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SISÄLLYSLUeTTeLo

Heipähei rakas lukija!

Kesä on pitkä kuin nälkävuosi, mutta sekin on lopulta selätetty ja päästy takaisin jour-
nalististen jalokivien alkulähteille. Tunnetusti kesän aikana ei tapahdu mitään uutisoi-
misen arvoista, ja Ruutisten kilpailevat mediat - kuten Hesari, Suomen Kuvalehti - te-
kivät syväsukelluksen journalismin tasollaan toimittajien siirryttyä lomalle. Ruutiset 
sen sijaan ei pitänyt mitään lepolomia, vaan käytti helteisen heinäkuun toimintansa 
kehittämiseen.

Esimerkkinä tästä Ruutiset teki maailman ensimmäisenä rehellisenä mediana oman 
Instagram-tilin. Tämän lisäksi Ruutiset on muuttanut kaunokirjallista konseptiaan 
näyttämään enemmän lukijakuntansa kaltaiselta, ja ottanut lehteen myös englannin-
kielisiä artikkeleita. Unohtamatta tietysti kävelevää kadunvarsimainosta, eli uutta ja 
upeaa päätoimittajan hattua, joka päässään allekirjoittanut keikaroi orientaatioviikol-
la. Näillä eväillä onkin hyvä lähteä kohti syksyn koettelemuksia.

Dear reader,

Great that this journalistic pearl has found it’s way into your hands! To reply to the in-
ternational growth of our guild, we have changed our concept a bit during the summer 
and added some content in English as well. We now have articles from the CaptENG and 
master of international affairs and also “Surviving in Otaniemi”. Hope you enjoy!

Hyvää laatujournalismintäyteistä syksyä toivottaen / wishing you a great Autumn filled 
with quality journalism,

Ruudolf Ruutinen

Päätoimittajan sanailut
Päätoimittajan sanailut2
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Puhiksen puhinat III/2019
FIRST OF ALL, I’d like to welcome all the new students to our guild! I am happy that there is so plenty of you. Hopefully your sum-
mers went well, and you have had the energy to start your new studies with full power. I’ve found out in the past that I’m not partic-
ularly funny when writing in English, I will now switch to writing in Finnish. If you ever see me around come and say hi and I’ll try 
to be funny face to face. 

Haluan toivottaa myös kaikki vanhat kiltalaiset lämpimästi tervetulleiksi takaisin opintojen pariin! Itse aloitin syksyni jo kolmatta 
vuotta putkeen täysin samalla kaavalla. Upean orientaatioviikon jälkeen sekainen viikko koulua ja sitten puoleksitoista viikoksi ulko-
maanexcursiolle. Tänä vuonna lähdimme yhdessä 19 kiltalaisen kanssa valloittamaan lämmintä Espanjaa. Tehokkaasti 10 päivää tuli 
auringon, pienten tapas-annosten ja sangrian ympäröimänä mietiskeltyä, voisiko minustakin joku päivä tulla maailmaa kiertävä ym-
päristönpelastaja tai investointipäätöksissä auttava konsultti. Tämmöisen reissun jälkeen hyppääminen mukaan koulukurssien puo-
leen väliin ja motivaation löytäminen on yhtä haastavaa kuin palaaminen takaisin sateiseen ja koleaan Suomeen lämmössä vietettyjen 
päivien jälkeen. Voi tietysti myös olla, että ehkä motivaatiokadon syynä ei olekaan ulkoexcursio vaan upean lämpimänä muistona 
päässä pyörivä mennyt kesä, minkä jälkeen koulukirjan syrjästä ei ole oikein saanut otetta. No mutta onneksi aina on toinen, kolmas, 
neljäs ja viides periodi.

Mikäli siellä teillä arvoisat Ruutisten lukijat on samanlaisia motivaatio-ongelmia tässä kiltamme puolivuosijuhlan korvalla, haluan 
valaa meihin kaikkiin uskoa, että kyllä se motivaatio sieltä vielä löytyy! 

Syysterveisin,

Mia Roslund
Puhis 2019

Kysymys: Olet keskellä Miaa, mitkä ovat koordinaattisi?

Vastaus sivun 15 alakulmassa!

Oltermannin palsta
TERVETULOA OTANIEMEEN UUDET ja vähän vanhemmatkin 
kandi- ja maisteriopiskelijat! Toivottavasti syksy on käynnistynyt 
positiivisessa hengessä ja motivoitunein mielin janoatte uutta tie-
toa ja osaamista.
Elokuussa julkaistu ilmastoraportti maalaili synkkiä kuvia 
muuttuvasta ilmastosta. Varmaan se herättää useat teistä nuo-
rista miettimään, mitä asialle voisi tehdä sekä yksityishenkilönä 
että työelämässä. Tällöin tulee myös mieleen se, millaisia opin-
toja itse kullakin tulisi olla, jotta pystyisi osallistumaan ilmas-
tonmuutoksen hillintään tai vähintään siihen sopeutumiseen. 
Ainakin insinööreillä pitäisi olla tietoa siitä, millaiset ympäris-
tövaikutukset heidän tekemisillään on. En usko, että rakentami-
sen perustekniikat merkittävästi muuttuisivat, mutta esimerkiksi 
materiaalien valintaan ja rakenneratkaisuihin voidaan kyllä vai-
kuttaa. Infrarakentamisessa se halvin ratkaisu on usein myös ym-
päristövaikutuksiltaan (päästöiltään) pienin, mutta valitettavasti 
tällöin mukana seuraa merkittäviä aikataulullisia ongelmia tai 
toimivuusepävarmuuksia. Mutta ei kannata vaipua epätoivoon; 
insinöörit ovat varmastikin omalta osaltaan tätä ongelmaa syn-
nyttäneet, mutta he ovat myös se porukka, joka pystyy luomaan 
tarvittavia ratkaisuja! Sen tähden luotankin, että te nuoret voitte 
vaikuttaa asiaan.

Hyvää syksyä ja tsemppiä opiskeluun! Leena



WHAT A START to the year! 

It has been an absolute pleasure meeting 
and welcoming all of you to our guild and 
teekkari life in Otaniemi. Nothing brings 
me more joy than to see the excitement and en-
thusiasm with which you have been attending the 
various events this Autumn, from the MAIK Head 
Start and the orientation week, through to the sit-
sit and of course your active participation in the 
guild and other organisations.

It has been the best kick-off to the beginning of 
the Computational Engineering programme we 
could have wished for and that is because of YOU 
dear freshmen and your great energy and spirit. 
Of course none of this would have been possible 
without your amazing tutors, who are undoubt-
edly equally as delighted to have been a part of 
the beginning of your journey into teekkari and 
student life in Aalto as I am. 

It goes without saying, that there are occasional 
moments of uncertainty at the beginning of any 
new endeavor, but seeing your joy, smiles and en-
thusiasm makes every moment worth while. This 
is just the beginning and we are looking forward 
to accompanying you through the rest of your 
freshman year, which will be packed with excite-
ment, fun and plenty of new experiences. 

I want to thank you from the bottom of my heart 
for this amazing Autumn!

With love, 

your CaptENG,
Daniela

WHAT A GREAT start for this school year 
I’ve had! The first month has been the most 

amazing, and it’s been a delight to meet all of our 
~50 new Master’s students and ~32 new exchange 
students. Me, Ville and Vikttor (= ENG Guilds’ In-
ternational Team) have had a lot of fun together or-
ganizing events for you, meeting you all and getting 
you started with your first weeks of school in Aalto.

After orientation week we continued with ENG 
First Sitsit and Piirakka baking evening. It’s been 
great to see you participating in our events so ac-
tively! In the autumn we’ll get to see each other in 
quite a few events. I’ve seen that many of you have 
also been doing and organizing activities by your-
self, and that’s showing a considerable amount of 
teekkari spirit!
My wishes for you are that you try all new things 
here, that you possibly can, attend a lot of (our) 
events, and have fun and the most magnificent 
freshman year!

