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ruudolfiN rapiNat
Taas jälleen on tullut aika pyöräyttää journalistinen vuosi käyntiin vahvasti mut-
ta huolella. Kelin vaihdellessa talven ja syksyn välillä on Ruutisten toimitus jälleen 
tuottanut kultaista materiaalia kokonaisen lehden edestä. Tätä kultaa ei ikävä kyllä 
voi myydä, mutta sen intellektuaalinen arvo on jokaiselle lukijalle saatavilla.

Uusi vuosikymmen on kuulemani mukaan alkanut ja se on tuonut mukanaan 
haasteita niin journalismiin kuin muihinkin maailman menoihin. Ruutiset aikovat 
tänäkin vuosikymmenenä taistella keltalehdistöä ja valeuutisia vastaan pysymällä 
totuudessa ja maltillisessa uutisoinnissa. Kun muut sortuvat totuuden jälkeiseen ai-
kaan, tulee toimituksemme pysymään riippumattojen kohtaloiden aktiivisena esille 
tuojana. Sillä olemmehan:
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Puhiksen löpinät
Vuosi on alkanut vauhdikkaasti itse kullakin. Vuosikymmen on tuonut mukanaan suuria uhkia.
Alkuvuodesta maailmaa ovat järkyttäneet uutiset korona-viruksen leviämisestä, Australian metsäpa-
loista, brexit sekä ilmaston jatkuvasta lämpenemisestä. Tälläisten tragedioiden aikana täytyy muistaa 
arvostaa elämän pieniä iloja, eikä pitää asioita itsestäänselvyyksinä.

Raadin vuosi on lähtenyt myös vilkkaissa merkeissä vauhtiin. Uusi raativirka ja uudet raatilaiset tuo-
vat uusia tuulia jo gonahtaneeseen vuoden 2019 yrityssuhdevastaavaan. Harmailta hiuksilta ei ole 
vältytty, mutta enimmäkseen luulen, että puhikseksi lähteminen oli ihan hyvä idea. Olen innoissani, 
että pääsen jatkamaan sitä, mitä viime vuoden raadin kanssa ollaan jo aloitettu. 

Kuten maapallo, ei kiltakaan ole kuitenkaan säästynyt vastoinkäymisiltä. Raadin tärkeitä tehtäviä 
vuoden 2020 aikana on muunmuassa kiltahuoneen kehittäminen kiltalaisten toiveiden mukaan ja 
kv-opiskelijoiden integroiminen killan toimintaan entistä tehokkaammin. Kiltalaiset toivotat liikun-
taa ja kulttuuria, sekä parempaa kauramaitoa. Kauramaitomerkin vaihtaminen ei ole käynyt kivutto-
masti. Tällä hetkellä raatilaiset taistelevat väsymättä maitogaten parissa, mihin kiltahuoneen maidot 
oikein katoavat? Maitowatchlist käy kuumana. Koska raatilaisia on yksi enemmän, prokrastionoin-
nin määrän ennustetaan nousevan. Tekeekö raati tänäkään vuonna mitään, onnistutaanko tekemään 
ennätys mitään tekemättömyydestä. 

Killan toiminta vaatii vielä kehittämistä. Kiltahuoneen kahvinkeitin on liian kaukana sohvasta, eivät-
kä kiltisvastaavat vieläkään osaa lukea ajatuksiani ja tuoda kahvia+villasukkia, kun niitä tarvitsen. 
Ikuisena pessimistänä uskon kuitenkin, että kilta selviää kaikista vastoinkäymisistä. Onhan Aaltojen 
määrä tuplaantunut killassa.

Rakkaudella
Laura Aalto
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2020

Minä vuonna Radio Aalto on perustettu?
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KAPUN PUHINAT

Tätä tekstiä kirjoittaessani vietetään marraskuun 116. päivää. 
Harvinaisen pitkään syyskuukauteen onkin mahtunut kaikenlaista, mutta toivottavasti pian päästään keväisempiin meininkeihin.

Mitä kevään merkkeihin on uskomista, taitaa vähitellen se aika vuodesta, kun Otaniemen fuksikatras päätyy yhdessä suuntaamaan 
kohti mahdollista Wappua. Hauskanpitoa, mielenkiintoista puuhaa ja jännitystä kaikille on tarjolla ähkyyn asti.

Kannattaa huolehtia, että saa mahdolliseen Wappuun mennessä kaikki pakolliset suoritukset hoidettua. Lakin saaminen mahdollisena 
Wappuna on todellakin unohtumaton kokemus. Muistattehan siis päivittää Fuksipistekorttejanne. Ei tosiaan-
kaan haittaa vaikkei kortti tässä kohtaa olisi täpötäynnä tai muutoin ruodullisessa kunnossa, vielä on paljon 
aikaa suorituksille ja pisteille. Jos on käynyt niinkin ikävästi, että kortti on hukkunut, ei syytä huoleen, kilta-
huoneelta voi käydä nappaamassa uuden.
Tuttuun tapaan, jos mitään kysyttävää lakkitutkintoon liittyen herää, olettehan suoraan yhteydessä minuun. 
Muutamia hypetyksen arvoisia tapahtumia kevään aikaan on ainakin MAIK-risteily, jossa pääsee taas luvatun 
tuttuun tapaan aallonharjan huipulle tutustumaan arkkitehti- ja maanmittarifukseihin merellisissä mai-
semissa. Unohtamatta tietenkään Hermanninsitsejä, jolloin koko kilta pääsee loistamaan juhlan huumassa. 
Sanotaan myös, että IK:n Wappu alkaakin Hessun sillikseltä, joka toivottavasti tänäkin vuonna on kunniansa 
veroinen.
Paljon on vielä edessä ja voisipa melkein sanoa, että mikäli Wappu päätetään järjestää, on paras vielä edessä.

