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Päätoimittajan Pärinät

Pannu kahvia juotuna? Kyllä
Loppu lehti taitettuna? Kyllä
Vitsit?    Käytetty loppuun jo aikoja sitten

Jep, aika kirjoittaa päätoimittajan pärinät.

Kahvin kylmetessä ja ulkoilman lämmetessä katselen ikkunasta auringonpaistetta ja 
kuuntelen lintujen laulua. Muistelen kaikkia kesäisiä päiviä, kun ystävien kanssa pyörit-
tiin kaupungilla tai pihalla muuten vain ja mieleeni nousee ajatus.

”Onneks ei tarvii keksii tekosyitä sille, miks viettää koko päivän sisällä”

Karanteeni on ajanut kansat koteihinsa pohtimaan mitä tulevaisuus tuo tullessaa ja moni 
onkin ottanut tilanteesta hyödyn irti opetellen uusia taitoja tai kenties jopa opiskellen. 
Itsekin olen hartaasti harjoitellut pään seinään hakkaamista erinäisten ryhmäkommuni-
kaatio sovellusten ja normaalia määrää enemmän prosessointivoimaa vaativien ohjelmi-
en avustuksella.
Kun rajoitukset alunperin astuivat voimaan monet vielä ajattelivat tilanteen olevan 
nopeasti ohi, mutta näin jälkikäteen ajateltuna voisin sanoa parin viikon arvioni olleen 
hieman optimistinen. Kuitenkin mielessä on osittain pidettävä tilanteen nopea eskaloitu-
minen. Muutama päivä ennen rajoituksien alkua olivat ainoat mielenyhtymät koronaan 
meksikolainen maissiolut ja vessapaperin nouseminen uudeksi sijoituskohteeksi. Tästä 
pikainen siirtyminen purkitetun ruuan ostoon ja kontaktin välttämiseen onkin ollut 
monille raskasta. Kuitenkin positiivisena seikkana pakko sanoa, että ainakin lainat ovat 
matalan koronalla.

Varsinkin näinä aikoina moni kaipaa huumoria ja piristystä päiväänsä. Tästä piittaamatta 
päätimme toimituksen kanssa tehdä tämän lehden.

Ruudolf Ruutinen
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Puhiksen Puhinat
Oli torstai ja killan perinteinen Kotimaan 
Pitkä-excursio oli käynnissä. Istuttiin 
jossain päin Suomea ABC:lla ja seurattiin 
Suomen hallituksen tiedotustilaisuutta 
puhelimelta. Viikkoa aikaisemmin 
kukaan ei olisi voinut arvata miten 
loppukevät tulee menemään.

Kun saat tämän lehden käteesi, olemme 
istuneet neljän seinän sisällä jo melkein 
kaksi kuukautta. Kaikki kevään 
perinteiset tapahtumat on peruttu. 
Opiskelu tapahtuu etänä. Hengailu 
kiltiksellä kahvin ja CTR:n pelaamisen 
merkeissä tuntuu kaukaiselta unelta. 
Toivottavasti tiedämme jo silloin, miten 
tilanne tulee kehittymään toukokuun 
jälkeen. Maaliskuussa ja huhtikuussa 
kaikkea toimintaa on varjostanut 
epävarmuus. 

Jokaisessa pilvessä on kuitenkin 
hopeareunus. Kuten Sale sanoi: 
“Ottakaa fyysistä etäisyyttä ja henkistä 

läheisyyttä toisiinne”. Itse olen ehtinyt 
soittelemaan enemmän isovanhemmille, 
ulkoilemaan ja siivoamaan kaappeja. 
Somessa on jaettu apua tuntemattomille 
riskiryhmään kuuluville naapureille 
esimerkiksi kaupassakäynnin suhteen. 
Tapahtumajärjestäjät yms ovat joutuneet 
käyttämään luovuttaan ja kehittämään 
uusia, erilaisia konsepteja, jotka sopii 
tilanteeseen. Oikeasti miettimään 
boxin ulkopuolelta. Vaikka tilanne on 
harmillinen kaikin puolin, tärkeää on 
yrittää parhaansa mukaan keskittyä 
positiiivisiin puoliin, sillä se on ainoa 
keino, jolla voimme tällä hetkellä hallita 
tilannetta.