Hugs,
Your master captain,
Ella

CaptENG’s Twaddle

Kipparien teemanurkkaus!!!

Master Captain’s Mumbles
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MAHTAVAA SYYSTALVEN ALKUA itse kullekin!
Ihmisillä alkaa katukuvassa näkyä sateenvarjoja ja kaulahuiveja, joka voikin tarkoittaa ainoastaan sitä, että 
orientaatiosta on selvitty ja elämä jatkuu! Kirjoittaessani tätä tällä hetkellä lukemaasi tekstiä, on orientaatio-
viikon alusta aika lailla tasan kuukausi, jota itse en uskoisi ellen kalenterista sitä olisi tarkistanut.
Älyttömältä tuntuu, että kuukausi sitten en vielä tuntenut teistä ketään, kun taas nyt teitä näkee kirmailemas-
sa ympäri kampusta, ylläpitäen raksan tunnettua tekemisen meininkiä tapahtumassa kuin tapahtumassa. 
On todellakin ollut suuri ilo ja kunnia päästä seuraamaan lähietäisyydeltä teidän kaikkien alkavaa taivalta 
kohti teekkariutta, ja voi pojat, paljon on meillä vielä edessä!
Nyt kun syksyn suurimmat tapahtumamyräkät on saatu hoidettua ja juhlittua alta pois, alkaakin tasainen 
nousujohteisuus kohti tulevaa kevättä, ja kaikkea mitä se tuo mukanaan, toivottavasti odotatte tätä kaikkea 
yhtä paljon kuin minä!
”Huomiota herättävää, energistä ja aktiivista”, näillä sanoilla kuulen usein muiden kiltojen edustajien kuvai-
levan raksa(fuksej)a ja voin todellakin samaistua heihin. Bulevardi tai Otakaari, kone- tai päälafka; riippu-
matta ajasta tai paikasta, voin vain samaistua aikaisempaan ja olla omasta killasta & fukseista ylpeä!
Näistä tunnelmista on todellakin hyvä jatkaa eteenpäin, jännityksellä ja innolla odottaen kaikkea tulevaa!
 
Erityisen isoin kirjaimin jatkoa odotellen,
 
Fuksikipparisi
Matias Saikku

Cheppar’s Löppar’s

Alkuperäinen kuva: Dave Rogers, flickr.com
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Exculta yöhön

Häviöst sä voit olla työtön
Siks me lähetää exculta yöhön!
Häviöst sä voit olla työtön
Siks me lähetää exculta yöhön!

Ku festari kaikuu tääl
Korvatulpat heti lähtee pääl
Kysyn mite saisin unta
Niin moni näist äijist kadul tarjoo lunta
Mä voin huomen puhallella
Tänään oon niin haipis
Et lähetään heti exculta yöhön
Ihan sama vaik juon waterbierii tiistaisin
Oon kentäl, oon MAIKis
Oon leftis, oon rightis
Oon highlightis, Barcan nightis
Näil drinkeil oon king niis kaikis
Kuka väittää et Imperfectos ei kympil muka pärjää
Pitää kolme drinkkii tiputtaa
Sekä Auteklaisii biitsil morottaa

Häviöst sä voit olla työtön
Siks me lähetää exculta yöhön!
Häviöst sä voit olla työtön
Siks me lähetää exculta yöhön!

Cavaexcuu mä en ikin voita
En vaik oisin kenen poika
Aina haistanu absolut vodkan
Siks me ollaa hostin kaa naamat
Madridis partajeesust
Partakoneen akku ei varmaan tee sust
Hyvää kyssärii, tädilt tikkarii
Excun jälkee kehui mittarii
Reissannu niemest, kaukana sienest
Mut tuu urkkii jos tarviit tulkkii
Bulisti, sä oot turisti
Aamul välil vähän jomottaa
Illal pari kannuu sangriaa
Kysytää miks tullaa tänne Suomesta
Kuhan katotaan tääl sentää on aurinkoista

ISOvastaavan 
ininät

ArkISTojeN kÄTköISTÄ
SYkSY oN TÄYNNÄÄN ekSkUrSIoITA jA SYkSYN 
eNSImmÄISISSÄ rUUTISISSA oNkIN oIvALLINeN heT-
kI TUTkISkeLLA vANhojeN rAkSApoLvIeN mATkojA 
mAAILmALLe.

-Mikko Jantunen, 
ISOvastaava ‘19

Maksettu mainos

Alkuperäinen kuva: Freepik.com
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Alumnipalsta

Kuka kirjoittaa? 
Anni Suomalainen

Phuksi 2008

Toiminut killassa vuosina 2008−2013 
mm. rahastonhoitajana, lukkarina, do-
kumentoijana, WWW-vastaavana, juo-
manlaskijana, kurssineuvoston pj:na ja 
Vanhana likaisena tätinä.

Työskentelee raideliikenteen asiantunti-
jana Sitowise Oy:ssä.

Kuva: Timo Idänheimo

Mistä tietää, mikä on tärkeää?
YLÄKERRASSAMME OLI TULIPALO, jonka seurauksena koko asuntomme kastui, ja ve-
deltä säästynytkin tavara haisee savulta. Heti palon jälkeen oli tärkeää tunnistaa, mitkä ta-
varat on kriittistä saada pelastettua.
Patinoitunut teekkarilakkini lienee tavaroistani korvaamattomin, koska samanlaista ei saa 
rahalla. Mutta vaikka lakkini ei enää näkisi yhtään Wappua, jäisi sen käyttöhetkiltä (ainakin 
melkein kaikilta) muistot, jotka eivät riipu siitä, onko lakkia enää olemassa. 
Lakin kanssa samassa hyllyssä savustui tutkintotodistus, jonka saaminen on ollut hyödyllis-
tä, vaikka sitä ei tarvitsekaan näyttää missään. Mutta vaikka todistus kastuisi, olisi käydyiltä 
luennoilta (no myönnetään, ei ihan kaikilta) jäänyt käteen erittäin hyödyllinen oppi siitä, mi-
ten opetellaan itselle tarpeellisia asioita, ja miten opetellaan vähemmän tarpeellisia asioita. 
Se, mitkä olivat tarpeellisia asioita ja mitkä eivät, onkin vaikea kysymys. Olen huomannut, 
että joidenkin asioiden tärkeydestä erehdyin opiskeluaikana: parikymppisenä tekniikan yli-
oppilaana en osannutkaan täydellisesti arvioida, mikä kursseista on tarpeellinen ja mihin 
juhliin kannattaa mennä. Nyt työelämässä jonkin aikaa pyörineenä olen harmikseni alkanut 
nähdä tärkeyttä myös niissä asioissa, jotka opiskeluaikana tuntuivat täysin tarpeettomilta.
Jos saisin opiskeluajoiltani korjata jotain,

- yrittäisin joka kurssin alussa avoimin mielin ymmärtää, mitä kurssilla opetetaan ja 
mitä DI sillä tiedolla tekee

- menisin kaikkiin juhliin, mutta en ehkä aina kaikille jatkoille.

Näiden ajatusten siivittämänä toivotan kaikille oikein railakasta loppuvuotta ja tsemppiä 
opiskeluihin!

