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SISÄLLötöN 
LUetteLo

Syksy on todella lyhyt, raskas ja synkkä, ainoiden valopilkkujen ollessa kiltiksen 
jouluvalojen lisäksi kahdesti syksyyn ilmestyvät Ruutiset. Tosin tätä vuoden vii-
meistä journalistista ilotulitusta Maarintalon pimeissä sopukoissa viimeistellessä-
ni olen huomaavinani, että valoloiste on hieman hiipunut vuoden mittaan. Tällä 
on aiemmin tilastotieteessä mahdottomaksi uskottu 110% korrelaatiokerroin oman 
opiskelumotivaationi kanssa. Ehkä onkin jo aika vaihtaa tuoreempaa paristoa tilal-
le, jotta valaistusteho pysyy vahvana myös koko tulevan 2020-luvun?

Vuosi kului ja paljon on tullut tehtyä. Kaikkiaan olen tyytyväinen ja onnellinen 
alkaneesta muutoksesta, jonka olen osaltani kiltalehdessämme laittanut aluilleen. 
Tässä vaiheessa on arwoisa kilta suuressa wiisaudessaan toivottavasti valinnut jo 
seuraavan Ruudolf Ruutisen tätä journalistista työtä uljaasti jatkamaan. Minulla 
onkin ollut ilo ja kunnia palvella Sinua, rakas lukija, tämän vuoden ajan Ruutisten 
päätoimittajana.

Toivotan vielä viimeisen kerran antoisia lukuhetkiä. Samalla toivotettakoon myös 
onnea vuosikymmenen viimeisiin ponnisteluihin sekä hyvää joulua!

Autumn is cold, dark and stressful. In short, it’s as good a time as any for a new 
Ruudolf Ruutinen to emerge and take the wheel. Good luck for the rest of the year 
and merry Christmas! Peace out - so is Ruudolf.

Ruudolf Ruutinen

Viimeinen voitelu
Viimeinen voitelu2
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Puhiksen puhinat IV/2019

Saadessasi tämän lehden käteesi luettavaksi ensimmäistä kertaa on kiltaamme juuri valittu toi-
mijat vuodelle 2020. Vaalikokous on varmasti ollut jälleen täynnä jännitystä, kun vanhemmat 
kiltalaiset ovat päässeet hiillostamaan hakijakandidaatteja tiukoilla kysymyksillään. Intoa ja 
uusia visioita kiltatoimintaa kohtaan on hehkunut uusista toimijoista epäilemättä ympäri salin. 
Haluankin toivottaa onnea kaikille valituille ja tsemppiä tulevaan vuoteen!  

Vaalikokous automaattisesti tarkoittaa sitä, että vuosi alkaa vääjäämättä olemaan lopuillaan. 
Tässä kohtaa samaan aikaan minuun hiipii haikeus siitä, että yksi vaihe elämässäni on päätty-
mässä. Vuodet Rakennusinsinöörikillan raadissa alkavat olla kohdallani ohitse. Samalla minut 
valtaa myös innostunut mielenkiinto, kun alan pohtimaan, mitä raatitoiminnalta vapaaksi jää-
vällä ajalla tekisin. Varmaksi voin sanoa ainakin sen, että en minä mihinkään killasta katoa. Toki 
ensi kevään vietän toisella puolella maapalloa, mutta yhtä sun toista tulen varmasti vaihtoni 
jälkeen jatkossakin killan eteen tekemään. Kaikkien näiden vuosien aikana on kilta löytänyt 
erityisen paikan sydämestäni. Vapaaehtoistoiminta on äärimmäisen antoisaa, vaikka hommien 
hoitaminen vaatiikin, ainakin toisinaan, rutkasti työtunteja sekä mahdollisesti unettomia öitä. 
Kilta on ehdottomasti antanut minulle enemmän kuin se on minusta ottanut. Olenkin näiden 
vuosien aikana oppinut itsestäni, muista ihmisistä ja yhdistystoiminnasta kallisarvoisia asioita 
tulevaisuutta varten. Toivonkin, että kaikki tänään valitut sekä myös tulevaisuuden toimijat 
muistavat sen, että yksikään tunti ei ole hukkaan heitettyä, ennen pitkään stressi helpottaa, to-
do-lista lyhenee ja kaikkein tärkeimpänä: kaverilta saa ja pitää kysyä apua. 

Mukavaa loppuvuotta kaikille, nähdään taas viimeistään ensi syksynä!

Mia Roslund
Puheenjohtaja 2019, raksalainen nyt ja aina

Oltermannin palsta

Heissan! 

PUOLIHERMANNI, KELLONVAIHTO JA lukuvuoden ensimmäinen periodi ovat ohi ja toinenkin periodi on jo vauhdissa. Moni on myös kirjoit-
tanut omaa HOPSiaan. Kuten tiedätte, voitte epävarmoissa tilanteissa kääntyä akateemisten ohjaajien puoleen sekä opiskelija- että opettajatasolla. 
Akateemisiin opintoihin on totuttu yhdistämään ajatus opiskelun vapaudesta ja valinnanmahdollisuuksista. Tätä on usein Aallonkin kuvauksissa 
korostettu. Myös uusiin maisteri- ja kandiohjelmiin on sisällytetty vapaavalintaisia opintoja koulujen ja jopa yliopistojen välillä. Moni miettii esi-
merkiksi kiinnostavia sivuaineita. Käytännössä tässäkin on jonkin verran rajoituksia riippuen esimerkiksi siitä, kuinka paljon kursseille hyväksytään 
opiskelijoita muista kouluista. Usein vaaditaan myös esitietoja, jolloin hieno ajatus saattaa kariutua.

Rakennus- ja mm. LVI-alalla kurssien valinnanvapautta rajoittaa se tosiasia, että toimiakseen alalla esimerkiksi suunnittelijat tarvitsevat tietyt kurssit 
osoittaakseen riittävää osaamista. Koska lähes kaikki varsinaiseen ammattipätevyyteen tähtäävät kurssit ovat maisteriopintoja, supistuu tuon vaiheen 
valinnanvapaus jonkin verran. Suosittelen itse kutakin miettimään, voisiko maisteri- tai erityisesti kandivaiheessa tutkintoon liittyä myös monialaisia 
opintoja, esimerkiksi ohjelmointitaitoja, ison datan käsittelyyn liittyvää osaamista unohtamatta sosiaalisia taitojakaan. Tämä vaatii usein siirtymistä 
epämukavuusalueelle. Oppimiseen ja erityisesti vaikean asian oppimiseen liittyy hyvin vahva mielihyvän ja oivaltamisen tunne. Aallossa kannattaa 
nimenomaan opiskella sellaisia taitoja ja osaamista, jota ei pysty hankkimaan muualta. Kannustankin teitä pohtimaan omia valintojanne myös tältä 
pohjalta. 

Muistakaa myös, että meillä ja käsittääkseni muillakin yliopistoilla on mahdollisuus erillisopinto-oikeuteen. Eli jos myöhemmin osoittautuu, että joku 
oleellinen kurssi jäi suorittamatta, ei hätää, sen voi suorittaa hyvin edullisesti. Toki esitietovaatimukset pitää olla kunnossa. Tällä hetkellä pohdimme 
Aalto-tasolla paljonkin, miten voimme taata teille ja muille mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja tuo erillisopinto-oikeus on yksi hyvä keino 
siihen.