Yhdessä selviämme tästäkin tilanteesta. 
Muistakaa tukea ja kuunnella kaveria, 
piristää jos tarvitsee. Muistakaa tämä 
myös sen jälkeen, kun olemme selvinneet 
koronasta. Ottakaa oppia siitä, kuinka 
luovuuden voi päästää valloilleen, 
eikä vain silloin kun on pakko. Olkaa 

yhteydessä jatkossa myös niihin ihmisiin, 
joita ette ehdi tapaamaan fyysisesti. 
Haluan kiittää kaikkia kiltalaisia 
ymmärryksestä, toimareita jo kuluneesta 
vuodesta ja joustavuudesta kun kaikki 
suunnitelmat menee uusiksi, sekä tietysti 
raatilaisia mallikkaasta toiminnasta näin 
ennennäkemättömässä tilanteessa.

Fuksit, ensimmäisen opiskelijawapun 
viettäminen näin absurdissa tilanteessa 
voi tuntua pahalta. Mutta onneksi voitte 
tulevaisuudessa kertoa, kuinka “Silloin 
kun minä olin fuksi, emme edes päässeet 
Ullikselle, koska korona”. Kevät 2020 on 
uniikki ja tällaista ei (toivottavasti) tulla 
toiste kokemaan!

Hyvää Wappua kaikille sinne kotisohville!

Laura Aalto

Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2020
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Kapun Löpinät
Viimeistä viedään ja lehteä tuodaan. Mylläävästä 
maailmantilanteesta johtuen olet joko saanut 
kyseisen lehden raadin kuriiripalvelun kautta, 
taikka löytänyt verkkoversion inttervebbenistä. 
Onhan mahdollista, että luet lehteä myös 
jälkeenpäin, mutta sitä nyt ei tarvitse ottaa 
huomioon.

Olen jo pitkään, jokaista kolmea aikaisempaa 
Kapun Löpinöitä kirjoittaessa mietiskellyt tätä 
viimeistä tekstiäni; kuinka muistella kaikkea 
mennyttä ja ihmetellä Wapputapahtumien 
kirjoa ja loistoa kevään huipennuksessa. 
Tilanne nyt on kuitenkin sangen eri, kuin mitä 
noina hetkinä kuvittelin. Otaniemen kadut 
ovat hiljaisempia kuin koskaan, Alvarin aukio 
vihertää tyhjyydessään sekä A Blocinkin luulisi 
olevan suljettu, ellei keltaisia alepakasseja 
näkisi noin jokaisella sattumanvaraisella 
vastaantulijalla. Kakotopiselta meiningiltä 
näyttäisi, jos paremmin ei tietäisi.

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen. 
Otaniemessä jos jossain löydetään teot ja tavat 
päihittää alituinen tylsyys ja kehittää uutta 

innostamaan kansaa. Yksi pieni pandemia ei 
pysäytä Jäynäfinaalia tai Wappulehden myyntiä, 
eikä todellakaan fuksien Wappua. 

Mennyttä vuotta onkin ollut aikaa muistella, 
ja kerta kerralta saa se hymyn huulille. 
Varaslähdöstä ja orientaatioviikosta alkanut 
juoksu on lopulta tuottanut tuloksensa. 
Yli satapäinen fuksikatras onkin jatkossa 
satatupsuinen teekkarilauma, eikä kipparina 
voisi kyllä olla yhtään ylpeämpi omista 
fukseistaan. 

Wapputapahtumat tänä vuonna ovat omaa 
luokkaansa, ja kuten Wappulaskurista 
tai Fuksispekseistä on tullut esille, on 
etä- ja verkkototeutukset mahdollistaneet 
ennaltanäkemättömiä ratkaisuja ja jopa 
innovaatioita. Voi olla varma, että vuoden 2020 
wapputapahtumat tulevat jättämään jälkensä 
konkreettisesti teekkarikulttuuriin, tavalla tai 
toisella.

Vaikka Wapun jälkeen virallinen 
fuksikapteenius loppuukin, säilyy suuri osa 

olemuksesta ennallaan; minut löytää jatkossakin 
todennäköisesti kiltahuoneelta jakamassa 
“viisauksia” sekä minulle voi aina soittaa taikka 
muutoin kysyä apua. Paljon on takana, mutta 
vielä enemmän on edessä. 