Muista nukkua, nauttia hetkestä ja olla kaikessa mukana täysillä.

Mahdollista Wappua jännittäen,
Matias Saikku, Kipparisi

Master’s Captain’s Mumbles

Hi there,
I hope you are doing well. Let’s have a little peek in the past. In December, many of our autumn’s ex-
change students left. We had a really nice pre-Christmas party at Vaasankadun kabinetti, where some 
of you also did the song test. Right after the holidays, the January orientation started. We got to wel-
come quite a few new exchange students in a 2-day orientation!

I hope you are all having interesting courses. Why not try an UWAS course? As your studies are pro-
gressing, the spring is getting further and further, which is why I prepared a spring bingo for you!

Ella’s Spring Bingo

How does it work? You can cross a box when you have completed it. If you manage to get 5 in a row 
horizontally, vertically or diagonally, an old master’s captain cleaning OK20 floors will shed a tear of 
happiness :)Greetings dear Freshmen! 

I hope you have all been enjoying the rare beauty of the Finnish winter with its crisp, cold mornings, snow glittering as the sun gently kisses the shores 
of Otaniemi and students hurry between classes. Okay, maybe that doesn’t quite describe the “winter” we’ve been having, but at least spring is just 
around the corner, bringing with it many more fun, exciting and mysterious events and excursions for you to look forward to! - Here is a little some-
thing to keep you occupied while we wait for the spring to arrive: 

Spot the difference: 
Find and circle all the differences between the two pictures

-Your CaptENG
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Ei hätää, täältä löytyy! 
RILin ”kesätöitä teekkareille” 
kampanja on vielä käynnissä. 
RILin sivuilta löytyvät myös 
teekkaripalkkasuositukset!

Voi hitsi, 
kesätyöhaut ovat jo 

pitkällä. Onkohan missään 
enää kesälle hommia.

Jaloviinakaato nyt hommii
Hiljaa kaikki kaikki puhelin kii.

Viel melkee hENGissä.
Dokaat sä jossain ENGissä?
Suuria sipsejä
limasii sitsejä
fukseja laakerikENGissä.
Aasinsiltaa lukkari kännissä
pääruoka oottaa vieläki mäkissä.
Otaniemi-krapula,
se ei pelaa joka pelkää
tiskillä drinkkei naputan.

Järkättii sitsei.
Mietittiin vaan että no miks ei.
Ei tarjoiltu kossua.
Jatkot eli kohti Gorsua.
Järkättii sitsei.
Mietittiin vaan että no miks ei.
Jaloviinakaato nyt hommii.
Hiljaa kaikki puhelin kii.
Sitsei,
Sitsei ei ei,
Järkättii sitsei,
Sitsei ei ei

Keittilön ovest sisää ja sitä kautta takasi.
Pidä poika mieles, Smökissä on pakastin.
Ime sinä ituhippi porkkanaraastet.
Viivaa piikkilistaa, kaheksantoist lasket.
Sitsien aikan vedän boolikannuu.
Foodien kaa pitää aina yli ampuu.
Lisää kaatoi tirren luvalla.
Tsiigaa lasii, niele, puhalla.

Järkättii sitsei…

ISOvastaavan ininät Vol. 3 tai jotain
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RAATI ESITTELY
Olet jo varmaankin ehtinyt miettiä ketkä ovat tämän vuoden tekemättä mitään. Onneksesi  Ruutisten 
toimitus onnistui saamaan killan uudelta raadilta haastattelun, jossa esitettiin kiperiä kysymyksiä.

LAURA AALTO
VIRKA: Puheenjohtaja
KUKA OLET: Olen joutunut myöntämään, etten ole ikuisesti 19-vuo-
tias, vaikka kuinka yrittäisin. Viime vuodesta asiallisuuden määrä on 
kasvanut, mutta ei teekkarihenkisen sekoilun kustannuksella.
MITÄ TEET: Hankin mustelmia. Nautin viinini kyykyssä ja kaljan 
taskulämpimänä. Toivottavasti lehden ilmestyessä istun KP-bussissa. 
Ainakin kerran viikossa käyn luennolla pyörähtämässä, muutoin kou-
lulla tulee käytyä vain ruoka-aikaan. Killassa Niin ja tosiaan ilmeisesti 
mun vastuulla on pitää huolta, että raatilaiset saa asioita aikaiseksi ja 
killan toiminta pyörii.
ONKO KILTA PILALLA (PERUSTELE): Sekä maailmaa, että kiltaa, 
ravistelevat tällä hetkellä suuret tragediat sekä haasteet (lue lisää pu-
hiksen puhinoista). Joten killan mahdollisesta 
pilaantumisesta voisi olla huolissaan. Mutta 
kaikesta huolimatta, olen yhtä luottavainen 
killan tulevaisuuteen, kuin että Kotimaan Pit-
kä ei tänäkään vuonna suuntaa Ouluun.