Hauskaa loppusyksyä! Leena

K: Olet Puolassa ja näet kyltin Miasta, seuraamalla tätä kylttiä mihin päädyt?
Katso vastaus sivun 15 alalaidasta!



CaptENG’s Twaddle

Kipparien joulu

Master Captain’s Mumbles
CONGRATULATIONS ON MAKING it 
through the first period of your Bachelor 
studies! Many of you now have your first ex-
ams behind you and I hope that you are all 
starting to feel more settled in your student life, 
especially in terms of studies, friends and events.
As the year is drawing to a close, the Finnish 
winter is making its approach with hasty steps. 
By now you may already be used to the frosty 
mornings and crisp autumn air. Soon the first 
snowflakes will start falling and coating Ota-
niemi in a fresh, white cloak, bringing with it 
the first ever snow for some of you. To top it off, 
there are plenty of exciting things coming up to 
keep your spirits up and your hearts warm. For 
example the very first Annual Sitsit for the In-
ternational Bachelor of Science students (which 
will already have taken place by the time you 
read this, oops), the Guild’s Pre-Christmas party 
and some of you will also be joining us on the 
legendary 4 Guild Cruise to Stockholm at the be-
ginning of December. 
Many of you will probably be flying out to visit 
your families for Christmas (and escape the dark and cold winter), 
either way, it is a well-deserved break and I am sure that you will 
all enjoy the time off. I hope that you will return in the new year 
with a fresh vigour, as we make our way ever closer to the potential 
Wappu of 2020 and that many of you will be eagerly awaiting the 
first time that you get put on your very own Teekkari caps! 
Once again, I would like to thank you for this fantastic Autumn 
together and wish you all the best for your upcoming exams and 
the new year! 

Warm greetings,

Your CaptENG
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ISTUN PERJANTAI-ILTANA KYMMENELTÄ yksin rauhallisella kiltahuoneella “tekemässä hommia”, eli to-
dellisuudessa aika kuluu katsoessa ruokavideoita Youtubesta, juodessa glögiä ja pipareita maistellessa; kyllä-
hän tässä ihmisellä on hyvä olla.
Syksy tuli vauhdilla, meni vauhdikkaammin ja vaihtui syystalveen yöpakkasineen ja ensilumineen jo ennen 
kuin sitä ehti orientaatiosta täysiin voimiin toipuakaan. Kyseiseen syksyyn kyllä ehti mahtua tekemistä laidasta 
laitaan: monta ensimmäinen _____ (sitsit / sankopallot / approt / excut…) ja voi kuules mitä kaikkea edessä 
vielä onkaan! Onneksi tämän vuoden puolelta löytyy vielä niin Nelikiltaristeily kuin Piparielementti, joissa 
päästään nauttimaan vuorollaan aaltojen nostattavasta tunnelmasta tanssilattialla sekä rauhallisesta piparita-
lorakenteluskabailusta. Talven ja joulun odotuksen aikaan onneksi liittyy muutakin kuin glögiä ja joululahja-
suunnitteluja (kannattaa lukea juttu sivulta XX) nimittäin killan vuosittainen jännityksen tiivistymä Vaaliko-
kous, joka kelloni mukaan taisikin olla juuri ennen tämän lehden julkaisua. Suuret onnittelut uudelle Raadille 
ja tietenkin myös kaikille toimihenkilöille, mahtava vuosi tulossa taas uudella porukalla! Nyt todennäköisesti 
pIKkujouluilla joulupuurosta nauttiessa onkin viimeistään aika taputtaa itseään selkään vahvasti suoritetusta 
fuksisyksystä ja hetkeksi hengähtää.
 
Oli tuleva joulu sitten kylmä ja luminen tai loskantäyteinen, niin muista lepäillä rauhassa takkatulen, glögin ja 
joululaulujen hellässä huomassa.

Jouluisin terveisin,
Kipparisi, Saikku

Kapun Höpinät

Hello fellows!

AS I WAS walking down the autumny Otakaari the 
other day, and saw the leaves falling off the trees. 
It reminded me of something: part of our exchange 
students are leaving soon! Don’t worry though, you 
still have the possibility to accomplish all the points 
for teekkari cap. There will be farewell and song 
test in farewell sauna, which is December 12th.

But I also felt delight from the rest of you, whose 
faces I still get to see until the possible Wappu! Well, 
of course after it as well. I wish for you the best of 
luck for your remaining exam, and hope that we all 
have a very relaxing Christmas holiday in front of 
us, so we are ready for the spring semester. There 
will be also new exchange students arriving in Jan-
uary, can’t wait for all of us to meet them!

Kun huomaat glögin loppuneen

Winter wishes,

Ella
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ISOvastaavan ininät
Hiiohoi!

ISOvastaavanne inisee taas tasaisen epätasaiseen Ruutisten 
julkaisutahtiin näin Ruutisten julkaisupäivänä tai milloin tätä 
luetkaan! 
Vuorossa muistutteluja menneistä ja tulevista tapahtumista, 
ISOwarteista ja mahdollisista työpisteistä. 
Informaatiorikkaita lukuhetkiä!
Muista siis, että tämä teksti on tyhjänpäiväistä lätinää ja olen 
kopioinut näiden ininöiden pohjan täysin lokakuun Kapun 
Löpinät V.2:sta.
 
1. ISOwartit
 
ISOpistekortistakin löytyvä pakollisen pisteen omaavia ISO-
wartteja on nyt marras- ja joulukuun aikana. Tarkoituksena 
on siis pitää lyhyehkö kaksinkeskeinen juttutuokio, jossa käy-
dään läpi teidän jatkunutta korkeakoulutaivaltanne.
Tilaisuus on myös oivallinen kuittailla ISOpistekortti pisteitä, 
joten niitä kannattaa käydä läpi ja chekkailla mihin kaikkeen 
on ehtinyt jo osallistumaan!
Ajanvaraus: Pingaa TG:ssä 
 2. Työpisteitä
 
106 3⁄4 Hermanni
Työvuoroja tarjolla ISOtutkintoon meidän ikiomassa Kolme-
neljänneshermannissa! 
Ilmoittaudu alla olevaan taulukkoon. Jos joku jäi mietityttä-
mään, laita viestiä @ArvonISORaksa.

Teekkariperinnejuhla

AYY:n Teekkarijaosto sekä Teekkariperinnetoimikunta järjestävät 
joskus vajaan vuoden päästä Teekkariperinnejuhlan, jossa juh-
listetaan jo 148 vuotta täyttävää teekkariutta! Juhliin liittyen on 
tarjolla monia erilaisia työtehtäviä, joista saa yhden kiinnityksen 
vaaleanpunaiseen nyöriin, ja ISOt voivat lisäksi saada talkoo-/
ISOpisteitä.
Vuosijuhlissa töissä oleminen on mahtava tapa päästä osallistu-
maan juhlaan!
Ilmoittautuminen aukeaa siinä vajaan vuoden päästä.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja työvuoroista täällä:
https://lomake.ayy.fi/teekkarijaosto/toihin-148-teekkariperinne-
juhlaan/
 
3. Tulevat ja menneet tapahtumat
24.12. IK ISOjaiset –
Mitä tapahtuu?
Mitä on olla ISO?
Mikä on elämän tarkoitus?
Mitä järkevää voi tehdä tiistaisin?
Näihin kysymyksiin saatat saada vastauksen saapumalla kotiin 
tiistaina 24.12 klo 16:00.