KUN SYKSYN ENSIMMÄISET lehdet alkavat vaihtaa väriään ja opinnot lähtevät jälleen pitkän kesän jälkeen käyntiin, voi olla vaikea 
pitää huolta omasta kunnostaan. Sisätilat, villasukat ja muut mieltä ja kehoa lämmittävät substanssit vetävät montaa meistä varmasti 
puoleensa, mutta näillä vinkeillä sanot hyvästi laiskuudelle ja saat energiaa pitkään ja pimeään syksyyn!
 1. Ravinto:
Kouluruoka on halpa ja maittava ravinnon lähde. Jos asut Otaniemessä, saat hyvän pienen kävelylenkin syömään lähtiessäsi. Jos asut 
muualla, saat vielä paremman lenkin. Yön pimeinä tunteina X-Burger voi houkutella makoisilla aromeillaan, mutta vaikka paikallisbis-
neksiä tulisi toki tukea, kannattaa burgerit ym. jättää vähemmälle (ellei ole sattunut urheilemaan erityisen paljon, jolloin toki voi palkita 
itsensä hyvästä käytöksestä, ainakin silloin tällöin). Vettä tulisi juoda aina aamulla, illalla sekä aterioiden ja sosiaalisille tilanteille omi-
naisten virvokkeiden yhteydessä. Varsinkin jos iltama venyy aamun pikkutunneille saakka, kannattaa ennen nukkumaanmenoa nauttia 
vähintään kaksi vesilasillista, jotta aamulla voi herätä pirteänä luennolle. Kahvi ja energiajuomat tuovat (jokseenkin keinotekoista) ener-
giaa päivään, ja näitä kannattaa kokeilla, jos tuntuu etteivät edellisen yön unet riittäneet.
 2. Liikunta:
Liikunta koetaan usein pelkäksi ”salirottailuksi” ja raudan pumppaamiseksi, mutta hyötyliikuntaa, kuten kävelyä, voi harrastaa kuka 
tahansa. Yksi hyvä keino on ajattelutapa, että luennoille mennään, oli olo minkälainen tahansa (toki sairaspoissaolot ovat hyväksyttäviä, 
tässä lähinnä tarkoitetaan niin sanotusti niitä hitaampia aamuja). Kun luennoille rientää aamu toisensa jälkeen, kerääntyy askelia mu-
kavasti päivän mittaan. Askelia voi kerryttää koulun lisäksi myös esimerkiksi kävelemällä etkojen etkoille, etkoille, bileisiin, jatkoille, 
jatkojen jatkoille ja niin edelleen, ja kovempaa treeniä kaipaavat voivat hyödyntää opiskelijastatustaan UniSportilla (pelkkä salille kä-
veleminen on jo hyvä alku!). 
 3. Mielenterveys:
Mielenterveys on tärkeä osa opiskelijan terveyttä, ja omaa mieltään voikin treenata syksyn aikana monella eri tavalla. Verkostoitumiseen 
ja muuhun sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvat tapahtumat ruokkivat hyvin opiskelijan sosiaalista tarvetta, ja olisikin hyvä koittaa 
viettää vaikkapa edes yksi näistä illoista vesilinjalla. On varmasti hauskaa katsoa, miten kaverit käyttäytyvät juotuaan muutaman has-
sun, kun itse pysyy normaalissa mielentilassa. Toinen hyvä asia on muistaa, ettei tehtävien kanssa tarvitse tuskailla yksin. Harjoitukset, 
laskutupa ja kaverit auttavat enemmän tai vähemmän, ja vaikka menee huonosti, voitte sitten ainakin hajota yhdessä. Mieltä rauhoittaa 
myös riittävä uni, ja kannattaakin muistaa nukkua aina kun aikaa riittää.

Tässä oli siis muutamia matalan kynnyksen vinkkejä opiskelijakunnon ylläpitämiseen, näistä onkin hyvä aloittaa matka kohti terveellis-
tä elämää!

Opiskelijakuntoon!

Teksti: Larzan
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Teksti: Anni Suomalainen 
Taustakartta: Helsingin kaupunki, 2008 

1. Aloitimme Konelafkan kellarista, johon kiltahuone 
on muuttanut. Nykynuorisolla on oma sisäpiha, mikä 
aiheutti suurta kateutta meissä alumneissa. 

ACRE:n Eetu Ristaniemi kertoi Otaniemen 
tulevaisuuden suunnitelmista. Kuten jo 2008 osattiin 
phukseille opettaa: rakentaminen ei lopu koskaan. 

2. Seuraavaksi Raksalle. 
Joku oli tehnyt kiltiksellä
paljon remonttia, ja 
saanut siitä melkein 
yhtä hienon kuin ennen.

3. Sitten Dipoliin, jota oli 
remontoitu 24 miljoonalla. 
Seinät oli maalattu valkoisiksi, 
mutta ikkunat olivat edelleen 
eri paria, eikä käpy toiminut.

4. Uusi ostari ja Kauppiksen tilat. 
Viimeistään Alkon kohdalla alumnit 
ryhtyivät tosissaan pohtimaan, 
pitäisikö ryhtyä jatko-opiskelijaksi.

5. Kierros päättyi kirjastoon. Täällä oli tehty 
ihmeitä! Aikataulu meinasi pettää, kun me 
alumnit innostuimme leikkimään 
läpinäkyvissä pallotuoleissa ja kiipeilemään 
seinään rakennetuissa aukoissa.

6. Lopuksi illanviettoa 
Ossinsaunalla. Alumneja hellittiin 
paljulla, snackseillä ja oluella. 
Kaikkien mielestä tapahtuma oli 
onnistunut ja konsepti toimiva. 
Ideoitiin seuraavia 
alumnitapahtuma-aiheita.

7. Kotimatka. Bussilla ei 
enää pääse päättäriltä 
keskustaan aamulla, vaan 
pitää kävellä metrolle.

Alumnien Otaniemikierros 5.4.2019
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Tapahtui viime kerralla: Töpsytiimi aloitti vuonna 2017 Heleniltä saadun Töpsyn “kunnostamisen”. Pala palalta Töpsy hoidettiin kuntoon ja katseet 
kääntyivät uusien toimintojen lisäämiseen: hupiakun myötä mahdollisuudet äänentoiston ja valaistuksen lisäämiseen olivat lähes rajattomat. Kevät 
kuitenkin lähestyi uhkaavasti, ja moottoritie oli kuuma……

TÖPSYTIIMIN KUULUMISET, OSA 2: 
Töpsyn ensiesiintymiset

Wau, mitkä elementit!

Valokuva Raksan Pojista.

LIENEE KAIKILLE SELVÄÄ, että A Bloc:in saapuminen Otaniemeen on parantanut lähes kaik-
kien elämää. Yksi on kuitenkin jäänyt muutoksessa häviävälle puolelle. Vuosikausia Otanie-
meläisiä palvellut vanha ostari on nykyään käytännössä tyhjillään. Rakennusinsinöörikillan 
kaupunkisuunnittelun, hullujen ideoiden ja tulevaisuusnäkemysten komitea pureutui asiaan 
vanhan ostarin ja sen ympäristön piristämiseksi.
Rakennusinsinöörikilta on pitkän historiansa aikana ollut monessa projektissa mukana. Aika-
naan kilta vuokrasi Espoon kaupungilta pätkän Otakaarta vain Wapun kunniaksi. Vuositu-
hannen vaihteen jälkeen Ossinlampi toimi killan temmellyskenttänä. Kilta rakensi huvimajan 
vuonna 2003 90. juhlavuotensa kunniaksi. Ilman rakennuslupaa rakennettu maja seisoi Ossin-
lammella aina vuoteen 2011 saakka. Vielä kunnianhimoisempaa olivat suunnitelmat sillan ra-
kentamisesta Ossinlammen yli. Valmistelevina rakennustoimenpiteinä sillalle rakennettiin jopa 
perustukset, mutta sekä silta että huvimaja kaatuivat lopulta byrokratiaan, ollen alueen kaavan 
vastaisia. Rakennusinsinöörikilta on siis ollut hyvin aktiivinen aikojen saatossa erilaisten projek-
tien suhteen. Vanhan ostarin tarjoamat mahdollisuudet ovat kuitenkin aivan eri kokoluokkaa.
Nykyisessä nopeaan tuottoon keskittyvässä yhteiskunnassa komiteamme sai heti kaksi merkit-
tävää ehdotusta. Tontti olisi tietenkin täydellinen suurelle opiskelija-asuntolalle. Sadoittain pie-
niä itsemurhayksiöitä mahdollistaisi tuottojen optimaalisen maksimoimisen. Toinen merkittävä 
tuoton maksimoiva kohde olisi tietenkin pankki. Otaniemi on täynnä opintolainaansa sijoitta-
via, raha-asioista tietämättömiä teekkareita, joten provisio voitaisiin viilata sopivaksi.
Rakennusinsinöörikillan projektin tulisi kuitenkin jollain tapaa edustaa killan opiskelijoiden 
ammattiosaamista. Esimerkiksi ydinvoimala tai tuulipuisto voisivat olla sopivia ratkaisuja ton-
tille. Toisaalta georakentamisen osaaminen välittyisi loistavasti tunnelilla. Yksi ehdotuksemme 
olisi rakentaa tunneli Otaniemestä Lappeenrantaan. Tässä kuitenkin tulee huomioida, että tun-
nelin käyttötarkoitus ei olisi päästä sujuvasti Lappeenrantaan, vaan toimia pelastautumisreittinä 
mikäli joku Lappeenrantaan joutuisi.
Ehkä mielenkiintoisin komitean luoma ehdotus on säästetty viimeiseksi. Entä jos tontille ra-
kentaisi uuden ylioppilaskuntatalon? Talo, missä jokaisella killalla olisi oma tila, ja jossa koko 
Aalto-yhteisö voisi majailla. Se jos jokin olisi poikkitieteellistä kohtaamista.
Rakennusinsinöörikillan kaupunkisuunnittelun, hullujen ideoiden ja tulevaisuusnäkemysten 
komitea päätyi selvitystyössään lopputulemaan, että vanhan ostoskeskuksen tontille olisi pal-
jonkin käyttöä. Puuttuu vain vasara ja nauloja.