LA$$I MÄKELÄ
VIRKA: Rahis
KUKA OLET: Killan Roope Ankka, virallinen huonojen puujalkavit-
sien lausuja (lue lukkari), entinen jalkapallon sekä rugbyn lupaus ja 
ikuinen perfektionisti.
MITÄ TEET: Haalin liikaa kaikkea ylimääräistä vastuuta, yritän liikaa 
tehdä koulua, kuumottelen työnhakua (johon en kuitenkaan koskaan 
käytä tarpeeksi aikaani) ja nautin täysin siemauksin aamuöihin teekka-
rielämästä. Aamulla sitten ihmettelen kuin hämmästynyt pikatchu 
konsanaan kuinka aika ei riitä kaikkeen ja valitan tästä kaikille. Toisi-
naan kerron pienistäkin tapahtuneista asioita raamattuakin pidempiä 
tarinoita.
Tämän ohella saatan joskus vilkaista ja 
pelästyä killan tilin tilannetta, maksaa 
kiltalaisten toinen toistaan erikoisem-
min täytettyjä korvaustositteita sekä 
laskuja ja laittaa digitaalisia rahanker-
juutositteita erinäisiin osoitteisiin.
SAADAANKO KILLALLE ALLAS 
TÄYNNÄ 2E KOLIKOITA: Tämähän 
riippuu täysin altaan koosta. Jos pu-
hutaan jostain Draken huvilan altaasta, 
niin sitten ehkä ei. Kuitekin jos koko kil-
lan varallisuus muutetaan 2e kolikoik-
si, niin kyllä ainakin sillä muutaman 
lastenaltaan saattaisi täyttää. :)

KIRJURI-TIEDOTTAJA EINO YRJÄNÄINEN
KUKA OLET: Ennen kaikkea olen IE-tonttu 
2019, SMT Hoodrat, ExotIK-vastaavan apulainen, 
PePu-toimikunnan puheenjohtaja ja killan viral-
linen sosiaalioikeustaistelija.
MITÄ TEET: Kokoan viik-
kotiedotteita maanantaiaamun 
luennoilla, litteroin muuta raa-
tia kokouksissa, copy-pastaan 
viestejä killan Telegram-kana-
valle ja ajastan ne lähtemään 
esimerkiksi kello 16:20 tai 6:09.
TIEDOTETTAVAA: PePu 
järjestetään lähtökohtaises-
ti vuoroviikoin. Väliviikoilla 
lähetetyillä euroilla rahoitetaan 
toimikunnan virkistystä.

RITA RAULO
VIRKA: Yrityssuhdevastaava
KUKA OLET: Nimeni on Rita ja tehtäväni on toimia killan rahasampona, money-
makerina sekä kaikkien raatilaisten sugarmamana. Saan epänormaalia mielihyvää 
to-do listojen tekemisestä, kielioppivirheiden korjaamisesta ja exceleistä.
MITÄ TEET: Työajastani 70% kuluu sähköposteihin ja puheluihin, 20% kah-
vin juomiseen ja loput yleiseen säätämiseen ja kriiseilyyn. Vapaa-ajallani kulu-
tan hävettävän määrän aikaa alaluokkaisten meemivideoiden parissa ja rakkaita 

huonekasvejani hoitaen. Boikotoin ylpeästi 
Otaniemeen muuttamista ja siksi monet illat 
päättyvätkin kavereiden sohville tai epätoivoisiin 
yrityksiin päästä julkisilla kotiin.
ONKO SUOMESSA SUHTEELLISESTI YR-
ITYSTÄ?: Suhteellinen yrittäminen voidaan 
määritellä todellisen yrittämisen määränä 
suhteessa absoluuttisen yrittämisen määrään. 
Toisin sanoen suhteellisen yrittämisen yksikkö 
on dimensioton ja se saa arvoja välillä [1,0]. 
Absoluuttinen yrittäminen on sekä epäreaalin 
(näytellyn), että reaalin (todellisen) yrittämisen 
summa, joten se on aina suurempi kuin pelkkä 
todellinen yrittäminen. Tilastojen perusteella 
epäreaali ja reaali yrittäminen korreloivat vo-
imakkaan negatiivisesti keskenään, joten toisen 

kasvaessa toinen supistuu.
Nyt termi on määritelty, voin vastata kysymykseen: kyllä. Suomessa on suhteellis-
esti yritystä enemmän kuin globaalisti keskimäärin, sillä olemmehan vähättelyn ja 
vaatimattomuuden luvattu maa. Absoluuttisesti yrityksemme on matalampi, sillä 
sen epäreaali osa on lähestyy nollaa. 

