanssa sai polven 
vääntymään. Näillä näkymin hän on filassa vielä 
muutaman viikon.

Runkosarjan lopussa ENGijENGi oli ainoa jouk-
kue koko sarjassa, jolla on taulukossa pelkkää tup-
laveetä, sekä tehdyt pisteet lohkon toisena olevaan 
joukkueeseen oli 129 yksikköä suurempi. 

Pudotuspelit olivat ENGille jo toistamiseen pet-
tymys. Uusintaottelu aiemmin voitettua PoRaa 
vastaan meni aika lailla reisille, kun fukseilla oli 
samaan aikaan tentti ja aiemmin mainittu polvi-
vamma ei ollut täysin palautunut. Saimme täyden 
kokoonpanon kasaan noin tuntia ennen ottelua ja 
urhollisesti lähdimme koittamaan voittamaan il-
man vaihtopelaajia. Heitot menivät omilla huti ja 
vastustajien heittomylly viskoi kolmosia lähes vir-
heettömästi kehän kulmalta - kaikki propsit toki 
hänelle. Fiilikset ovat kuin Blue Mountain Staten 
finaalijakson ensimmäisessä osassa. Toinen osa sit-
ten Otarannan ulkokentällä?

Ei siinä kauden matsit on pulkassa. Vähän jää kai-
velemaan, kun oletettua ENGijENGi – Boston KYl-
tics finaalispektaakkelia ei nähty tänäkään vuon-
na. Kiitokset kauden kovalle kastille pelattin kyl 
oikeesti vitun hyvin. Ensvuonna sit enemmän 
jENGii mukaan, ettei tämmösiä tapahdu. 

Taas.

”En tienny et kadetitki dokaa arkiviikolla.”

Mikko Jantunen
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Yaaas!!

arkIStojeN kÄtköIStÄ
- Iiro Lindgren