Raksan 
raksaprojekti

Eihän tätäkään juttua kukaan lue, mutta sanottakoon nyt sitten, että käytettävissäm-
me oli 60 ampeerituntia 12 voltin jännitettä ja kaikkihan tietää mitä siitä seuraa... 
Suuntasimme siis torille ja lähdimme etsimään mahdollisimman suuria watteja 
mahdollisimman halvalla. Subwooferin löydettyämme Pyry Venho teki taas jotain 
säätöjä ja saatiin myös kaiuttimet Töpsyyn. Kun äänentoisto oli hankittu ja testattu, 
aloimme rakentaa koteloa elementille. Suuntasimme legendaariselle raksan pajalle 
Rakentajanaukiolle ja kotelo valmistui hetkessä. 
Äänentoiston jälkeen aloimme suunnitella Töpsyyn ambient-valaistusta. Pyry Venho 
teki taas jotain säätöjä, ja pian meillä olikin jo useita metrejä ohjelmoitavaa ledinau-
haa. Kiinnitimme valot Töpsyn hiilikuiturungon sisäpintaan tunnelmaa luomaan ja 
lopputulos oli niin upea, että mikään ottamistamme kuvista ei tehnyt sille oikeutta ja 
päätimme, että tätä taideteosta tulee ihastella vain livenä omin silmin.
Kun Töpsy oli vihdoin valmis, oli ilo ylimmillään :) Killan wappusimoilla pidimme-
kin suuren julkistustilaisuuden tuhansille katsojille. Paikalla oli raksalaisia vauvasta 
vaariin ja kertoipa Tolosen Aleksi nähneensä paikalla myös itse Sauna-Timon! 
Killan wappusimojen jälkeen Töpsyn seuraava esiintyminen tapahtui IK:n kesäkisoissa. Basso jytisi ja katseet kääntyivät, kun Töpsy 
kurvasi Alvarin aukiolle keskelle 110 metrin aitojen taistelutannerta. Kisojen lomassa muutkin raksalaiset pääsivät kokeilemaan miltä 
tuntuu vapauttaa 3,5 kilowattia puhdasta kaupunkienergiaa. Kumi paloi, renkaat ulvoivat ja juoksijat etenivät määrätietoisesti Alvarin 
aukiolla nauttiessamme helteestä ja Töpsyn musiikkitarjonnasta. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Vai oliko sittenkään?

- Herra Äks
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LOUNASAIKA. ASKELEENI OHJAAVAT minut kandidaattikeskuk-
sen aulaan ja Alvarin notkuvien lounaspöytien ääreen. Vilkaisen, mitä 
tänään mahtaa olla tarjolla ja vesi herahtaa välittömästi kielelleni. Es-
panjalaista munakasta. Syön ravitsevan aterian ja poistun ravintolasta 
tyytyväisenä. Mutta mitä nyt? Suolistoni päästelee outoja ääniä, ja tun-
nen kuinka munakas jo pyrkii ulos kehostani. Hätäännyn, kylmä hiki 
nousee otsalleni. Onneksi silmäni löytävät aivan Alvarin vierestä mies-
ten vessan ja huokaisen helpotuksesta. Kiirehdin vessaan ja istuudun 
posliiniselle valtaistuimelle. Rentoutan sulkijali-
hakseni ja helpotus ravistelee kehoani. Katseeni 
osuu mustalla tussilla kirjoitettuun viestiin ko-
pin seinässä. “Heitin spermat tohon. Älä pyyhi!”
 Unescon maailmanperintökohteen kri-
teereiden mukaan ehdokkaan tulee “edus-
taa ihmiskunnan luovan nerouden mesta-
riteoksia.” Kandidaattikeskuksen miesten 
vessan kirjoitukset osoittavat juuri sitä, ih-
miskunnan luovuuden ja koomisen nerouden 
huippua. Muistan elävästi ensimmäisen ker-
ran, kun kävin kyseisessä vessassa ja löysin tä-
män nerouden ja viisauden lähteen. Elämäni ei ole ollut entisellään 
sen hetken jälkeen. Silmäni avautuivat aivan uudella tavalla näke-
mään elämää ja universumia määrittelevät lainalaisuudet.
 Kulttuurisen nerouden lisäksi kandidaattikeskuksen 
miesten vessan kirjoitukset toimivat myös merkittävänä kes-

kustelualustana 
yhteiskunnal l i -
selle vuoropu-
helulle. Sinne 
voivat kaikki kir-
joittaa tieteenalas-
ta ja vuosikurs-
sista huolimatta, 
ketään ei syrjitä, 
kaikilla on yhtä 
voimakas ääni älyllisen 
dialogin areenalla. Kandi-
daattikeskuksen miesten 
vessan seinät ovat fooru-

mina vähintään yhtä merkit-
tävä ihmisten välisen kans-

sakäymisen väylä kuin Suomi24 ja Ylilauta. Vessan käyttäjien joukosta 
löytyy kirjoituksista politiikan ajankohtaisista puheenaiheista perillä 
olevia oman elämänsä politiikan erityisasiantuntijoita ja esimerkik-
si Ilta-Sanomat käyttävät vessan seinäkirjoituksia merkittävimpänä 
lähteenään politiikan analyyseihin. Jos jostain syystä nämä vessan 

Vaatimaton ehdotus Unescon maailman-
perintökohteeksi: Kandidaattikeskuksen 
miesten vessan seinäkirjoitukset

Mielipidepalsta

Arvokas keskustelufoorumi tärkeälle mielipi-
teiden vaihdolle

seinät puhdistettaisiin, vaih-
dettaisiin tai muulla tavoin 
kirjoitukset katoaisivat, mo-
net menettäisivät äänensä ja 
paikkansa yhteiskunnallises-
sa keskustelussa ja se edistäi-
si merkittävästi syrjäytymis-
tä ja ihmisten välistä kuilua. 
Tämä keskustelun alustana 
toimiminen täyttää Unescon 

maailmanperintökohteen 
toisen kriteerin, jonka 
mukaan ehdokas “osoit-
taa tärkeän ihmisarvojen 
vaihdon pitkän ajan yli.”
 Näiden kriteerien pe-
rusteella esitän, että kandi-
daattikeskuksen miesten 
vessan seinäkirjoitukset 
tulee nimetä mahdolli-
simman pian Unescon 
maailmanperintökohteek-
si tämän ainutlaatuisen 
maamerkin säilymisen 

jälkipolville varmistamisek-
si. Vetoomuksen aiheesta 
voit allekirjoittaa kandidaat-
tikeskuksen miesten vessan 
toiseksi viimeisessä kopissa. 