EETU KOTIRANTA
VIRKA: Excursiomestari 
Kuka olet: Kesäisin innokas purjehtija, talvisin innokas kah-
vinjuoja.  
MITÄ TEET: Järkkäilen opintomatkoja, hengailen paljon 
kiltiksellä ja kuittailujen perusteella syön v*tun hitaas-
ti. Toisaalta ei se minua haittaa. Yritän olla aiheuttamatta 
kiltalaisten keskuudessa närää, jatkoilla beerpongin ääressä 
epäonnistun joka kerta. 
MENEEKÖ KP OULUUN? Tiedän Oulu-excuvastaavalla 
olevan sivistynyt mielipide asiasta. Vaikka lopullinen kohde 
on tätä julkaisua ensimmäistä kertaa (kesken Kotimaan 
Pitkää) lukiessa 
salaisuus, paljastan 
sen verran, että voi 
olla että menee. 
Samalla voi olla että 
ei mene.

VARO

RAATIA!!
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Janne Suominen
VIRKA: Opis eli opintovastaava
KUKA OLET: Oon Janne. Mun toinen nimi on Mikael. Oon kuun 
lopussa kakskytneljä. Oon kotosin Hämeenkyröstä. Alunperin kuiten-
kin Tampereelta. 
MITÄ TEET: Suurimman osan ajastani hengailen kiltahuoneella 
sippailemassa teejuomia ja tark-
kailemassa kiltalaisten sekoiluja. 
Välillä käyn kotona peseytymässä ja 
nukkumassa. Jos minua ei näy kilta-
huoneella, saatan olla myös yläk-
errassa kokoustamassa korkeak-
oulumme henkilökunnan kanssa 
ajankohtaisista aiheista. Ajoittain 
koitan myös parannella ennätyk-
siäni CTR:n time trialeissa.
Pitäisikö korkeakouluopiskelijoille 
jakaa reissuvihkot?: Uskon, että ky-
seiset vihkot tulevat syrjäyttämään 
aaltomailin tällä vuosikymmenellä. 
En kuitenkaan ota kantaa asiaan 
sen enempää. 

MIKKO TIILI KV -MEISTERMAN
KUKA OLET: Raadin Mr.Worldwide. Usein 
muualla kuin missä pitäisi olla. Ikuinen 
Susikoira Roi fani.
MITÄ TEET: Tärkein tehtäväni on tutustuttaa 
ulkomaalaiset opiskelijat suomalaiseen kult-
tuuriin. Tähän liittyy lähinnä saunominen ja 
suomalaisten herkkujen nauttiminen. Erityisen 
suosituksi olen huomannut vuonna 1952 lan-
seeratun klassikon. Tehtäviini kuuluu ilmeises-
ti muutakin, mutta niihin en ole vielä ehtinyt 
paneutua. Sekundaarinen tehtäväni raadissa on 
aiheuttaa pahennusta rikoskumppanini Krist-
oferin kanssa. Joskus esittämällä oman tulkin-
tamme “Suuri pakoretki” (1963) elokuvasta ja 
toisinaan maankuuluna musiikki duona.
DO YUO SPEK LONDON: Sometimes is yes 
but maybe.

KRISTOFER MÄKINEN, Isäntä
KUKA OLET: Raadin kiintiöoululainen. Äiti ei tykkää nykyisestä hi-
ustyylistäni. Ikuinen Susikoira Roi fani. 
MITÄ TEET: Ensisijaisesti täytän raadin oululaiskiintiön. Tehtävänkuvaani 
kuuluu kotipaikkakunnastani  tasaisin väliäjoin muistuttaminen, kylmem-
pien ilmastojen ex-asukkien edunvalvonta, paikalta katoaminen, sekä aina 
seuraavana keväänä tapahtuvan Oulu-excun suunnittelu. Kyseinen virka vie 
suurimman osan ajastani, mutta näiltä kiireiltä ehtiessäni toimin myös killan 
Isäntänä. Isännyyden tärkeimmät tehtävät lienee pakastimeen tunkeutuminen 
puolenyön hujakoilla sekä pahennuksen ai-
heuttaminen muiden järjestämissä tapahtumissa, 
sen enempää en roolista osaa sanoa.
KUINKA NOPEASTI KEITÄT 10MIN MU-
NAN?: Pohdi mistä munasta on kyse 5min, suun-
nittelu 30min, budjetointi 30min, munaostokset 
60min, testidippaus 10sec, Lotan kanssa riitely 
koska jokin kommentti ei ollut asiallinen 15min, 
välikellotus 6sec, toinen välikellotus 9sec, kolmas 
välikellotus 10sec, unohda mitä piti tehdä ja anna 
Lotan ottaa vastuu munan keittämisestä ja/tai 
dippaamisesta: ∞.