31.12. 106 3⁄4 Hermanni & 01.01 Kolmeneljäsosahermannin sillis 
Kiltamme on jälleen arvokkaasti ikääntynyt eljännesvuoden ver-
ran, ja juhlapäivää kunnioitetaan tänäkin vuonna perinteisillä 
sitseillä. Saapuvan talven aamupakkasissa värjötellyt mieli kai-
paa aihetta iloon ja juhlaan, johon 106 3⁄4 Hermanni on valmiina 
vastaamaan. Et halua jäädä paitsi tästä riemujuhlasta, joten saavu 
31.12. Servin Mökkiin seuralaistesi kanssa nauttimaan illasta mui-
den raksalaisten ja raksamielisten kanssa!
https://www.facebook.com/events/04040/
 
29.10. RILkamat 2019, RILehile –
Painoiko tenttiviikko? Stressasiko opinnot? Tekisikö välillä mieli 
taantua ala-asteelle? Ei hätää! RILkamat 2019 tarjosi tähän lois-
tavan mahdollisuuden, kun Rakennusinsinöörikillan järjestämät 
fuksibileet täräyttivät OK20:n vuosikymmenen taaksepäin. Etsit 
siis kaapin perältä parhaan ala-asteaikainen tyylisi ja suuntasit RI-
Lehile-discoon!

4.11. Fuksien Juhlasitsit –
Viileä tuuli ulvoo, lumi jalkojen alla narskuu ja taivaalla loistavat 
revontulet.
Teekkariperinneviikko lähti käyntiin fuksivuoden eleganteimmil-
la, juhlallisimmilla ja hienoimmilla sitseillä. 
Tehän ette näille sitseille voineet osallistua, mutta mikäli ette olleet 
saaneet smökkibileistä tarpeeksi, oli onneksi juhlassa oli kuitenkin 
avoimet jatkot.
https://www.facebook.com/events/443180313214696/

1.12.-3.12. Nelikiltaristeily  -
AHOY MAAKRAVUT!
Joulukuu pyörähtää käyntiin jo legendaarisen maineen saavut-
taneen risteilyn merkeissä, kun Athenen, IK:n, Prodekon ja PT:n 
ISOt astuvat yhdessä laivaan. ISOille on luvassa menoa ja meinin-
kiä niin paatissa kuin maissakin, matkan kohokohtana perinteinen 
hyttiseikkailu. Muista ilmoittaa hyttisi ja rastisi! Tuttuun tapaan 
myös vanhemmat tieteenharjoittajat ovat tervetulleita risteilemään 
ja pitämään erinäisiä hassunhauskoja hyttirasteja.
Matka länsinaapuriin taitetaan Silja Symphonylla ja se sijoittuu ai-
kavälille 1.-3.12. 
https://www.facebook.com/events/518354588737017/

13.12. ISOjoulut
Muista tämän ininän kohdista poiketen tässä on tietoa seuraavas-
ta ISOtapahtumasta, joka järjestetään juuri TEILLE! ISOjoulut ovat 
täällä ja OK20 täyttyy piparin ja glögin tuoksusta 13.12. Tarjolla on 
myös muuta pientä purtavaa ja juotavaa sekä mahdollisesti secret 
santa. Paikalla on joulumielistä seuraa ja tämä tapahtuma on teille 
täysin ilmainen! 
(oikeudet muutoksiin pidätetään)

__________________________________________________________
______________________________________________________
Parasta terveyspalvelua
https://www.youtube.com/watch?v=3CfX8qPXwIc

Terveisin,

Mikko Jantunen
ISOvastaava | Tutor Coordinator
Rakennusinsinöörikilta ry | The Guild of Civil Engineers
http://rakennusinsinoorikilta.fi/
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Alumnipalsta

Kuka kirjoittaa? 
Teemu Meriluoto

Phuksi 2011

Killassa 2011-2018 mm. yrityssuhde- ja 
excursiotoimikunnissa, ISO-henkilönä ja 
lukkarimestarina

Työskentelee rakennuttajakonsulttina 
Sweco PM Oy:ssä

Koulun ja harrastustoiminnan yhdistämisen tärkeys

PYSÄHDYIN POHTIMAAN NÄITÄ kuulumisia kirjoittaessani, kuinka paljon 
minulle on ehtinyt tapahtua tämän vuosikymmenen aikana. Nuori lukiosta juu-
ri valmistunut pojankloppi aloitti tuolloin opintonsa Otaniemessä tietämättä al-
kuunkaan, mitä kaikkea tulevat vuodet toisivat tullessaan. Kuten vuosi sitten dip-
lomityöni tärkeimmässä sivussa kirjoitinkin, niin Jämeräntaival oli kaikkea muuta 
kuin huoleton suora tepasteltavaksi ja hurjia kutsuja riitti kerralle jos toisellekin. 
Kontrasti opintotuen viimeisten eurojen ruokakitkutteluista ja aamuseitsemään 
kestäneistä täysistunnoista tähän keski-ikäistyvän diplomi-insinöörin elämään on 
ollut sangen massiivinen.
Alumiinipalstan edellinen vieraileva tähti Anni kirjoitti taannoin siitä, kuinka han-
kalaa on tunnistaa tietyssä hetkessä kurssien ja illanviettojen merkityksellisyys. 
Jäin pohtimaan asiaa ja Annin tekstissä oli vinha perä. Integraalit, kontinuumit 
ja vesi-sementtisuhteet luovat perustan diplomi-insinöörin työkalupakille, mutta 
työelämän lainalaisuuksiin kuuluu paljon muutakin kuin rakennustapaselostus-
ten laadintaa hiljaisessa työhuoneessa vastamelukuulokkeet korvilla. 2020-luvun 
diplomi-insinöörin osaamisen keskiössä tulee siis varmasti korostumaan niin sa-
notut pehmeät taidot. Tervehdin ilolla sitä seikkaa, että vanhakantainen alamme 
on siirtymässä monessakin mielessä nykyaikaan. 
Ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa asemoida koulunkäynnin ja vapaa-ajan 
keskinäistä suhdetta omassa elämässään. Kaikkiin kursseihin kannattaa toden tot-
ta asennoitua avoimen uteliaasti, sillä ikinä ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan. Samaan hengenvetoon haluan myös kovasti rohkaista teitä kaikkia hakeutu-
maan kilta- ja AA-kerhotoimintaan mukaan. Vaikka kursseilta jäikin suuri määrä 
tärkeää tietoa korvien väliin, niin rehellisyyden nimissä tärkeimmät opit ja muis-
tot jäivät vapaaehtoistoiminnasta. Otaniemen vapaaehtoistoiminnan osalta hienoa 
on myös se, että jokaiselle löytyy varmasti jotain mielekästä puuhattavaa, kunhan 
vain uskaltaa rohkeasti hypätä mukaan.
Näin loppuun haluan tietysti toivottaa kaikille lukijoille tsemppiä kalenterivuo-
den viimeisiin rutistuksiin. Joululomalla kannattaa kliseisesti sanottuna ladata ak-
kuja ja tietysti orientoitua pian alkavaan kesätyöhakuun.