Teksti ja kuvat: 
Kim Kone-Penis



10

Mitä Raksalaiset tekevät kesäisin? Onko toimiston ilmastointi liian lujalla? Voiko kesällä 
olla edes hauskaa?? 
Näihin kysymyksiin Ruutisten toimitus halusi löytää vastaukset, ja niinhän he tekivätkin. 
Lukuisien arkistotyötuntien, julkisten feissarikyselyiden ja Google Forms -vastausten 
perusteella toimituksella onkin absoluuttinen vastaus iänikuiseen kysymykseen: Minkä-
lainen on Raksalaisen kesä?
 Tekstit ovat kiltalaisten vastauksista koottuja, “puhtaaksi” kirjoitettuina…
 Alkuperäiset kirjoittajat ja yritysten nimet on muutettu anonyymiyden turvaami-
seksi.

Rami, 22v, Kerava.
No siis joo. Raksalla olin työmaalla työnjohtoharjoittelussa. Aika paskaahan se oli.  
Ylhäältä johto sano “Hei mee kattoo et noi aliurakoitsijat saa hoidettua ton” ja sit 
ne aliurakoitsijat sano vaa “ei meil oo työvoimaa”, sit käppäilee takas konteille 
jossa työnjohto sanoo vaa “jos ei oo nii sit hankkikoot lisää” ja sit siitähän vasta ne 
aliurakoitsijat innostu tai eihän slaavikiroilusta oikee muuta irti saanukkaa. Täl-
lasta 4 kuukautta, nii kyllähän se henkisesti kasvattaa. 

Netta, 24v, Otaniemi
Toimin kesän aikana nuorempana suunnittelija-assistenttina tunnetussa suun-
nittelutoimistossa. Oli aika mukavat työolosuhteet, -edut ja -ajat. Heti ekoista 
viikoista pääs tutustumaan koko konsernin toimintaan ja varsinki perehdytys 
kaikkiin suunnittelusoftiin oli ihan uskomaton. Käytiin läpi ihan alusta loppuun 
koko tuotannon ketju, josta tarkemmin tietenki se oma osa. Työpisteen kolmi-
näyttönen tietokone, kaks eri hiirtä ja ihan super näppäimistö anto kyllä paikasta 
sellasen kuvan, että täällä ei pelleillä. Tokana työviikkona pääsin sit vähitellen pe-
rehdytyksestä tekemään vähän sitä omaa hommaa, joka alko mukavasti valmiiks 
tehtyyn Excel-pohjaan tietojen täyttelyllä. Kolmannen kuukauden kohalla jatkuva 
Excelien täyttely alko vähän turhauttamaan. Onneks näytöillä pysty kattomaan 
samanaikasesti kahta eri striimiä. Suosittelen 5/5.

Matias, 21, Otaniemi
Havahdun hereille, kun kämppis paiskaa ulko-oven perässään, lähtiessään aamu-
seitsemältä töihin. Käännän kylkeä. Seuraava ärsyke onkin verhon raosta silmään 
porottava aurinko. Käännän kylkeä uudelleen. Muutaman tunnin jälkeen heräilen 
hitaasti lintujen lauluun. Nousen sängyn reunalle istumaan ja availen selkääni 
venytellen. Valmistan maukkaan ja runsaan aamiaisen, jonka nautin ulkona au-
ringossa istuskellen kaikessa rauhassa. Selailen puhelimelta päivän lehteä, mutta 
vahingossa onnistunkin avaamaan kalenterin. Naurahdan hymähtäen huomates-
sani kalenterin absoluuttisen tyhjyyden koko kuukauden osalta. Suljen ja lasken 
puhelimen pöydälle. Otan hörpyn vastapaahdettua kahvia ja hymyilen. Kyllä on 
ihmisen hyvä olla kesätyöttömänä.

Hillevi, 23, Punavuori 
Sain ainutlaatuisen tilaisuuden kokeilla siipiäni suuren kansainvälisen korporaa-
tion markkinointiorganisaatiossa. Myin rakennustalouden mahdollistavia huip-
puluokan työkaluja kontaktoimalla yritysten ylintä johtoa ja alemman portaan 
konsultteja. Olin rautakaupan puhelinmyyjänä. Toimin päivät pitkät lokasankona 
ja terapeuttina kotiremppoja räveltäville arjen vasarasankareille. Joinain päivinä 
olin jatkuvasti puhelimessa ja sähköpostin päällä yhtä aikaa. Toisina selailin mee-
mejä ja seurasin CS-livestriimejä tekemisen puutteessa. Opin toden teolla vihaa-
maan markkinataloutta ja rakastamaan kommunismia.

Josefiina, 20, Otaniemi
Herään 3:15. Siemaisen eilisen eltaantuneen kahvin pannun pohjalta ja pyyhällän 
ovesta ulos kohti päivän koitoksia. Matkustan julkisilla kaksi (2) tuntia työmaal-
le ja vaihdan raksakuteet ylleni. Pyörittelen puolet päivästä peukaloita ja loput 
ajasta lautakasoja. Olen kehittänyt kesäni aikana terveen tupakkariippuvuuden 
sekä suolan ja rasvan kyllästämän ruokavalion. Mutta onhan Suomen kesästä kiva 
nauttia vuoroin kaatosateessa ja toisinaan paahtavassa helteessä. Näissä hommis-
sa saa kosketuksen ns. elävään elämään.

Kovaa dataa:

Vaakapalkisto 1: Työyhteisön 
palvelujen kattavuus

Paalulaatasto 1: Tyytyväisyys 
esimiesten toimintaan

Piirakkasektorisimulaatio 1: 
Kesänvieton pikareflektio

Kiltalaisten kesäkuulumiset

Teksti & kuvat: 
Mia Ass-lovi & Sjukledighet
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AS THE NUMBER of international students increase in our guild, the editorial staff of
Ruutiset seeks to increase the amount of content in English. This is a brief attempt to help you get started with 
your time in Otaniemi.

The undergraduate center, formerly known as the main building of Helsinki University of Technology, may 
seem like a puzzle at first but after a few months of getting lost your relationship with the building will start to 
improve. Many big lectures are given in the halls on the second floor above the main lobby.

Located around the middle of the ground floor, the student hub is a great place to study. The student hub is 
open 24/7 for students and the password to the entry to the direction of Otakaari 4 is common knowledge 
within Aalto students.

Studying at Aalto and living in Otaniemi makes your life easy when it comes to cooking, or more specifically 
not cooking. There are a dozen or so of student restaurants offering meals for 2,60 € for an extended lunchti-
me. Places like Dipoli and A Bloc even serve in the evenings and weekends. Täffä, famous for their cult meals, 
have extended their opening hours on Wednesdays to 17:30 to serve even more spaghetti bolognese to the 
ever-hungry Otaniemians.

By now you must have visited Teekkarikylä, the neighbourhood home to many Aalto students. The city cen-
ter Smökki is surrounded by student housing in four main streets: Jämeräntaival (JMT), Servin Maijan tie 
(SMT), Servinkuja (SK) and Otaranta. Most people in JMT live in shared flats and studios where as the apart-
ments in SMT are typically filled with a pair of teekkari-buddies.

Transportation from and to Otaniemi has evolved recently with the addition of a metro station. In most cases 
you can get close to your destination by metro. If not, the bus 550 will take you almost anywhere in the capital 
region that the metro cannot. Just make sure to choose the bus station correctly. Leaving from Teekkarikylä, 
the bus 111 helps the people unable to complete a 10-minute walk get to the metro station. The metro station 
is integrated inside the huge Väre building which is the new home of the schools of arts, design and business. 
Väre also offers great studying facilities to all Aalto people if you can ignore the mean looks of ARTS and BIZ 
students.