LOTTA LASSILA, Emäntä
KUKA OLET: Seponkoulun 2A luokan hymypatsasfinalisti 2007, 
Seksivastaava 2018, Alkupalavastaava 106 ja puoli Hermannissa, 
Killan vegaanivastaava 2020 
MITÄ TEET: Vuoden 2020 raadin vegaani edustuksen osoit-
tauduttua heikoksi, päätin ottaa 
luodin vastaan ystävieni puolesta 
ja läksin toteuttamaan tätä killan 
toiminnan kannalta täysin turhaa 
pestiä. Tehtäviini kuuluu täysip-
äiväinen vegaaniuteni mainostami-
nen, täffän spagun boikotointi, sekä 
ruokavaliohairahduksieni peittely 
medialta, etenkin kirjuritiedottajal-
ta. Erityisen innoissani olen pestin 
mukanaan tuomasta mahdollisuud-
esta pakottaa vegaaniribaloosejani 
kiltalaisille. Aionkin laajentaa toimintaani ja aiheuttaa pahaa 
mieltä ja pettymyksiä ympäri korkeakouluja ja jopa muita ylio-
pistoja! Tämän tavoitteen saavuttamiseksi suoritan näennäisesti 
myös emännän roolia, johon kuuluu lähinnä mieltä ylentäviä 
hanttihommia.   
KUINKA NOPEASTI KEITÄT 10MIN MUNAN?: 10 minuutis-
sa. 1,2 mUNA

SAMPO SAINIO
KUKA OLET: Toinen killan ensi vuoden kippareista. Raadin Matri-
isiedustaja. Huonolla itsesuojeluvaistolla varustettu koheltaja.
MITÄ TEET: Erittäin hyvä kysymys, jonka vastaus on vielä itsel-
lenikin vielä vasta selkiytymisvaiheessa. Ilmeisesti tarkoituksenani 
on syksystä lähtien isällisesti ohjata killan 
ISOja sekä elämäntavan uutuudesta hämmen-
tyneitä fukseja. Hämmennyksen suhteen py-
styn tarjoamaan varmasti hyvää vertaistukea.
MIKÄ SE TUPSU OIKEEN ON?: 1) toisesta 
päästä sidottu kimppu lyhyitä lankoja, nauho-
ja tai muita vastaavia narumaisia objekteja 2) 
Tuoreen teekkarilakkinsa tupsua lähes pa-
konomaisesti hipelöivä tekniikan alan opiske-
lija

FANNI M. MATTSSON 
VIRKA: IK-FTMK-PJ MMXX
KUKA OLET: Aina hyväntuulinen ja iloinen otaniemeläisty-
nyt hämäläinen. En puhu Tampereen murretta, vaikka sieltä 

päin olenkin kotoisin. Sen sijaan kuuluisa opiskeli-
jasanasto luonnistuu erinomaisen hyvin! 
MITÄ TEET:  Valvon usein ja etsin ja(ja(ja))tkoja, 
keskimääräinen nukkumaanmenoaika = aivan liian 
myöhä. Ensi syksystä alkaen pitäis kans kattella 
fuksien perään, ettei niille ny vaan sattuis mitään. Ja 
tietysti opettaa ne rakkaan kiltamme tavoille <3 
SIIS NIINKU MIKÄ IDEA SIINÄ ON?:   Tupsussa 
on tietysti ideana että sitä voi hiplata mielin määrin, 
kun ei muutakaan hiplattavaa löydy. Ideaalitilanne 
on, että tupsu pysyy lakissa kiinni lopun ikää, eikä 
irtoa. Varoituksen sananen, näin voi käydä esim. jos 

vahingossa vetää narusta joka avaa sen.

TEEMU KANNIAINEN
VIRKA: Päätoimittaja Ruudolf Ruutinen
KUKA OLET: Ystävyyden suurlähetti, Suomi-räpin CEO ja muodin edelläkävijä
MITÄ TEET: Tuijotan tyhjyyteen niin pitkään, että keksin jotain hauskaa. Sanon sen ja jatkan tyhjyyteen 
tuijottamista.
MIKÄ IHMEEN RUUTISET: Ruutiset ovat vapaa riippumaton media, joka on kannattanut riippumattojen 
oikeuksia jo vuodesta 1963 sekä pitänyt huolen kiltahuoneen lehti tarjonnasta.
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Katson ikkunasta, kuvajaiseni on häilyvä kuin muisto eilisestä. Pyyhin smoothien jämät 
kasvoiltani myöhäisen hotelliaamiaisen jäljiltä. Katson kelloani, on aika lähteä kohti illan 
festivaalia. Samalla huomaan, että ranneke on jo ranteessani, taisin käydä vaihtamassa 
sen jo eilen. Puen päälleni yhä väsyneenä huonosti nukutun yön jäljiltä. Astun ulos ho-
tellista ja olen välittömästi keskellä juhlakansaa. Festivaali on näköjään vallannut koko 
kaupungin ja joka puolella näen iloisia ihmisiä juhlimassa. Nousen festivaalialueelle 
vievän onnikan kyytiin ja käytän tilaisuuden hyväkseni sulkeakseni silmäni hetkeksi. 