Meeri ei ollut taval-
linen poly-

teekkari

Python-koodin alkulähteillä
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HEISSULIVEI VAAN JA rommia suuhun, raksan pojat ovat taas ryömineet koloistaan oppimaan uusia asioita. Kaikkihan sen nyt 
tietää, että jokaisen kodin sielu on keittiö. Siksi raksan pojat päättivätkin tällä kertaa suunnata kohti kiltahuonetta löytääkseen sen 
kummallisen sielun. Likaisia kahvikuppeja kaikkialla, IE:n mädät maito- ja kauratuotteet jääkaapissa ja homeiset beer bong -mukit tis-
kipöydällä, eikä kiltahuonevastaavia missään (paitsi tietenkin se yks pelaamassa Crash Team Racingiä). Raksan pojat eivät kuitenkaan 
vähästä hätkähtäneet ja tarttuivat toimeen, ja alkoivat tutkia mitä kiltiksen kuuluisa keittiö pitää sisällään. 
Heti kättelyssä huomasimme, että toinen jääkaappi oli kadonnut. Mitä helvettiä? No sittenhän jäljelle jäi vain se toinen jääkaappi, joten 
avasimme sen (jääkaapin). Löysimme sieltä seuraavaa:

- Anu Juvosen KP-hakemus vuodelta 1974
- 6 kpl pingispalloja
- vanhentunutta juoksevaa rypsiöljyvalmistetta
- vanhentunutta gluteenitonta kauraruokavalmistetta
- vanhentunutta omenamehua
- vanhentunutta appelsiinimehua

Seuraavaksi siirryimme toisen jääkaapin tilalle ilmestyneen ihan vaan tavallisen kaapin kimppuun. Sisältä löytyi mausteita, skumppa-
laseja, noin 250 biojätepussia ja vanhentuneita gluteenittomia hampurilaispanineja (?). Voikin sanoa, ettei sisältö paljoa ollut muuttu-
nut jääkaapin katoamisen jälkeen.
Muita keittiön kaapeista, lokeroista ja muista sopukoista löytyviä asioita olivat kiltiksellä usein käytetyt uunivuoat, leivinpaperit, tuhat 
veistä ja yksi haarukka. Kaiken kaikkiaan keittiö oli kuitenkin siistimpi kuin raksan pojilla kotona, joten pitää varmaan antaa kiltahuo-
nevastaaville tässä vaiheessa propsit siitä (ei sillä että rima olisi kuitenkaan ollut erityisen korkealla). 
Keittiön yleiskunnon ja kalustuksen tarkastuksen jälkeen siirryimme sen toiminnallisuuksien tutkimiseen. Päätimme testata keittiön 
suorituskykyä valmistamalla kaikkien raksalaisten lempiruoan - ja kerrotaanpa myös itse Herman Hanneliuksen aloittaneen aamunsa 
joka päivä tällä - kananmunan (valmistettuna).
Ensimmäinen ja ehkä kaikille tutuin tapa valmistaa kananmuna on kahvinkeitin. Onneksi kiltiksen keittiöstä löytyy aivan saatanan 
hieno tuplamoccamasteri, joka mahdollistaa useammankin kananmunan valmistuksen samanaikaisesti. Päätimme tällä kertaa tyytyä 
vain yhteen puoleen, jolloin saa helposti valmistettua kaksi munaa samanaikaisesti: yksi pannuun ja yksi yläpeltiin, niin kuin meillä 
Tapiolassa sanotaan. Klo 13:38 painoimme nappia, ja vesi lähti virtaamaan. Ajassa 13:47 yläpeltimuna oli valmis, ja jätimme pannussa 
olevan vielä hautumaan. 
Odotellessamme kahvimunien keittymistä kokeilimme vedenkeitintä. Tämän nyt pitäisi olla kaikille itsestään selvää, mutta siinä muna 
menee veden kanssa keittimeen ja nappia painamalla vesi kuumenee kypsentäen munan siellä sisällä. 
Koska kummatkin edellä esitetyt tavat ovat kuitenkin verrattain aika hitaita, voi esimerkiksi tenttiin rientävä raksalainen kaivata hie-
man nopeampia keinoja saada valmistettu muna taskuun. Tähän tarjoaa ratkaisun kiltiksen state-of-the-art UPO:n tasalämpömikro 820 
by Sanyo. Valmistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla: 

Mikromunat à la Raksan pojat

1. Ota muki ja täytä se vedellä

2. Laita kananmuna mukiin

3. Laita muki mikroon

4. Valitse mikron tehoasetuksista vaihtoehto ”pika” ja käännä aikasäädin asentoon 5

5. Muna on kypsä kuullessasi vienon törähdyksen

Huom! Jos olet jo 25 minuuttia myöhässä tentistä, voit nopeuttaa ylläolevaa prosessia jättämällä veden kokonaan 
pois. Näin muna valmistuu räjähdysmäisellä vauhdilla! (emme suosittele)

Tulokset nähtävissä seuraavalla Puuha-aukeamalla!

rakSaN pojat teStaa: kILtahUoNeeN keIttIö
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PuuhaFuksikapteenin uudet vaatteet!
Pue fuksikapteenille vaatteet päälle

Saikku

Activity  
Freshman Captain’s new clothes!
Help Saikku to his new outfit

Teekkarisanaston oppiminen on merkittävä osa teekkarikulttuurin omaksumista. Tätempä kehittelimme kuva-visan 
:D :D jossa kukin kulttuurinharrastaja pystyy harjoittelemaan teekkarisanastoa hassunhauskoilla kuvilla höystettynä.
Learning the relevant teekkarivocabulary is a crucial part of adapting into teekkariculture. Therefore, we created a re-bus (kek) 
for any practitioner of culture to learn and adopt these keywords into their everyday language in an appropriate teekkari manner.

Ohjeet/Instructions
Keksi mitä sanoja kuvat tarkoittavat englanniksi ja lausu ne peräk-
käin, jolloin muodostuu suomenkielinen teekkarisana :)
Find out what words the pictures illustrate and pronounce them consec-
utively. The outcome is a very important teekkariword.

Helpot/Easy peasy

Esimerkki/Example

Keskivaikea/Intermediate

VAIKEA/HARD

Tea-curry (Teekkari)

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Kuva /Re
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1. Tyhjä huone + sekaisin

2. En kommentoi + sata sa-
lamaa

3. Party

4. Rahan takii

5. Hanuri

Kahvinkeittimen pannu

Kahvinkeittimen 
suodatinkuppi

Vedenkeitin

Munia keittiössä
Yhdistä edellisen aukeaman “Raksan pojat 
testaa” -artikkelin munanvalmistustavat

Mikro

Pages

Bonus suomeksi/Bonus with Finnish words

ExotIK tanssii mieluummin kuin hyvin!
Yhdistä biisin nimi ja siihen kuuluva tanssiliike. 
ExotIK dances rather than well!
Connect the right song and dance move.

ExotIK

5.

A

B

C

D

E

Vastaukset 
pähkinöihin 
sivun 10 
alalaidassa!
Answers on 
page 10!

A

B

C

D

aukeama
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RUUTISTEN TOIMITTAJAT OVAT vuodesta toiseen suoltaneet sie-
luistaan sydänverta raskaissa ideointikokouksissa. Näitä kinkereitä 
on ympäröinyt mitä lämpimin ilmapiiri ja toverillinen henki. Nerok-
kaiden oivallusten pinnalle pääsyä ovat avittaneet alati pulppuvat 
ideavirrat, joita innovaatioyliopistomme kasvatit ovat päästelleet lei-
pärei’istään taukoamatta. Toisaalta aina ruuti ei ole sytyttänyt jour-
nalistien valioyksikössä. Seurauksena on syntynyt laaja kirjo kyseen-
alaista materiaalia, joka ei ole koskaan nähnyt päivänvaloa. Vapaan 
median puolestapuhujana koen velvollisuudekseni raottaa tätä sa-
nanvapauden rautaesirippua paljastaakseni tuonpuoleisia aivopie-
ruja koko lukijakunnan tietoisuuteen. Sivustolle wIKileaks vuodetun 
aineiston alkuperää ei ole varmuudella pystytty yhdistämään Raken-
nusinsinöörikillan toimijoihin, mutta yhteys lienee selvä.