Ilon täytteistä ja mitä tärkeintä, turvallista 
Wappua.

Matias Saikku,
Fuksikapteenisi – nyt ja aina

Hello,

It is quite a different spring than any of us would have ever thought. 
I know that some of our students have gone back to their home from 
Finland. I hope you are still reading this magazine and it reaches you. If 
you ordered your teekkari cap, I hope it reaches you on time, or at least in 
the near future.

I’ve been spending a lot of time home, as I’m sure we all have. I have had 
time to try out quite a few new things and I would love to hear if you 
haven. I’ve been especially putting efforts into cooking, and also tried to 
grow some spring onions (see the picture). I’ve been trying new recipes 
and doing a lot of oven dishes that I usually don’t have time for. I would 
love to hear if you have had some time for new things, or how you have 
adapted to this situation. I’m sure studying has been more difficult than it 
usually is.

I encourage you to celebrate Wappu, wherever you are, and whether you 
have your own teekkari cap to put on or not. There will be many ways to 
celebrate while distancing, and I can’t wait for the midnight of 30.4. when 
we get to push out caps on our heads at our homes.

Have a one-of-a-kind wappu,
Your master’s captain,
Ella

Master Captain’s Mumbles

My spring onions.Soon.
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CaptENG’s Twaddles
What a ride this has been! 
About a year and a half ago, I was approached 
by some guild members, asking me if I would 
be interested in taking on a new role in the 
guild as the “international bachelor student 
responsible”. No one could have prepared me 
for what the role would include or how it would 
pan out, as this was the first year ever that 
we would be welcoming the Computational 
Engineering freshmen to our guild. 

Fast forward to now, as I write my final piece 
as International Bachelor Freshman Captain of 
the Guild of Civil Engineers. Looking back over 
the past year, I can honestly say that I could not 
have asked for a more wonderful, enthusiastic 
and delightful group of freshmen to guide 
through their first year at Aalto University on 
their journeys to becoming Teekaris. From the 
Head Start in August right up until this very 
unique Wappu, your involvement and energy 
has been incredible and sincere. I want to thank 
you from the bottom of my heart for being 
such a wonderful group of students! 

Nothing has brought me more joy than to 
see you getting involved with the guild, other 
organisations in Otaniemi and the Teekkari 
culture in general, each finding something 
for your own interests. You have shown true 
Teekkari spirit throughout and I can’t put into 
words how proud I am of you. It has also been 

an absolute pleasure getting to know you over 
the past year. You have brought something 
very special to the Guild of Civil Engineers 
and blazed the trail for future Computational 
Engineering students. 

I hope that when you look back over your first 
year in Otaniemi, you will remember it with 
fondness and a twinkle in your eye, despite 
the current circumstances. You have earned 
your caps and have reason to be proud of 
yourselves, not only of your Teekkari spirit and 
involvement this year, but also for being the 
first ever group of Computational Engineering 
students at Aalto University! Even though this 
year is drawing to a close, it is really just the 
beginning, as you join the ranks of the Tasseled 
Folk there are still many things to experience in 
Otaniemi and many reasons to celebrate. 

Even though the time has come for me to 
lay the title of CaptENG to rest, as the next 
generation of Freshmen Captains join forces 
to guide the new Finnish and International 
freshmen alike, I will still be around Otaniemi 
for at least another two years and will always be 
happy to see you around! 

With gratitude and love, 

Daniela Schenk,
Your CaptENG

ISOisän viimeiset ininät 

On aika kirjoittaa ISOisän nimikkeellä ensimmäiset ja viimeiset ininät. 
Aiemmat ininät ovat olleet enemmän tai vähemmän tyhjänpäiväistä 
lätinää, joten koitetaan nyt kirjoittaa jotain fiksumpaa kontenttia.
Kerrankin.

Aloitetaan plussista. Olette ISOt olleet aktiivisena fuksien kanssa 
ainakin kiltishengareiden ja ryhmätapaamisten perusteella (poislukien 
se vika tapaaminen :D). Olen ainakin itse tyytyväinen panokseenne ja 
ISOsitsit kakkosella oli hyvä meininki ja mayhemi päällä. 
Jatketaan miinuksista. Nykyinen poikkeustilanne on pistänyt vähän 
kaiken sekaisin. Moni kiva asia jäi nyt tänä keväältä kokematta ja 
tekemättä. Varmaan monella, kuten itsellänikin, opiskelumotivaatio 
ja -suoritukset ovat laskussa. Jos nyt Ruutisten julkaisupäivänä olisi 
kandityö palautettuna niin helpottaisi varmasti stressitasoja. Tsemppiä 
teille siihen ei se oo oikeesti nii paha!