Yhtäkkiä olin perillä festivaalialueella. Tunsin pientä kihelmöintiä vatsassani ja samassa 
jännitys tulevasta illasta aaltoili lävitseni kuin hyökyaalto vatsani pohjalta. Etsin katseel-
lani esiintymislavaa, mutta katseeni kieppui, enkä saanut mistään oikein selvää. Reppuni 
tuntui raskaalta olkapäitäni vasten. Mieleni valtasi pelko, että väkijoukossa joku saattaa 
varastaa repusta arvoesineeni. Istahdin hetkeksi bussipysäkin penkille ja avasin reppuni. 
Otin repusta puhelimeni ja laitoin sen piiloon, sillä en halunnut hukata sitä. Nousin 
pysäkiltä ja lähdin tyytyväisenä etenemään kohti pääkallopaikkaa. Yhtäkkiä pelko val-
tasi minut jälleen ja tajusin, että minun täytyy tyhjentää kassini kokonaan. Aloin levi-
tellä lastiani mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Piilottelin tavaroita sinne tänne ja tunsin 
kuinka oloni alkoi parantua, kun sain pakottavan tarpeeni tyydytettyä. Lopulta viskasin 
repunkin menemään ja huokaisin helpotuksesta. Pelkkä ranneke riittää.

Huomasin auringon laskevan hiljakseen ja lintujen laulunkin hiipuvan. Kurkkuani kuiv-
asi. Tempaisin vesipullon aloittaen perusteellisen kosteutuksen. Elämän eliksiirin naut-
timinen sai kehoni nesteet soljumaan, joten päädyin tienpenkalle keventämään rakkoani. 
Oloni alkoi kohentua, joten päätin juhlistaa jännityksen laukeamista olusella. Lämmin 
ohrapirtelö virtasi kurkustani alas, ja ihmettelin kuinka olut voikaan rankaista maku-
nystyröitä näin epämiellyttävällä tavalla selvin päin. Näin ilakoivan festivaalikansan 
kerääntyneenä valmistautumaan iltaan, täyttäen risteyksen solmukohdan. Yhdyin 
riemukkaaseen kansaan toviksi ja jatkoin eteenpäin. Eksyin maanalaiseen tunneliin, jon-
ka kiihkeät rytmit siivittivät juhlijoita toinen toistaan villeimpiin liikkeisiin. Tanssiminen 
teki terää huonolle ololleni. 

Etkoklubin ovella ystäväni tarjosi minulle taskumattiaan. Kieltäydyin vielä tässä vaihees-
sa iltaa. Anniskelualueen poikki hoiperrellessani tajusin illan jo pimentyneen. Ensim-
mäiset esiintyjät aloittelivat jo settejään. Kuulin bassojen sykkeen selkäni takaa. Suunnis-
tin kohti hurmoksellista nostatusta. Humalani kasvaessa oloni helpotti ja aloin nauttia 
musiikista yhä enemmän. Hämyinen sali keinui tanssivan juhlakansan tahdissa kliseisen 
DJ-keikan vaihtuessa MC Pora-Turon rytmikkääseen riimittelyyn. Yhtäkkiä tanssilattia 
tyhjeni juuri kun tunnelma alkoi olla parhaimmillaan. Illan toinen DJ pisti puolityhjille 
saleille parastaan lasketellen pääfestivaalien humun varjoon. 
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Kirjoittajat Mia Ass-Lovi ja Kim Kone-Penis
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Raksa Investigationsin toimistolla kuhisee. Pöytälaatikosta kaivetut mapit lojuvat projektipöydällä avoimena, vaikka nurkissa vuoden tauon jälkeiset 
hämähäkinseitit roikkuvat vielä pölyissään. Jämeräntaival 2 kellaritiloissa kuhisee jälleen, kun Ruutisten tutkivan journalismin erikoisyksikkö herää 
taas henkiin.

Olemme saaneet useita yhteydenottoja teekkaridemokratiamme tilasta huolestuneilta kiiltalaisilta. Tutkintapyynnöt ovat koskeneet pääasiassa wappu-
trollitehtaan levittämää propagandasanomaa (“Wappu tulee taas!”) sekä siihen liittyvää salaisuuden verhoa. Yhteiskuntarauhan ja sananvapauden säi-
lyttämiseksi meitä pyydettiin selvittämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Mikä ihme on Wappu? Miksei meille suostuta kertomaan siitä mitään? 
Onko SIKin kevätkarnevaali todellinen uhka? Ja ennen kaikkea: onko Wappu vain vihreiden marsilaisten salaliitto ja vain osa Matrixia?

Kaivoimme trenssitakkimme ja fedoramme varastojen kätköistä ja jalkaudu-
imme tavallisen teekkarikansan pariin kuulostelemaan tilanteen vakavuutta. 
Seurattuamme Smökin miesten vessan pisuaarikeskusteluja, kuunneltuamme 
Alvarin tiskijäbän hyvänpäiväntoivotusten äänensävyjä ja tutkittuamme E. 
Saarisen puvuntakkien helländynaamista vaihtumisväliä, tulimme siihen tu-
lokseen, että kaikki viitteet tästä CIA-tyylisestä salaliitosta johtavat fuksima-
juriimme, Fuksitoimintaa kovin ottein johtavaan Jere Vänskään.

Ensitöiksemme näimme parhaaksi iskeä suoraan tämän propagandan sydämeen 
ja laitoimmekin itse Fuksimajurille suoraa kysymystä. Journalismin vapauden 
suojelemiseksi laitoimme kirjeen tekaistun identiteetin turvin. Oheessa kuva 
kirjeestä.