On the completely other side of Otaniemi there is Miestentie known as the Beverly Hills of Otaniemi. The 
construction of the two large buildings was finished in early 2019 and the ongoing competition for housing 
in Miestentie seems not to come to an end any time soon.

Otaantuminen is estimated to be less common within Miestentie residents based on the close distance to 
Tapiola. This has not been confirmed yet hence the short experiment.

The sports scene of Otaniemi can be found behind Dipoli. The football field is surrounded by a full-size run-
ning track. An outdoor gym and basketball court can be used for free in the summertime. Unisport offers 
gym and sport facilities to the university students in the capital region. In Otaniemi Unisport is located in 
Otahalli next to the sports field.

Surviving in Otaniemi

Note:
The self checkout in A Bloc 
only accepts MobilePay

FYI:
teekkari = tekniikan ylioppilas 
= student of technology

FYI:
Isolation is sometimes closely related 
to living in Otaniemi, especially wi-
thin students of technology. In local 
slang it is called “otaantua” which is a 
modification of the Finnish word for 
alienate or recede as “etääntyä”. It refe-

rs to never leaving Otaniemi.

FYI:
Aalto Space mobile app will 
help you find your classroom 
from the identicals corridors 
on multiple floors. Aalto 
space can also be used for 
room reservations.

Text: Thicc Boi

Original photo: Freepik.com

Paid advertisement

Otakaari 4 is the home of students in the school of engineering. In addition to lecture halls, 
there are many reservable rooms, student services, a restaurant and more. All of the guild 
rooms of ENG are also there. The IK guild room is in the basement, and the entry is from the 
left side of the building approaching from the main entry. Let’s meet there and have a cup of 
coffee!
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Lievästi kylmänä helmikuisena lauantaina raahauduin ääriä myöten täyden matkalaukun 
kanssa lentokentälle ja jätin keskeneräisen dipan kummittelemaan Raksan käytäville. Näin 
opintojeni päätteeksi olin päätynyt Etelä-Koreaan vaihtoon neljäksi kuukaudeksi Korea Ad-
vanced Institute of Science and Technologyyn eli KAISTiin. Orientaatio jäi välistä dippaa ”vii-
meistellessä”, mutta mitäs siitä, turhaa kuitenkin. Kun sunnuntaina olin päässyt kohdemaan 
pääkaupungista Soulista yliopistokaupunki Daejeoniin, nukuin oikein rapsakasti seitsemän 
tunnin aikaeron voimin hotelliyön ja suuntasin sitten maanantaina aamulla freesinä suoraan luennolle. Vanhasta muistista hotelliaamiaisella meni 
vielä lasiin omenamehun näköistä herkkujen herkkua, joka osoittautui kylmäksi riisin keitinvedeksi. Tämänhän piti tulla tutuksi jo edellisellä Korean 
reissulla? Kaameista vastoinkäymisistä kovin paljoa lannistumatta suuntasin kohtia uusia elämyksiä, sillä nyt asuisin ensimmäistä kertaa elämässäni 
koti-Suomen ja ennen kaikkea Tapiolan ulkopuolella.

Arki lähti aika nopeasti rullaamaan Koreassa ja opiskelun sekä vapaa-ajan välille löytyi jonkinasteinen tasapaino. Tarinat paikallisesta työkulttuurista 
pitävät paikkansa, ja opiskelu maailmallakin tunnetussa KAISTissa osoittautui kohtalaisen vaativaksi. Kursseissa riitti runsaasti osasuorituksia eikä 
luentojen lisäksi ollut muuta opetusta esim. laskareita varten, joten töitä sai tehdä paljon itse. Varsinkin paikallisille vaatimustaso oli erittäin kova, ja 
muuten ystävälliset professorit saattoivatkin lytätä koko luokan edessä jonkun korealaisen suorituk-
sen, jos tämä ei miellyttänyt opettajaa.

Tästä nyt ei kannata kumminkaan turhaan lannistua, jos vaihto toisella puolella maailmaa kiinnos-
taa. Vaihtareille vaatimustaso ei loppujen lopuksi ollut kovin ihmeellinen ja paikan päällä ehtii kyl-
lä elämästä nauttia kurssien ohessa. Nopista ei tule todennäköisesti pulaa, vaikkei jokainen tehtävä 
tulisikaan palautettua. Huolehdin aluksi vähän liikaakin suoritusten tasosta, vaikka arvosanat Ko-
reasta tulisivat lopulta olemaan lähinnä lämmin muisto suoritusmerkinnän napsahtaessa rekisteriin. 
Viimeistään lukukauden puolivälin mid-term -tenttien mentyä vihkoon päätin nauttia täyspainoisesti 
jäljellä olevasta rahtusesta opiskelijaelämää ennen töiden oravanpyörää. Kaverini sai eräästä kurssis-
ta suorituksen alimmalla hyväksytyllä arvosanalla käytyään paikalla vain ensimmäisellä luennolla ja 
unohdettuaan poistaa ilmon. Hän siis jätti väliin kurssin loput 16 viikkoa luentoja, jokaisen harkan, 
kurssiraportin ja kaksi tenttiä ja sai tästä hyvästä 7,5 opintopistettä. Ai että kyllä kannatti panostaa!

Paikalliset opiskelijat ja tutkintoa suorittavat ulkomaalaiset elivät oikeastaan täysin omissa maailmois-
saan, eikä hieman syrjäänvetäytyviin korealaisiin oikein onnistunut tutustua syvemmin ulkomaalai-
sena kieltä osaamattomana pummina. Muiden vaihtarien kanssa juttu onneksi luisti ja nopeasti saim-
mekin kasaan porukan, jolta onnistui tekemisen järjestäminen aina joka keskiviikkoisesta baari-illasta 
vaellusreissuihin kansallispuistoissa ja automatkoihin ympäri niemimaata. 

Elämä Koreassa olikin helppoa ja halpaa. Kielitaidottomuus puolin ja toisin ei ollut ongelma, vaan ele-
kielellä pärjäsi ja paikalliset olivat lievästä muukalaiskammoisuudestaan huolimatta erittäin avuliaita 
sekä halukkaita auttamaan ulkomaalaisia arjen askareissa esim. kääntämällä ruokalistoja täpötäydessä 
ravintolassa allekirjoittaneen jumittaessa koko kassajonon. Asuminen koulun jaetussa 10 neliön so-
luasunnossa oli melko intiimiä, mutta sitäkin halvempaa: vuokra oli noin 80 euroa kuussa. Muutenkin 
kaikenlaiset aktiviteetit, ulkona syöminen sekä juominen olivat erittäin huokeaa. KAISTin kampuk-
sella oli monenlaisia opiskelijaravintoloita vaihtelevalla hintatasolla ja laadulla, ja suoraan yliopiston 
porttien vierestä alkoi suuri viihdealue täynnä ravintoloita ja baareja. Hyvä illallinen kampuksen ulkopuolella ravintolassa juomineen saattaa maksaa 
noin kympin ja meidän suosikkimme all you can eat –grilliravintola laskutti 11 euroa rajattomasta grillilihasta ja lisukkeista. 

Ravintolaruokailu tulikin tutuksi matkalla, sillä kampuksella ei ollut mahdollisuutta kokata itse, ja itse asiassa se oli jopa kielletty. Asuntoloiden 
auloissa oli omia kauppoja, jotka olivat auki aamuyöhön asti, mutta niistä sai lähinnä sipsiä ja karkkeja, joten laadukkaampi ruoka sekä esimerkiksi 

tuoreet hedelmät täytyi hakea isommasta marketista kohtalaisen matkan päästä. Kuumaa vettä 
sai koneesta ja kuppinuudelit olivat kova juttu paikallisten keskuudessa, mutta pelkästään niillä 
eläminen oli aika vastenmielistä eikä edes yleisen hintatason puolesta pakollista. Kasvissyöjänä 
tai vegaanina kannattaa varautua Koreassa siihen, ettei melkein mistään saa oikeaa kasvisruo-
kaa ja se ruokalistoilla melko harvinainen vihannespatakin saattaa olla samaan possuliemeen 
keitettyä kuin viereinen lihakastike. Korealainen herkku kimchi eli hapatettu kaali tulee varmas-
ti jokaiselle tutuksi matkan aikana, koska sitä tarjotaan jokaisella aterialla aamiaisesta iltapalaan 
ja ravintoloissa sitä saa liki aina pyytämättäkin lisää lautasen tyhjentyessä. 