Päätetään tulevaisuuteen. Toivottavasti nyt pysytte terveinä ja 
olette tartuttamatta muita niin päästään mahdollisimman nopeasti 
normaaliarkeen. Etätyöt kesällä ovat varmasti pidemmän päälle 
turhauttavia kun keskittyminen lipsuu ja kommunikointi on 
kankeampaa puhumattakaan siitä, että kesätyöt ovat voineet mennä alta.
Koitetaan jokainen löytää jotain mieluista enemmän tai vähemmän 
hyödyllistä tekemistä kotioloihin. Onneksi olen harjoitellut näitä 
tilanteita varten lapsuudesta asti. Tällä hetkellä tulee pelailtua päivän 
aikana useampi tunti kynäriä sun muita videopelejä.

Huomisesta lähtien entinen ISOisä,
Mikko Jantunen
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PERJANTAIPULLO - TILASTOT, FAKTAT JA 
ANALYYSIT

FAKTAT TISKIIN

Mitä: Perjantaipulloarvonta

Missä: Yleensä kiltahuoneella ja twitchissä

Milloin: Perjantaisin välillä

HAUSKA TIETÄÄ PERJANTAIPULLOSTA:
-Eka pepu pidettiin 16.11.2018 vaalikokouksen jälkeen
-Viimeisin pepu oli 6.3.2020
-Arpojina ovat toimineet esimerkiksi [SALAISTA], [SALAISTA], 
[SALAISTA] ja tuntematon mieshenkilö
-Arvontaa on suoritettu kiltahuoneen lisäksi pikkujoulubussissa
-Kaikkein suurin osallistujamäärä perjantaipullossa oli 72, 106 ½ 
Hermannissa
-Killan istuva puheenjohtaja on voittanut pepun kerran

ENITEN VOITTOJA KERÄNNEET
Voittoja historian 
aikana noin 27

Voittajien 
keskimääräinen 

vuosikurssi

2,93

Voittojen sukupuolijakauma

“Onko tämä tasa-arvoista? Voisiko pepuun 
laittaa sukupuolikiintiön?”

“Kiitokset kaikille alkoho-
liharrastustani tukeneille” 
~Alex, 4 kultaa ja 3 hopeaa

“No kyllä tää on ollu kova ja kivinen tie. Tä on vaatinu paljon 
sitoutumist henkisesti ja fyysisesti. Ykkös sija on ollut unelma 
ekasta voitosta lähtien. Haluun kiittää kaikkia niitä jotka on 
auttanu pullojen tyhjentämises voittojen jälkeen. ”
~Ramzi, Rookie of the year, 2 peräkkäistä voittoa

“Kahden hopeasijan jälkeen ei voi jättää 
voiton metsästystä kesken, kyllä se eka 
sija sieltä vielä tulee kunhan pepua jat-
ketaan taas” 
~Joonatan M, 2 hopeasijaa

“Voitto tuli ekasta pepusta ja 
tokakin voitto tuli aika pian 
sen jälkeen. Siitä eteenpäin 
onkin ollut alamäkeä” 
~Niko K, 2 kultaa

“Rigged” 
~Anonyymi, 0 voittoa, rahaa kulunut

HOPEE EI OO HÄPEE     
-VAI ONKO?

Eniten hopeasijoja keränneet

Hopeasijojen keski-
määräinen vuosikurssi

2,69
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Tässä artikkelissa henkiin herännyt 
Raksa Investigations jatkaa viime 
numerossa alkanutta Wabun 
mysteerin selvittämistä…

Arvoisa lukija, olemme 
mitä iloisimpia liittyessäsi 
taas seuraamme kuulemaan 
tutkimuksiamme salaperäisen 
Wapun selvittämisestä. Tarinamme 
jäi katkolle uuden tietolähteen 
otettua meihin yhteyttä. Olimme 
sopineet viikon päähän tapaamisen 
hyljätyllä Otaniemen vanhalla 
ostarilla.