Mysteeri vain syveni, eikä tutkivan journalismin tehoyksiköllemme vastattu 
muuten kuin viikkojen syvähiljaisuudella. Tämä vain todistaa meidän ole-
van oikeilla jäljillä, eikä oikeutta janoava tiimimme tästä lannistunut. Päivien 
seuraamisen jälkeen paikansimme epäiltymme kävelemässä pitkin Jämerän-
taivalta. Varjostimme häntä ja seurasimme epäiltyämme kerrostalon rappuun, 
josta hän katosi yksityisasuntoon, jonka ovessa luki salaperäisesti “ei mainoksia”. 
Sattumaako? Epäilyksemme heräsivät ja jäimme seuraamaan tilannetta. Kun-
non kyttäyskeikkayön jälkeen hän poistui asunnosta. Saimme lopultakin kai-
paamamme tilaisuuden kerätä tietoja suoraan tämän mysteerin ytimestä. 

Pysäytimme kohteemme ja esitimme vaatimuksemme saada tietää asioista.”-
Mikä teekkari-Wappu on? Miksei meille kerrota mitään!! #¤ Tämä on salaliit-
to!?!?!!” 

Kohteemme alkoi vapisemaan, ja hän pälyili ympärilleen etsien pakotietä. 
Voimakas hikoilu ja ilmassa leijuva pelon haju kertoivat, että olimme lähellä 
totuutta. Ehkä salaisuuden saranat nyt viimein raoittuisivat! Vapisevin äänin 
edessämme seisova salaliittojen ruumiillistuma vastasi: “O-o-olen, to-toisen 
vuoden muotoilija. MItä te ha-haluatte minusta?”.

Well played, well played. Perinteinen kaksoisolento-kikka voitti pimeyden kä-
tyreille tällä kertaa lisäaikaa. Rehellisen journalismin vastustajat voittivat tämän erän, mutta peli ei ole vielä pelattu! Päästimme säikähtäneen artsilaisen 
jatkamaan matkaansa ja vetäydyimme takaisin supersalaiseen toimistotilaamme JMT 2:ssa miettimään jatkotoimia.

Pitkän kyttäyskeikan epäonnistumisen aiheuttama lannistus sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun nimettömältä “tietäjältä” tuli anonyymi yhteyde-
notto. Tämä mysteerinen tiedonlähde osasi vastata muutamaan kysymykseemme, mutta totesi ettei voisi tietoliikenneyhteyden välityksellä paljastaa 
kaikkia totuuksia. Sovimme siis tapaamisen vanhan ostarin roskakatokselle, jotta nämä kohut paljastuisi face-to-face tapaamisessa.

Tätä kirjoittaessamme valmistaudumme juuri tapaamaan salaperäisen tietolähteemme. Jäämme odottamaan tapaamisen tuloksia ja raportoimme heti, 
kun meillä on lisää kerrottavaa. Pysykää siis kuulolla, Raksa Investigations tuo vielä tämän salaliiton hämärähommat päivänvaloon!!!

Kirjoittanut:
Raksa Investigations
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Nykypäivän hullussa maailmassa joudumme kohtaamaan monenlaisia tilanteita, jotka voivat vaikuttaa päivämme kulkuun 
mitä kummallisimmin tavoin. Pitkien pohdintojen ja tutkimusten seurauksena Ruutisten toimittajat ovat koonneet listan 
asioista, jotka voimme kokea joko uhkana tai mahdollisuutena. Katso siis lista läpi, ja pohdi, mitkä asiat ovat sinulle uhka 
ja mitkä ovat mahdollisuus!

 
Uhka vai mahdollisuus?
 
 ◻ Radio Diodiin klo 4 aamulla
 ◻ Skumpaton (mahdollinen) Wappu
 ◻ Norske Kimbleen huonolla kellotustaidolla
 ◻ Garyn Meksiko-ruoka kurssi
 ◻ MAIK-risteilylle n:nnen vuoden opiskelijana
 ◻ ENG-projektikurssi
 ◻ Osallistuminen pelkkään tenttiin tekemättä harjoituksia
 ◻ Vaihtaminen SCI:lle
 ◻ Osallistuminen pelkkään Hessun sillikseen
 ◻ Viettää kiltiksellä killan iän määrä tunteja
 ◻ Tempparien katsominen kiltiksellä
 ◻ UWAS-kurssit
 ◻ Kiltiksellä hengailu fuksina
 ◻ Raksan perjantaipulloarvonta
 ◻ Ruutisten teksteihin luottaminen 100% varmuudella