Arvostelujuttu esim olut
Tyydyttäköön mainitsemaan, että arkistot on tölkitetty pullolleen jul-
kaisematta ja lähinnä kirjoittamatta jääneitä arvosteluja erinäisistä al-
koholipitoisista juomista. Arvostelujen määrä olisi varmasti suurem-
pi, jos kirjoittajat olisivat muistaneet kirjata jotain ylös maistelujen 
lomassa.

Susikoiraroivitsipalsta
Allekirjoittaneen tutkivan journalistin tietokone kaatui jatkuvasti ai-
neistokansiota avattaessa. Palstan hylkäämisellä ei tuskin ole ollut te-
kemistä vitsien laadun kanssa, sillä yleensä kaikenlaiset kaskut ovat 
päässet kiltalehden sivujen piristyksiksi. Palstan tapauksessa päätoi-
mittaja ei ole julkaissut mitään ilmeisimmin johtuen hänen aistejaan 
kuvottaneesta fanfiction-aiheisesta vitsistä, joka sisälsi Nalle Puhis-
ta tutun Kengun poikasen Ruun rinnan imemistä. Harvoin Ruutiset 
sensuroi vitsin kuin senset ruu-tisu-roi-vitsin.

Stadin slangi opettelu
Kukaa ei snaijannu idistä.

Stalkkauspalsta
GDPR iski kuin rasvattu sähkö kirkkaalta peltikatolta. Lisäksi kellään 
ei ollut periskooppia (ei se sovellus). 

Niemen paskimmat vessat
Nimeltämainitsematon muuttofirma ei antanut lupaa logonsa käyttä-
miseen ja haistatti pitkät tyypilliselle telkkarihuumorille muuttamat-
ta käymälöitä koskevia lausuntojaan. 

Hedari kuulumisia
● Miksi on hedari?
● Hedarin lujuus kilopascaleina?

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsenen eli heda-
rin käsittely repi toimituskunnan edustajiston kahteen äärikeskusta-
laiseen siipeen, jotka olivat ajautua con-fiktioon fantasiamessuja kä-
sittelevästä keskimaalais-aforismista. Juttusarja päätettiin ampua alas 
ruudin säästämisseksi ja raatikaalisotimisen ehkäisemisseksi. 

leffaputki nicolas cagesta
Ainoa innostunut toimittaja oli menettää uskonsa ihmiskuntaan ma-
ratonilla. Poloinen journalisti löydettiin makaamasta keskeltä Nicolas 
Cagen kuvilla vuorattua kotiaan vääntelemässä kasvojaan mitä eri-
koisimpiin ilmeisiin. Traumatisoituneen kirjoittajan tekeleet hehku-
tettiin tuhkaksi, joka siroteltiin kuun kolmannen kierron ensimmäi-
sessä kvartaalissa Maarintalon katolta kaakkoistuuleen kohti Raksa 
Rockia.

trolli koneinsinöörikillan puhikselle
Jäynäsuojaus estää aineiston katselun. Huhupuheiden mukaan 
joku™ juksasi KIK:n puhista peikkona hetkenään. 

-Sidottu etsivä-journalisti Bon D. Agent

Syystäkin ylijääneet jutut
näin olla moderni

- däbäys
- flossaus
- tyhmä tanssi
- KYS
- tämän lukeneet katsoivat myös

Google ei antanut käyttöoikeuksia hakutulostensa esit-
tämiseen painetussa muodossa.

maailman paras modulaatio/ovulaatio
- jenni haukio

Kukaan Ruutisten päätoimittajista ei kommentoinut 
kokousmuistiinpanoista löytynyttä idea-aihiota. Sattu-
maako? Tuskinpa!

käyttötarkoituksia kuukupilla
Kuukupin sovelluskohteet todettiin tieteellisen kirjalli-
suusselvityksen perusteella laajalti ratkaistuiksi. Mutta 
vastaava ei ole ennenkään estänyt Raksan poikia heit-
täytymästä vaihtoehtotieteen hämyiselle tutkimusken-
tälle. Herää kysymys kupin nostelun vaikutuksista toi-
mituksen arviointikykyyn. 

kummeli what the fuck where is the truth
Juttua kirjoittaneet journalistit eivät kestäneet paljas-
tuneiden totuuksien musertavaa taakkaa, ja irtisanou-
tuivat pesteistään tavoitellakseen universumin suurten 
mysteerien ratkaisuja. Lähtiessään retkue väläytti tut-
kimusmatkansa tavoitteita muille:

● Miksi Alvarin tiskijäbä on aina niin positiivinen 
ja iloinen?

● Onko Mark Zuckerberg lisko vai robotti?
● Onko Ligmaan parannuskeinoa?
● Mihin tämä QR-koodi johtaa?

Teekkarisanasto:
1. Sit-Sit (sitsit)
2. Fuck-Si (fuksi)
3. Hair-Man-Knee (Hermanni)
4. Rock-Sun-Kill-Teas (Raksan kiltis)
5. C-Veri (Severi)

Munia keittiössä:
1 D
2 A
3 B
4 C

ExotIK:
1. E
2. D
3. C
4. A
5. B

Vastaukset Puuha-aukeaman tehtäviin:
Answers to previous puzzles:
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PEKING, KIINAN PÄÄKAUPUNKI, yksi Aasian suurista metropoleista ja itämaisen kulttuu-
rin keskus. Jos haluaisimme, voisimme kertoa Pekingistä lukemattomia toinen toistaan usko-
mattomampia tarinoita. Niin emme kuitenkaan tee, sillä ylenpalttisen hydroksyyliryhmien 
nauttimisen vuoksi emme muista suurinta osaa näistä tarinoista, ja loppuja emme kehtaa jul-
kisesti paljastaa. Alkoholia tällä reissulla on tullut nautittua, osin siksi, että se on hyvässä seu-
rassa varsin mukavaa puuhaa. Suuri syy on kuitenkin ollut sen järkyttävän halpa hinta. Täällä 
ei paheiden harrastaminen todellakaan kukkaroa rasita. Välillä hinnat ovat jopa pelottavan 
matalia ja olemmekin pohtineet uskaltaako normaalin maksan omistava ihminen tällaisiin 
myrkkyihin edes koskea. Juuri siitä aikookin Ruutisten tutkivan cocktailismin osasto Booze 
buddies ottaa selvää.

Kuinka sattuikaan, eräs lukioaikainen ystävä oli juuri edellisenä päivänä saapunut vieraile-
maan Pekingissä, joten päätimme ottaa pahaa aavistamattoman tuttavamme mukaan arvo-
valtaiseen raatiimme. Koska emme halua loukata kenenkään yksityisyyttä, olkoon hänen 
nimensä tässä jutussa vaikkapa Dee. Ystävämme kommentit on suurimmaksi osaksi jätetty 
alkuperäiselle kielelle, lainausvirheiden välttämiseksi. Deen kiinalainen/taiwanilainen tausta 
osoittautui erinomaiseksi eduksi maistelussamme, sillä vaikka mandariinikiinaa toki sujuvasti 
puhummekin, oli maisteltavien juomien valinta perustunut suurimmaksi osaksi hintaan ja 
pullojen ulkonäköön. Kaupasta mukaan tarttui kolme eri hintaluokan pulloa Baijiua, sekä kol-
me erilaista alkoholitonta juomaa, johon voisimme näitä sekoittaa.