Viikko on kuitenkin pitkä aika, 
kuten korona osoitti. Ennen 
tapaamistamme oli maahan 
julistettu poikkeustila, Uusimaa 
suljettu ja koko maailma oli mennyt 
hulluksi. Ajoitus oli vain liian 
täydellinen… Liian täydellinen. 
Eikä tutkivan journalismin 
supertähtemme usko sattumiin. 

Nämä epäilykset mielessä 
rikoimme karanteenimääräystä. 
Kylmän hien valuessa 
selkäpiitämme pitkin menimme 
tapaamispaikalle vanhan ostarin 
roskakatokselle. Tässä vaiheessa 
Otaniemen kadunvarret olivat jo 
täyttyneet hylätyistä unelmista ja 
kuolleesta Wapun odotuksesta

Ikuisuudelta tuntuvan odotuksen 
jälkeen mustiin pukeutunut 
henkilö tuli luoksemme ja kysyi 
“kasuaalisti” miksi ihmeessä 
seisoskelimme hylätyssä 
roskakatoksessa. Vaihdoimme 
katseen keskenämme - tyypin 
käsinkosketeltava jännittyneisyys 
vihjasi, että tämä saattoi olla 
meidän kaverimme. 

Vastattuamme olevamme 
journalisteja, tyyppi rentoutui 
huomattavasti. Hetken päästä hän 
kertoi omasta työtehtävästään, 
miten oli päässyt näihin 
arkaluontoisiin tietoihin käsiksi, 
sekä - kaikkein tärkeimpänä 
- ummet ja lammet omasta 
nuoruudestaan Ilomantsissa, 
teinin mopoautostaan ja 
Venäjältä alaikäisenä ostetuista 
tupakkakartongeista. Kuultuamme 
toistamiseen saman tarinan 

juhannuksesta Saimaan-mökillä 
keskeytimme tämän verbaalisen 
tulvaveden ja kysyimme suoraan 
wapun salailusta ja fuksimajurin 
osuudesta siinä. Kaverimme 
muuttui hieman varovaisemmaksi, 
mutta vastasi meille.

“Unohtakaa se fuksimajuri, se 
o vaaa small fish tässä valtavas 
jupakas. Tähän o sotkeentunut 
mont tahoa: AYYn hallitus, Aallon 
varareksi…”, lähteemme madalsi 
ääntään ja kumartui lähemmäs, “...
kuulemma jotain vanhoja, entisiä 
lääkisläisiä olisi sekaantunut tähän 
soppaan. Osa niistä on kuulemma 
nykyjää THL:llä töis. Big fish, big 
fish.”

Kysyimme lisätietoa tai tuntisiko 
hän muita, jotka olisivat halukkaita 
puhumaan meille. Tietolähteemme 
vilkaisi sivuilleen ja sanoi sanoi 
vielä tämän:

“Pitäkää varanne, tänään puhuu 
poikkeuslait, eik teidä urkkimisestä 
pietä.” Sitten tyyppimme veti hupun 
tiukemmin niskaansa ja sanomatta 
enempää kiiruhti pois ostarin 
varjoihin.

Epäilyksemme olivat saaneet 
vahvistusta; aivan kuten 
pelkäsimme. Koronakanranteeni 
tuli vain aivan liian hyvään aikaan 
vastustajillemme, totuuden 
vihollisille. Vetäydyimme takaisin 
huippusalaiseen tukikohtaamme 
JMT 2:een puntaroimaan uutta 
tilannettamme.

Käytyämme pitkän, seuraavaan 
aamuun venyneen discord-
kokouksen muun Raksa 
Investigations-tiimin kanssa 
päätimme seuraavista 
peliliikkeistämme. Ensiksi 
nukahdimme työtuoleihimme 
(täysin suunnitelmaan kuuluvasti) 
ja herättyämme kunnon 
kansalaisten aikoihin noin 
16:30 vastasimme yliopiston 
AllWell? -kyselyyn ja laitoimme 
muutaman raflaavan kysymyksen 
vararehtorimme iloksi. 

Seuraava vaihe oli soluttautua 
THL:n henkilöstöön. 