Koreassa riitti tehtävää ja nähtävää neljäksi kuukaudeksi. Daejeon itse ei ole mikään kansain-
välinen saati edes paikallinen merkkipaikka, vaan reissuilla kannattaa suunnata muualle, kuten 
pääkaupunki Souliin, rannikkokaupunki Busaniin tai maan lukuisiin pienempiin miljoonakau-
punkeihin ja kyliin, joissa on paljon vaihtelevaa nähtävää. Soulissa pääsee opiskelijana ilmai-
seksi moniin museoihin ja Daejeonin lähistöllä sijaitsevassa Gongjussa voi tutustua varhaiseen 
niemimaan (sotaisaan) historiaan ja päästä näkemään vuosisatoja vanhan linnoituksen. Pienem-
missäkin kaupungeissa on paljon baareja ja klubeja, joissa voi viettää kohtuuhinnalla iltaa, ei 
huolta suu ei jää kuivaksi. Ulkomaalaisia ei osaan paikoista oteta sisään, mutta tarjonnan run-
saudesta johtuen tämä ei paljoa haitannut.

Erityisesti suosittelisin vapaa-ajalle Koreassa luonnonpuistoja, joissa pääsee pois suurkaupun-
kien helvetillisistä saasteista ja ruuhkista luonnon ääreen vaeltamaan kuvankauniissa maise-
missa. Esimerkiksi Soulin lähistöllä on Bukhansanin luonnonpuisto ja muutaman tunnin päässä 
Daejeonista länsirannikolla Byeonsanbandon luonnonpuisto. Vuoristoiset puistot voivat olla 
jopa oikeasti haastavia kulkea ja niihin kannattaakin varata aikaa sekä vesipulloja ainakin hel-
teisen kevään aikana. Kunnolliset kengät ovat myös pakolliset eikä kiipeilykamoistakaan ole 
haittaa katsellessa 600 metristä pystysuoraa jyrkännettä alas. Hikoilun ohella voi ihastella näky-
miä vuorien rinteiltä merelle asti.

Koreassa ei ole samanlaista kilta- tai kv-opiskelijakulttuuria kuin Aallossa, ja aika siellä kului 

Opiskelijavaihto 
Etelä-Koreassa 
Mikko Tuohino
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sitten pitkälti keskenään muiden eurooppalaisten vaihtarien kanssa. Kevään aikana KAISTin kansainvälisten opiskelijoiden järjestö järjesti peräti 
kaksi tapahtumaa, joten vastasimme tosiaan omasta ohjelmastamme pitkälti itse. Paikan päällä kannattaa tutustua lukuisiin paikallisiin erikoisuuk-
siin kuten jimjilbang-kylpylöihin, joissa suomalainenkin on melkein kuin kotonaan hiukan laimeassa saunassa, ja noraebang-karaokehuoneisiin, 
joissa pääsee halvalla laulamaan ja juomaankin, jos siltä tuntuu. Kannattaa kuitenkin varmistaa paikan luonne tarkemmin ennen mitään maksuja, 
koska kyseessä voi olla myös ns. hostess-baari ja tämä voi olla hiukan kiusallinen yllätys itse kullekin illan edetessä. Jos pelaaminen nappaa, kannat-
taa ehdottomasti kokeilla pc-bang –pelihuoneita, jotka ovat kellon ympäri täynnä kaikenikäisiä ihmisiä pelaamassa LOLia ja PUBG:ta. Muutamalla 
eurolla saa käyttöönsä vaikka useammaksi tunniksi huipputason pelikoneen, jossa voi käyttää mm. omia Steam-tunnuksia tai pelata jotain valmiiksi 
asennetusta laajasta valikoimasta.

KAISTissa on myös runsaasti urheilumahdollisuuksia alkaen kuntosalista ihan asuntolan 
aulassa, eli tekosyyksi yhteisen treenin väliin jättämiselle ei kelvannut tällä kertaa matkan 
pituus. Lenkkeilemään pääsee kaupunkia halkovan joen varrella olevalle kuntoradalle ja 
kampuksella on myös monenlaisia sisä- ja ulkokenttiä pallopeleille ym. Harrastekerhoja on 
runsaasti tarjolla eri urheilulajien lisäksi useille tanssityyleille sekä musiikille. Useimmat 
kerhoista ottavat valitettavasti jäsenikseen vain korealaisia, mutta kansainvälisiä opiskeli-
joita vastaanottavia kerhojakin on muutama. Liityin itse ulkomaalaisten vaihtarien ja tut-
kinto-opiskelijoiden sulkapallokerhoon, jossa useamman vuoden harrastustaustalla sain 
lähinnä opetella häviämään kunnialla, mutta ainakin pelit olivat vaihteeksi vauhdikkaita 
ja haastavia. Rento harrastaminen tässä kerhossa tarkoitti kolmia harjoituksia viikossa ja 

sanktioita harkkojen väliin jättämisestä, 
mutta vaihtareille (tästäkään) ei jakset-
tu tehdä numeroa.

Ja yllättäen ihan liian nopeasti oli neljä 
kuukautta kulunut. Suosittelen vaih-
toon lähtöä kenelle tahansa. KAISTia 
taas suosittelisin, jos kaipaat kotimaas-
ta eroavaa sekä silti järjestäytynyttä 
menoa maailman toisella puolen, mutta 
pieni sähellys ei haittaa. Toiseen kulttuuriin ja maahan tutustuminen, haastavat ja erilaiset opin-
not sekä hyvät uudet ystävät olivat itselleni reissun kohokohtia. Koreassa elämä vaihtarina sujui 
loppujen lopuksi oikein hyvin arjen ja huvin välillä tasapainotellessa, ja vaihto olikin opinnoilleni 
mukava lopetus. Korea on kaunis maa, jossa pääsee näkemään todella erilaista elämänmenoa kuin 
Suomessa. Vaihdossa opinkin arvostamaan Suomea ja Aaltoa enemmän kun sain perspektiiviä 
myös toisenlaiseen yhteiskuntaan ja yliopistoon. Emme Aallossa aina ehkä ole ihan vertailujen 
kärkikymmenikössä, mutta tietyt perusasiat kotona sujuvat hyvin ja kursseille mennessä voi (pää-
osin) luottaa, että homma tulee toimimaan. Koreassa tämä ei ollut itsestäänselvyys.