Kuva 1: Raatimme ennen maistelua, (lähes) selvinpäin.

Kuva 2: Maisteltavat viinat, sekä alkoholittomat 
blandikset.

Kuva 3: Raatimme maistelun jälkeen.

Booze buddies in Beijing: 
Voiko halpa viina olla pahaa?

Kirjoittanut: Booze buddies

Virallisen maisteluosuuden jälkeen kiskaisimme vielä yhden ässän hihastamme, kun maistatimme ystävällämme jokaisen suomalaisen lempijuomaa 
eli salmiakkikossua. Salmari pyyhki mukavasti pahat maut pois, vaikka se tosin herättikin Deessä melko vahvoja tunteita. Salmari ei sytyttänyt ystä-
väämme, ja järkytyksen sekä kakomisen lomasta saimme jopa pääteltyä, että hän olisi mieluummin juonut uudestaan halvinta Baijiuta. Tämän jälkeen 
iltamme jatkui seesteisen epäselvissä merkissä, kun päädyimme jatkoille läheiseen ravitsemusliikkeeseen, jossa jatkoimme kiinalaiseen pontikkakult-
tuuriin tutustumista. Vaikka menussa lukikin, että tilaamamme drinkit olisi tehty vodkasta, päättelimme noin euron hintalapusta, että vaikuttava 
aine on kuitenkin melko varmasti jotain paljon halvempaa. Ehkäpä jopa jo aiemmin tutuksi tullutta nestemäistä kuolemaa punaisella etiketillä.

Kaikesta hauskanpidosta huolimatta seuraavan aamun olotilat ja vapinat kertonevat siitä, ettei kaikki illan toiminta ollut kuitenkaan niin kovin jär-
kevää. Syytämme tästä tietenkin huonolaatuista alkoholia, emmekä omia tyhmiä ideoitamme. Kaiken kaikkiaan kokemus oli kuitenkin miellyttävä, 
joten suosittelemmekin kaikkia tutustumaan lähemmin aasialaiseen halpisviinaskeneen (omalla vastuulla tottakai, turvallisuus ennen kaikkea!).

Punainen etiketti:
52%
500ml
1,35€
Haju on kuin teollisessa liuottimessa. Tämä saikin 
raadin pohtimaan, että mikäli maistelussa tulee 
ruumiita, saattaa tästäkin myrkystä olla vielä hyötyä 
ainakin rikospaikan puhdistuksessa.
Maku ei ole yhtään hajua parempi ja oikeastaan 
raadillamme olikin suuria vaikeuksia saada mitään 
ymmärrettäviä sanoja suustaan ulos.
Juomasekoitukseen päätyi valikoimamme musta 
lammas, eräänlainen kitkerä luumumehu. Maku ei 
parantunut yhtään ja oikeastaan hajukin muuttui 
entistä sietämättömämmäksi.
“I have so many regrets”

Vaikka tässä kilpailussa voittajia ei ollutkaan, nimesimme kuitenkin keskihintaisen 
(2,53€) pullon parhaaksi sekä pelkästään nautittavaksi, että juomasekoituksiin.

Harmaa etiketti:
42%
500ml
2,53€
Juomassa on havaittavissa selkeä ananak-
sen tuoksu
Maku ei ole missään nimessä miellyttävä, 
mutta vieno ananaksen jälkimaku tekee 
juomakokemuksesta kuitenkin huomatta-
vasti siedettävämmän.
Cocktailiin tämän kanssa päätyi jotain hä-
märää viinirypälemehua, jonka tarkem-
paa sisältöä emme saaneet tutkimuksista 
huolimatta selville.
Kirpeän mehun kanssa juoman maku oli 
jopa jollain tasolla siedettävä, ja päädyim-
mekin (muistaakseni?) juomaan kaksi täl-
laista sekoitusta illan aikana.
“There is a hint of pineapple in the smell 
and after that a lot of ass.” “It’s the ass we’re 
gonna be tasting.”

Sininen pullo:
52%
500ml
7,63€
Sekä maku että tuoksu olivat melko sa-
manlaisia halvimman viinan kanssa. Juo-
minen oli kuitenkin kivuttomampaa ja 
poltettakin oli hieman vähemmän. (Toki 
tämä saattaa johtua kaikista niistä alkoho-
liannoksista mitä ennen tätä oli jo nautit-
tu.)
Pariksi juomasekoitukseen valikoitui pe-
rinteistäkin perinteisempi Coca Cola.
Kuten joku viisas ihminen on joskus sano-
nut, kokis ei koskaan toimi blandiksena. 
Eikä se toiminut nytkään.
“Fucking white people, y’all picked some 
dumb ass shit.”

ExotIK:
1. E
2. D
3. C
4. A
5. B
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Text: Thicc Boi & Larzan

Excelling in Gift-Giving

$ $$ $$$

FRIEND Charity

A great way of giving something mean-
ingful yet not materialistic, many charities 

offer these kinds of services to help the 
disadvantaged and make your friends feel 

better about themselves,
prices may vary

Book

A polite request for 
them to educate them-
selves, can be shifted to 
the price group to the 

left by giving a book you 
got as a gift and (never) 

read

Event Tickets for You 

and Them

Doesn’t matter whether it’s just 
one friend or many, an event with 
people you care about is always a 
lot of fun! Plus you can take part 

too

FAMILY Customized socks

What would be a better gift for a family 
member than a pair of socks with your 
face on them! Visit printsfield.com (not 

sponsored) to make your customized order

Matching Outfits

Who doesn’t love 
a good old holiday 

themed family picture 
where everyone’s wear-

ing matching outfits?

Vacation with or 

without You

Depending if you want to improve 
your relationship with them or 

take a break from them

PARTNER Yourself in a Box

A cost-effective option for those wanting 
to emphasize themself, the parts of you 
inside the box are up to you to decide

Restaurant Experi-
ence 

A romantic dinner will 
surely put your part-

ner in the right holiday 
mood

Restaurant Experience with 
Wine(s)