Toteuttaaksemme tämän eräs 
nimeltämainitsematon Matti 
vaihtoi lääkikseen opiskelemaan 
saadakseen riittävän osaamiseen 
luontevaan soluttautumiseen. 
(Myöhemmin saimme kuulla, 
että Matti löysi kumppanin, jäi 
lääkikseen, ja viimeisen tiedon 
mukaan hän tekee nykyään töitä 
FSB:lle, eli Farmaseutical Search 
Bureau:lle. Vitun Matti.)

Ennen petoksen julki tulemista 
yritimme suorittaa seuraavaa 
vaihetta, eli odottaa kuusi 
vuotta Matin opintojen 
loppumista. Pelasimme 
salaisessa tukikohdassamme 12 
tuntia putkeen scribble.io:ta, 
keksimme hassunhauskoja ja 
tietysti poliittisesti korrekteja 
lempinimiä Raksan raatilaisille 
sekä kehitimme uuden 
shakkivariantin, jota pelataan 
27-kulmion muotoisella laudalla. 
Unohtamatta tekemäämme laajaa 
selvitystä erilaisista vessapaperin 
korvikkeista.

Kuultuamme kuitenkin oikeaa 
vessapaperia tulleen lisää 
minä yksin uskaltauduin 
piilostamme Alepaan asioille 
jättäen kumppanini odottamaan 
paluutani. Tiesimme vihollisen 
ampuvan kovilla, kun biologiset 
aseet oli otettu käyttöön. Silti 
yksikään korona ei estäisi minua 
hamstraamasta valkoista kultaa, 
kaikkien kyttäyskeikkojen äitiä, 
vessapaperia. 

Kyykistyessäni alahyllylle 
ottamaan kaikista halvinta 
kasvis-vege-pöperöä, huomasin 
silmäkulmastani sairaalloisen 
oloisen mieshenkilön käytävän 
päässä. Hän näytti riutuneelta, 
ja hautasi kasvonsa vähän 
väliä punertavanvalkoiseen 
nenäliinaansa. 

Jatkoin ostoksiani, ja siirryin 
pastahyllylle. Kyykistin 
ottaakseni alhaalta halvimpia 
mama’s kananuudeleita. Taas 
sairaalloisen oloinen mies 
ilmestyi käytävän päähän, muka 
hamuillen tomaattimurskaa 
hyllyköstä tärisevin käsin. 

Vaihdoin nopeasti taas käytävää 
ja ripein askelin suuntasin kohti 
vessapaperipakkauksia. Tarvitsin 
sitä niin kipeästi.

Ahdettuani ostoskärryni täyteen 
valkaistua sellua ja seisoessani 
kassajonossa odottamassa vuoroani 
satuin vilkaisin vasemmalleni. 
Näin miehen seisovan ostarin 
käytävällä nojailemassa apteekin 
lasi-ikkunoihin. Yllään hänellä oli 
musta hattu, kokomusta puku takki 
rennosti auki ja takin alta pilkotti 
harmaa AYY-paita. Ja kädessään 
hänellä oli kullankeltaisella 
nesteellä täytetty lasipullo, josta 
hän otti pitkiä huikkia kierosti 
virnistelevän suunsa läpi.

Yhtäkkiä tunsin kosteita pisaroita 
poskillani ja kuulin voimakasta 
yskintää aivan vierestäni. 
Sairaalloinen mies työntyi ohitseni 
kassajonossa, naamansa ehkä 
vain 30 sentin päässä omastani, 
ja peittäen suunsa vain puoliksi 
nenäliinallaan. Tämä kaikki 
tapahtui vain sekunneissa, ja ennen 
kuin ehdin reagoimaan, oli hän 
kadonnut Väreen uumeeniin kuin 
tuhka tuuleen. 

Vilkaisin apteekin ikkunoita 
kohti, missä mustapukeinen mies 
oli seisonut. Hän oli kadonnut. 
Paikassa missä hän seisoi, oli 
vain puoliksi juotu pullo Corona-
maissiolutta.