Neljä kuukautta vaihdossa oli sopivan pitkä / lyhyt aika, että pieniä ohimeneviä hetkiä yhdessä 
kaverien kanssa osasi arvostaa ja elämä KAISTissa olikin jatkuvasti pientä suorittamista nähdäk-
seen ja kokeakseen kaiken kiinnostavan ennen yllättävän nopeasti lähestyvää paluuta kotiin. Nyt 
ongelmana onkin sitten pitää yhteyttä uusiin ystäviin ympäri maailmaa. Tästä onneksi ehdimme 
ottaa jo koppia matkustamalla porukalla Oktoberfestiin, katsotaan mihin seuraavaksi kokoonnu-
taan muistelemaan öitä Keltaisenmeren rannalla.
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PITKÄAIKAISTEN TUTKIMUSTEN JÄLKEEN tutkimusryhmämme on 
tullut siihen tulokseen, että Koskenkorva olisi kaikkein paras fitness-elä-
mäntyyliin sopiva juoma. Tämä johtuu kossun alhaisesta kalori- ja hiili-
hydraattimäärästä, jotka ovat usein muissa alkoholijuomissa piinaavana 
osana. Täten olemme lähettäneet terveysministeriölle tutkimuksen, jossa 
ehdotamme Koskenkorvan sekoittamista BCAA-jauheisiin, koska näin 
saisimme hoidettua alkoholinkulutuksen suurimpia ongelmia.
On jo pitkään ollut tiedossa, etteivät kehonrakentajat nauti alkoholia 
samoissa määrin normikansalaisten kanssa, koska se häiritsisi treenioh-
jelmaa jossa pitää pysyä mikäli haluaa tuloksia [1]. Kuitenkin kun Kos-
kenkorvaan on sekoitettuna BCAA-jauhetta, on siinä kehoa palauttavia 
ravintoaineita, jotka helpottavat seuraavan aamun oloa ja pitävät illan 
nautittavampana, johtuen pitkäaikaisen juomisen samanlaisuuksista kes-
tävyysurheilun kanssa.
Näin on jo siis ratkaistu kaksi alkoholinkulutuksen ristiriitaa fitness-elä-
mäntyylin kanssa, krapula ja kalorimäärä, ja jäljelle jääkin enää vain suu-
rin ongelma, kännimätöt [2]. Koskenkorva kuitenkin sisältää myös rat-
kaisun tähän sillä olemme tutkimuksissamme törmänneet viitteisiin siitä, 
että Koskenkorvassa olisi täyttäviä ominaisuuksia.
Pyysimme sataa (100) henkilöä juomaan puolen litran (0,5 l) kossupul-
lon tyhjään vatsaan ja seurasimme operaatiota. Jokainen kohderyhmässä 
ollut oli viettänyt vuorokauden paastossa ja ottanut laksatiivisen hoidon 
kahta tuntia ennen koetta. 
Tulokset olivat ravintokäsityksen mullistavia, sillä noin puolet koehen-
kilöistä tunsi tarvetta tyhjentää vatsalaukkunsa refleksinomaisesti suun 
kautta jo puolen pullon jälkeen. Tutkimusryhmä oletti tämän johtuvan 
täyteläisyyden tunteesta. Loput koehenkilöistä suorittivat vatsalaukun 
tyhjennyksen joko pullon loppuun mennessä tai kymmenen (10) minuu-
tin sisään kulutuksen jälkeen.

Koskenkorvaselvitys
Kun koehenkilöt olivat kuluttaneet Koskenkorvapullon, seurasim-
me heidän suorituskykyään noin kaksitoista tuntia. Pyysimme heitä 
suorittamaan aloittelijatason tanssiliikkeitä esim. Floss, Macarena ja 
painon siirtäminen toiselta jalalta toiselle ”rytmikkäästi”. Koehen-
kilöt suoriutuivat liikkeistä mallikkaasti, vaikka joillakin liikkeiden 
tarkkuus oli laskenut huomattavasti. Kuitenkin monet kykenivät 
suorittamaan liikkeitä pitkäaikaisesti ja osa raportoikin kykenevän-
sä ”bilettää koko yön”.
Kokeiden perusteella voidaan todeta, että Koskenkorva selkeästikin 
sisältää joitakin ominaisuuksia mitä ei vielä osata selittää. Aiom-
me jatkossa syventyä Koskenkorvan kemialliseen koostumukseen 
enemmän, sekä myös tutkimuksista alustavasti huomattuihin merk-
keihin Valdemarin parantavista ominaisuuksista [3]. Lisätutkimuk-
sia seuraa.

Lähteet:
1: Rane Röimanni, ”Mee töihin” (2011)
2: X-burger jono, kirjaimellisesti koska vaan
3: Rappio City, Valdemarin jumala (2019)

Teksti: Keisari Kittari
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Maksettu mainos

03:37  Ulkona on enintään 5°C lämmintä. Seinäpatterikin kierrättää jäätymispisteen alapuolella olevaa vettä, tai siltä ainakin tuntuu. 
Huoneen sisäilman lämpötilakin on laskettavissa kahden käden sormilla. Silti hikoilen peiton alla kuin joulukinkku uunissa. Kaikki 
ei ole hyvin.
03:45  Luulin jo nukahtaneeni hetkeksi, kunnes havahdun ajatukseen, että tyynyni muistuttaa enemmän sillispäivänä uima-altaassa 
käynyttä dinosauruspukua kuin tyynyä.
03:47  En saa unta. Makaan sängyssäni; huoneessa on joko liian kylmä tai liian kuuma.
03:49  Peitto on huonosti, tyynykin tuntuu omituiselta; tässäkö ihmisen pitäisi osata rentoutua ja nukkua?
03:55  Katulampun valo paistaa verhonraosta suoraan silmään.
04:00  En kestä enää. Nousen ylös sängystä, haen lasillisen vettä ja totean itselleni, ettei nukkumisesta tule mitään.
04:05  Puen päälleni löysät verkkarit ja hupparin, nappaan eteisestä avaimet ja lähden ulos.
04:07  Parkkipaikalla nähdessäni autoni mieleen juolahtaa idea pienestä öisestä ajokierroksesta. Ehkä radiostakin tulisi jotain fiksua.
04:10  Peruutan parkkiruudusta ohi; tähän aikaan on ihana ajaa, kun liikenteessä ei ole ketään muuta.
04:11  Ajan rauhallisesti SMT:ltä liikenneympyrään, josta päätän lähteä Otakaarta kohti kiltahuonetta.
04:12  Ohittaessani YTHS:n, muistan juuri uuden tietyömaan OK4 viereisellä tiellä, mutta tuskin se minua haittaa.
04:13  Punainen valo pistää silmääni jo kaukaa. Pysähdyn lainkuuliaisesti odottamaan työmaan valon vaihtumista vihreäksi.
04:14  Radiosta soi Stairway to Heaven. Nostan äänenvoimakkuutta ja nautin Jimmy Pagen legendaarisista kitaransoittotaidoista.
04:22  Havahdun omasta ajatusmaailmastani takaisin nykyhetkeen, kun tajuan kahdeksanminuuttisen kappaleen jo loppuneen 
liikennevalon edelleen näyttäen punaista valoaan.
04:23  Voisikohan valoissa olla joku vika? Ajattelen, jo parkkivaihteelle vaihtaneena, seuraavaa kappaletta odottaen.
04:24  Metallica, One. Kyllähän tätä kuunnellessa jaksaa vielä hetken vihreää valoa odottaa.
04:31  Samalla hetkellä kuin viimeinen nuotti särähtää kaiuttimista, punainen valo sammuu. Keltainen valo syttyy, jonka jälkeen 
vihreä loiste täyttää koko näkökenttäni.
04:33  Käännän auton Kandidaattikeskuksen pääovien edessä ja jatkan samaa matkaa takaisin kotia kohti.
04:34  Punainen valo.
04:35  Totean itselleni, ettei minulla ole kiire minnekään tai tarvetta ajaa punaisia päin. Takaisin odottamaan siis.
04:55  Valo vaihtuu vihdoinkin. Ajan tietyömaan ohi. Parkkeeraan auton samaan paikkaan, kuin missä se oli lähtiessäni.
05:02  Riisun ylimääräisen vaatetuksen ja asetun sänkyyn aloilleni.
05:03  Ehdin juuri ja juuri asetella tyynyn ja peiton mukavasti, kun huomaan väsymyksen vyöryttävän kehoni läpi.
05:05  Tässä on hyvä. Nukahdan.
08:29  Katson kelloa. Herätys soi minuutin päästä.
08:30  Piipitys alkaa, mutta ehdin vaimentaa puhelimen jo muutamassa sekunnin sadasosassa.
08:32  Istun sängyn reunalla. Katson työpöydälläni lojuvia auton avaimia.
08:35  Hetken pään selvittelyn jälkeen nousen ylös, pukeudun ja suuntaan kohti uutta päivää.
08:45  Astun ulko-ovesta ulos, aurinko paistaa silmiin. Lasken lippalakin lippaa hieman, samalla itselleni todeten: onneksi selvisin 
taas kerran Otaniemen tietyöstä.

- Sjukledighet