UHKA vai Mahdollisuus
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Oltermannin palsta – Mitä ajattelin tänään?
Hyvät teekkarit ja muut lukijat!
Uuden vuosikymmenen haasteet ovat tämän Ruutisten aiheena. Mieleen tulevat väistämättä suuret megatren-
dit: kaupungistuminen, digitalisaatio, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden 
vähentyminen. Nämä kaikki tulevat vaikuttamaan monella tapaa teidän tulevaisuutenne ja työuraanne. In-
sinöörithän ovat ongelmaratkaisijoita, jolloin te olette avainasemassa näitä haasteita ratkottaessa. Nämä haas-
teet ovat niin laajoja, että on itsestään selvää, että kukaan ei pysty enää tätä kaikkea hallitsemaan, vaan tar-
vitaan paljon myös yhteistyötä ja verkostoitumista. Mikäpä on sen parempi paikka tähän kuin kiltatoiminta 
erityisesti kiltarajojen yli!
Killan ja opiskelijoiden haasteita – muitakin kuin kiltahuoneen kahvitilanne, rahojen ja juomien riittävyys – 
lienevät esimerkiksi muuttuvat opiskelijamäärät, kun ilmeisesti myös kandivaiheen sisäänottoja ollaan kasvat-
tamassa. Tällöin tarve fuksitoimintaan tullee kasvamaan. Tämän vuotinen raati on satsaamassa ennakkotieto-
jen mukaan erilaisiin liikuntatapahtumiin, mikä sopii oivallisesti myös fuksiaktiviteetteihin.
Juuri nyt Insinööritieteiden korkeakoulussa on käynnistymässä koulutusohjelmien sekä kandi- että maiste-
riohjelmien, arviointi ns. TEE-arviointi (Teaching and Education Evaluation). Ensimmäisenä vaiheena on 
itsearviointi, jossa on mukana myös opiskelijoita. Toisena vaiheena on eri sidosryhmien tekemä arviointi 
perustuen itsearviointiin ja muuhun aineistoon. Lopuksi syksyllä 2020 järjestetään kansainvälisen panee-
lin arviointi. Saattaa olla, että arvioinnin yksi lopputulema on nykyisten kandiohjelmien uudelleenjärjestely. 
Tämä vaikuttaisivat merkittävästi myös kiltojen toimintaan ja rajavetoihin. Myös maisteriohjelmissa saattaa 
tapahtua muutoksia, mutta odottaisin niiden olevan pienempiä, eivätkä ne välttämättä heijastu juurikaan kil-
tatoimintaan.  

Vielä muutama käännösleikki:
How many boys    Koira meni pois
I’ll be back     Aion olla selkä
I’m going to make you mine  Teen sinusta kaivoksen
By the way     Osta tie

Hyvää alkanutta vuosikymmentä! Leena
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teekkari culture - Google Translator edition

THE NUMBER OF international students in Otaniemi is rising each year, each of them completely clueless about the 
new place and eager to know more about the land of a thousand lakes, not to mention the student life there. They are 
sure to make many lasting friendships during their stay here, but their very first friend was a tool that aided them in 
their new life and introduced them to the Finnish way of life and the teekkari culture. We will now step into their shoes 
and meet Google Translate, to see how helpful and welcoming this new friend of theirs was, and also to get an insight of 
the first impressions of teekkari culture for these new students. 

What is Teekkari? (original text teekkarit.fi)
We’re tea riders. We study technology at uni-
versities all over Finland. May Day is our most 
important celebration and our scarf cap is our 
hallmark, but tea reef is also much more. 

What is Wappu? (original text wappu.fi)
Every wave has its own way of waking up. Some may only 
last for a moment, some may take a week or more! The 
vampire rides organized by the student body and various 
communities are well worth the experience, and the best 
opportunity to meet new people.

What is Teekkarilakki? (original text https://fi.wikipedia.org/wiki/Teekkarilakki)
The Tequila cap is a headgear that resembles a student’s cap, and is used by tea kittens 
since the beginning of their first year of study.
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What is Jäynä? (original text https://fi.wikipedia.org/wiki/
J%C3%A4yn%C3%A4)
The ice cream is usually a prank or an event organized by 
tea-makers to bring joy to the icebreakers, the targets and the 
general public. The iceberg sometimes seeks to utilize technology 
to accomplish a very trivial thing. The ice must not be politically 
or religiously committed. However, the good ice is often related to 
current issues and events in society.

Hmm, as a freshman of 2019, I am really looking forward to the ‘vampire rides’ on my first Wappu this May, and 
see how good the ‘Tequila hat’ looks on me!

Writen by:
Synnove & 
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Raksan pojat testaa Telegramin

On tullut taas raksan poikien aika testata uusia asioita. Raksan pojat ovat tällä kertaa eksyneet ihmeellisen Telegramin 
pariin.
Raksan pojat testaa:

PePun
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Raksan Rakennusrykmentin ja laskiaisriehan voiton 
(ainakin medianäkyvyydessä).

Hell yeah!

Givin away free stuff

Hyvä ryhmä, vaikka tyynyt jäi tällä kertaa saamatta.



15

Raksan pojat testaa myös Ruutisten 
lukijakunnan. Jos siis luet lehden 
tähän asti niin pitäskö sun mennä 
vaikka töihin, eikä vaan juoda kahvia 
kiltiksellä ja lukea laatujournalismia. 
Jos haluat kuitenkin jatkaa Ruutisten 
lukua, lähetä mobilepaylla viesti ”rak-
sajaksaa” numeroon 0445774454.

Original Pepu

Ei rigged.

Kotiman puolipitkä -excursio

Nicenice!

Noniin, nyt on telegram testattu. Jos kuitenkin mie-
lestäsi jotain jäi vielä testaamatta, voit lähettää ehdo-
tusviestin mobilepaylla numeroon 0503063618. Ei 
muuta kuin ensi kertaan!