Enhanced holiday mood comes 
with a bigger price tag

HOLIDAY SEASON IS right around the corner which means it’s time to start thinking about gifts. You ran out of ideas two 
years ago? Don’t worry, we’ve got you covered! In collaboration with the most enthusiastic readership of Ruutiset, we came 
up with some excellent gift ideas for the holiday season, so the majority of you doesn’t have to. We have made a catego-
rized chart with different price points, so if you find yourself in a desperate need of inspiration, just read on!
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KOULU ON MUKAVAA ja mieltäylentävää puuhaa, mikä saa kuitenkin opiskelijoilla verenpaineen hieman koholle näin lukuvuoden 
edetessä. Ruutisten toimitus onkin luonut lukijoilleen täysin omat diapamit ja heinixit erinäisten kurssien läpipääsyyn, sekä tottakai ne 
kuuluisat ilmaiset nopat, jotta juuri Sinä rakas Ruutisten lukija pääset pois täältä päiväkodista aikuisten maailmaan.
KJR-C2002 Kontinuumimekaniikan perusteet:
Kaikkihan meistä muumeja katsoi nuorena mummolassa syöden banaanijäätelöä strösseleillä. Nimestä huolimatta kurssilla ei kuiten-
kaan käydä tuon sinisen lukitsemattoman talon saloja läpi vaan jotain aivan muuta. Allekirjoittanut kokee vieläkin kurssista PTSD-oirei-
ta, eikä tarkalleen muista käsiteltyjä aiheita. Kurssin suorittamiseen suosittelen kuitenkin paniikkihuonetta, bebanthenia peppukipuun, 
sekä elämänhalun unohtamista.
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet:
Kontinuumimekaniikan iso paha isoveli ja N-vuoden opiskelijoiden akilleen kantapää. Tämän artikkelin ainoana oikeana vinkkinä voin 
suositella syksyllä järjestettävää yhden jakson intensiivikurssia, jossa loistaa poissaolollaan engiläisten kauhu Navier Stokes -yhtälöt 
(Mitä nää oikeesti oli?). Kurssin suoritus on kuin maratoni triathlonin perään. Mikäli kontinuumimekaniikassa bepanthen pääsi loppu-
maan, suosittelen sijoittamaan säästöpakkaukseen. 
Se kalja ja makkara -kurssi ARTSilta
Isot pojat kertoivat toimitukselle, että ARTS järjestää UWAS-kurssin, jossa tutustutaan oluen panemiseen ja makkaran tekemiseen. Ei, 
tämä ei ole vitsi. Ehkä miellyttävimmät 5 op mitä tässä yliopistossa voi tienata. Kurssilla siis syödään makkaraa ja juodaan olutta: täy-
dellinen keskiverto engiläisen ruokaympyrä, säästyy sopivasti myös lounasrahat.
Data Science
Aik. tunnettu nimellä datasta tietoon. Hienoa tässä kurssissa on se, että kurssitentti on ollut identtinen vuodesta toiseen. Nimenvaih-
doksen myötä tentti pysyi samana, vain kieli muuttui. Nyt tänä vuonna kuitenkin joku neropatti koululla päätti lisätä Pythonin tehtäviä 
kurssin yhteyteen. Jos et siis saanut Ohjelmoinnin peruskurssista tarpeeksi niin ei muuta kuin koodihousut jalkaan ja valoa kohti!
Myynnin verkkokurssi
Valitettavasti tämä kurssi ei ole enää olemassa, joten lukija ei voi tehdä muuta, kuin unelmoida yhtä helpoista nopista: 40 min työstä 6 
opintopistettä. Jostain syystä koulu päätti poistaa tämän (voinee vaikuttaa 700 opiskelijan identtiset nettitentin vastaukset) kauppakor-
keakoulun tarjoaman helmen.

Kurssihelvetti

NÄIN MUUTAMIEN OPISKELUVUOSIEN jälkeen, on opiskelusta ja sen ulkopuolisesta elämästä tullut opittua jonkin verran. Tähän 
tekstiin keräsin näistä opeista ja nikseistä parhaimmistoa sinun elämääsi helpottamaan.
Aloitetaan tylsimmistä asioista, eli tietotekniikasta. Osa tästä tietotekniikasta kuitenkin helpottaa opiskelua merkittävästi paljon. Ensim-
mäisenä vinkkinä on Wolfram Alpha (wolframalpha.com). Tällä sivustolla esimerkiksi derivointien tarkistaminen on helppoa. Maksul-
lisella versiolla saa lisäksi jopa välivaiheet näkyviin. Tähänkin on toki kiertotie. Aallon tietokoneilla Wolfram Mathematica -ohjelmalla 
pääsee käsiksi Alphaan == -operaattorilla.
Koulun koneilla on käytännössä jokainen ohjelma aina jossain. Kysymys on vain missä. Tähän tietoon (sekä luokkien vapaiden tietoko-
neiden määrään) pääsee käsiksi osoitteesta aalto.fi/fi/palvelut/it-luokat.
Entäs jos haluat käyttää ohjelmia omalla koneella. Esimerkiksi edellä mainitun Wolfram Mathematican, Microsoft Officen ja Matlabin 
saa ladattua osoitteesta download.aalto.fi ilmaiseksi. Lisäksi esimerkiksi Autodeskin (Autocad, Revit, Fusion 360) tuotteet voi ladata 
heidän sivuiltaan opiskelijalisenssillä. Muita suositeltavia ohjelmia ovat Grammarly englannin kielen tarkistamiseen sekä Desmos.com 
selainpohjaiseen kuvaajien piirtämiseen.
Opiskeluun liittyy myös muutamia muita helpottavia vinkkejä. Ensimmäisenä on tenttiarkisto osoitteessa tenttiarkisto.fi (missäpäs 
muuallakaan). Tänne on kerätty vanhoja tenttejä vuosien varrelta. Tänne pystyy myös itse lataamaan tenttejä (mikä on varsin suotavaa). 
Mikäli vanhaa tenttiä ei löydy tenttiarkistosta, voi sitä yrittää etsiä myös Mycoursesista. Mycoursesissa pystyy hakemaan kursseja, ja 
jokaisella kurssin toteutuksella on oma sivu. Näiltä vanhoilta kurssisivuilta löytyy usein vanhoja tehtäviä sekä tenttejä. Toisena on SCI:n 
opintovastaavien ylläpitämä varjo-opinto-opas osoitteessa varjoopintoopas.fi (yllätys). Täältä löytää osan Aallon kursseista sekä näiden 
arviointeja. Aallolla on myös vastaava kurssilistaus osoitteessa courses.aalto.fi.
Muita opiskeluun liittyviä kikkoja on myös esimerkiksi Aalto Space -sovellus, jolla pystyt varaamaan tilan opiskeluun tai ryhmätyöhön. 
Viimeisinä opiskelukikkoina mainittakoon vanhat, mutta hyvinkin paikkaansapitävät kliseet.  Opiskelu ryhmässä on usein tehokkaam-
paa. Lisäksi luennoilla kannattaa käydä.
Vaikka edellä tuli listattua aikalailla opiskeluun liittyviä vinkkejä, on opiskeluakin tärkeämpää se mitä tekee opiskelun ulkopuolella. 
Tähän minulla on antaa vain yksi kikka. Lähde mukaan itseäsi kiinnostavaan toimintaan. Otaniemi on aktiivisten ja toimeliaiden ih-
misten todellinen keskittymä ja (lähes) jokaiselle löytyy mielenkiintoisia yhdistyksiä. Kiltojen lisäksi esimerkiksi ammattiainekerhot, 
urheiluporukat ja musiikkiyhdistykset ovat hyviä vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnalle. AYY:n alaisia yhdistyksiä pääsee selailemaan 
osoitteesta ayy.fi/fi/yhdistyslistaus.
Näin loppusanoina sanottakoon, että aikasi Otaniemessä mahdollistaa paljon. Suosittelen lähtemään kaikkeen mukaan. Tai no ei kaik-
keen. Kokeile ja valitse suosikkisi ja antaudu tälle täysillä. Älä ahmi kaikkea, vaan nauti parhaimmistosta.

Vanhan pierun pirkka-niksit
Kirjoittanut: Vanha pieru

Suojellaksemme toimittajiamme Aalto KGB:ltä 
tämä artikkeli on julkaistu anonyymisti
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   Tervetuloa juoda tirauttamaan kunnon glögit  
   RIL-glögeille perjantaina 13.12.2019!
Glögiä tarjolla klo 15.00 alkaen RILin toimistolla  
      osoitteessa Lapinlahdenkatu 1 B

Kiltalaisen puolesta kyselen…
Tulin kiltahuoneelle heti aamutuimaan ja löysin kahvinkeittimestä ilmeisesti eilistä kahvia, jonka sävy alkaa muistuttaa enemmän karamellisuklaa-
ta kuin mustaa kultaa. Kannattaako silti ottaa kupponen?

Tämä on yleinen ongelma kahvinjanoisten kiltalaisten keskuudessa ja olen saanut aiheesta useita yhteydenottoja huolestuneilta kil-
talaisilta. Kahvin rusehtavaa väriä ei missään nimessä kannata säikähtää tai makua, joka muistuttaa lähinnä jätevettä. Viimeaikaisten 
tutkimusten mukaan pois heitetty juomakelpoinen kahvi muodostaa ison osan kiltalaisen hiilijalanjäljestä, joten hävikin minimoimi-
nen on jokaisen kiltalaisen velvollisuus. Ennen kahvin juomista kannattaa kuitenkin kaapia pinnalta suurimmat homelautat ja jättää 
tiivistyneet kokkareet pannun pohjalle.

Olin eilen illalla juhlimassa, en edes muista mitä ja missä, mutta nyt päähän sattuu ja kurkkua kuivaa. Mikä neuvoksi?

Tilanne saattaa vaikuttaa pahalta, mutta nyt ei kannata antautua paniikin valtaan. Ota rennosti. Vedä henkeä. Kyseessä on todennä-
köisesti akuutti dehydraatio ja krooninen univajaus, joihin auttaa parhaiten lepo ja nestepitoinen ravinto. Nestehukkaan suosittelen 
kirkkaita nesteitä nautittuna suun kautta suurina määrinä. Myös pieni suolainen purtava auttaa nesteen pysymiseen kehossa, mikäli 
keho on vastaanottavainen. Kliiniset tutkimukset myös osoittavat lämpimän suihkun ja saunomisen tehostavan palautumista. Lepo 
kannattaa suorittaa kotona pimeässä huoneessa peiton alla vaikertaen, mutta toisaalta vertaistuki voi olla ratkaisevaa traumaattises-
ta kokemuksesta selviytymisessä. Dehydraation ja univelan lisäksi oireet sopivat myös harvinaiseen DARRA-oireyhtymään, jolloin 
elinaikaa on jäljellä noin neljä kuukautta.

Miten päästä helpoiten läpi virtausmekaniikan perusteet-kurssista?

Tämä on visainen kysymys. Tehtäviä tehdessä ja kurssin aiheisiin syventyessä kannattaa pyrkiä sopivaan flow-tilaan valaistumisen 
toivossa. Kurssilla kannattaa edetä rauhallisesti ja antaa asioiden täysin kehittyä mielen sopukoissa. Kurssin opettajana Tommi Mik-
kola ohjaa opiskelijat virtausmekaniikan virran äärelle ja suosittelenkin antautumista virran vietäväksi. Flow-tilaan päästyä voi hel-
posti päästä myös nk. putkivirtaukseen, joka vie suoraan valoon putkiston päässä, eli kurssin suorittamiseen. 

Teksti: 
Kim Kone-Penis
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- Keisari Kittari

Yksinkertaistettuna, tarvitsemme panssarivaunun. Jos olet samaa mieltä, sinun ei tarvitse lukea tätä tekstiä loppuun. Mutta jos jos-
tain syystä olet eri mieltä, suosittelen lukemaan. Aina, kun olen tämän ehdotuksen esittänyt, on siihen vastattu kysymyksellä: ”Mihin 
me tarvitsisimme panssarivaunua?” Tämä on mielestäni irrelevantti kysymys, koska olen varma siitä, että panssarivaunulle joitakin 
käyttötarkoituksia keksittäisiin hankinnan jälkeen. Olisihan se kuitenkin sellaisen kaliiberin ostos, että käyttämättömyys olisi harmi. 
Kuitenkin tässä on muutamia syitä panssarivaunun hankinnalle.

1. Vastus Tela-Veeralle

Moni on varmaan joskus katsonut tuota Koneinsinöörikillan DT-75B neuvostorautaa ja miettinyt: ”Missä meidän telallinen ajo-
neuvo on?” Pelkästään tämän pohdinnan pitäisi mielestäni johtaa panssarivaunun kaipuuseen. Kuitenkin jos olet sitä mieltä, 
että Tela-Veera vain on koneen perinne jolla ei ole meille mitään väliä huomauttaisin siitä, että uusia perinteitä voi aina aloittaa. 
Esimerkiksi tulevat orientaatioviikot voisivat huipentua Tela-Veeran ja raksan panssarivaunun (Tela-Jannen) köydenvetoon, joka 
olisi huomattavasti mielenkiintoisempaa seurattavaa kuin kolmesataapäisen sähkö- ja konefuksilauman yritykset.

Toki mikäli Töpsyn korjaustiimi on varma voitosta mahdollisessa köydenvedossa, voidaan sekin järjestää, mutta itse lähtisin 
panssarivaunulla kisaan.

2. Innovaatioyliopisto

Mikä ihmisaktiviteetti aiheuttaa eniten saasteita elämisen lisäksi? Aivan oikein, sotiminen. Mielestäni Rakennusinsinöörikilta 
voisi olla ratkaisemassa tätä ongelmaa tuottamalla maailman ensimmäisen sähkömoottorilla käyvän panssarivaunun. Tietenkin 
panssarivaunun uudistamiseen tarvittaisiin rahaa, mutta en uskoisi tämän olevan erityisen suuri ongelma, koska kaikki yritykset 
olisivat varmasti innoissaan mukana uudistamassa sodankäyntiä. Kun vaunu on saatu kulkemaan uusiutuvalla sähköllä, voikin 
kilta ottaa seuraavaksi projektikseen biohajoavan panssariteräksen luomisen.

3. Näkyvyys

Pakkohan se on kaikkien myöntää, että raksansininen panssarivaunu olisi vain ihan sika siisti. Lisäksi vielä tieto siitä, että se on 
omistusvaunu (tai vähintäänkin leasing) toisin kuin täffän vuokravaunu toisi siihen lisää arvoa. Myöskin mahdolliset modifikaa-
tiot voisivat parantaa huomattavasti killan ständejä eri ulkoilmatapahtumissa.

Paljon tämä sitten maksaisi? Tämä riippuu siitä, mikä vaunu hankittaisiin. Itse olen vahvasti MT-LB-vaunun puolella, koska se on 
hinnaltaan noin 10-12 tuhatta euroa. Lisäksi vaunuun ei kuulu tykkiä, joten sitä ei tarvitsisi demilitarisoida, mikä myös laskisi kus-
tannusta hieman. MT-LB on myös luotettava siinä mielessä, että kaikki sen osat jotka menevät rikki ovat tiedossa ja niiden korjaami-
sesta löytyy tarkat ohjeet. Vaunun hajoaminen on myös tarkasti dokumentoitu, joten mitään täysin vieraita vikoja ei pitäisi tulla.

Näiden pitäisi ainakin mielestäni olla tarpeeksi riittävät perustelut, mutta mikäli kysymyksiä jää voit laittaa niitä kommenttipalstalle: 
http://rakennusinsinoorikilta.fi/kilta/palautetta-raadille/

Panssarivaunupalsta

Vastaus Puhinoiden kysymykseen:

Kaupunkiin

Hyvää joulua! t. toimituskunta