…

Kirjoitan nämä viimeiset 
sanat 14 neliön luukustani 
Jämeräntaipaleelta. Tovereideni 
turvallisuuden takia en ole 
uskaltanut palata piiloomme. 
Vessapaperini on muuttunut 
punaiseksi. He saivat minut…

Kirjoittanut: Raksa Investigations
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Oltermannin palsta – Ajatuksia korona-aikaan
Hyvät teekkarit ja muut lukijat!
Edellisen Ruutisten aiheenahan oli ”Uuden 
vuosikymmenen haasteet”. Kukapa olisi 
uskonut, että uudenlaiset haasteet ja 
mustat joutsenet lensivät näin nopeasti 
mukaan muuttaen meidän kaikkien 
elämää! Viime kerralla maalailin kuvia 
suurista megatrendestä, mutta yllätystekijä 
iski sivusta. Yliopisto on suljettuna 
vielä ainakin toukokuun, ja vappuakin 
joudutaan viettämään wirtuaalisesti. 
Vappuriehanjulistus kuuluu osaksi Aallon 
järjestämää wirtuaalivappua, mutta 
mitä tapahtuu Ullanlinnanmäelle? On 
ensimmäinen kerta, kun itseltäni jää tuo 
vappupäivän iloinen tapahtuma väliin.

Opetuksen siirtyminen nettiin on 
aiheuttanut jonkin verran lisätyötä 
ilmeisesti myös opiskelijoille. Ainakin 
minulle tämä on ollut varsinainen 
olosuhteiden pakottama digiloikka, joka 
olisi ehkä jäänyt muutoin tekemättä. On 
todennäköistä, että rajoitukset ovat jossain 
laajuudessa voimassa vielä syyslukukauden 
alussakin. Esimerkiksi on epävarmaa, 
voivatko ulkomaiset kandidaatti- ja 
maisteriopiskelijat saapua ajoissa paikalle 

syyskuun alkuun. Tämä tullee vaikuttamaan 
myös killan fuksitoimintaan.

Toistaiseksi se, miten ja millä aikataululla 
rajoituksia puretaan, on varsin epäselvä; 
milloin voidaan avata laboratoriot 
ja siellä tehtävät opinnäytetyöt, on 
epävarmaa. Sen verran tiedetään, että 
uusia työsopimuksia opiskelijoiden kanssa 
voidaan tehdä vasta 1.8. jälkeen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että usean opiskelijan 
opinnot ja erityisesti opinnäytetyöt voivat 
venyä heistä riippumattomista syistä. 
Yksi ratkaistava seikka on myös se, miten 
opintojen venymiseen suhtaudutaan niiden 
opiskelijoiden osalta, jotka ovat saaneet 
määräaikaisen stipendin, ja valmistumisaika 
ylittyy.

Korona-aika näyttää voimistavan huonojen 
vitsien syntymistä ja etenemistä. Risto 
Uusikoski esitti ajatuksen, ”Huumori on 
selviytymiskeino, mutta nyt on tärkeää 
hidastaa mauttomien vitsien etenemistä, 
ettei yhteiskunnan kestokyky ylity.” 
Teekkaritaustaisena en voi olla samaa 
mieltä hänen kanssaan. Minusta varsinkin 
nyt myös huonot vitsit ovat paikallaan. 

Esimerkiksi:

Kuka on maailman viimeisin ihminen?

Öötämi.

Tästä huolimatta, koetaan selvitä tästä 
poikkeuksellista ajasta ja elää huonoilla 
vitseillä! Leena

Tänä keväänä 
jopa RILin julkaisut 
ovat kiinnostavia...

RILin julkaisut 
opiskelijajäsenille -50% 

osoitteessa 
www.ril.fi/kirjakauppa
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Tietovisa
Oletko nero vai vain hörhö? Älyttömän älykäs tietovisa antaa sinulle vastauksen.

Teema 5 pistettä 4 pistettä 3 pistettä 2 pistettä 1 piste
Historia

Mikä keisari?

Hän ei ole koskaan 
ollut töissä Suomen 
huumepoliisissa.

Tämä keisari on käynyt 
Kreetalla.

Hän on tuonut muka-
naan useilta retkiltään 
paljon vanhoja aarteita.

Ilman häntä Jarmolla 
ei olisi nyt Kekkosen 
kuvalla painettua 
5 markan kolikkoa 
tai  täytettyä oravan 
...nahkaa

Hän asuu Uuraisten 
keisarikunnassa

Maantiede

Mikä kieli?

Lehmällä ei ole sitä. Se on looginen ja 
melko yleisesti käytetty 
kieli.

Jokaisen teekkarin pi-
täisi osata käyttää tätä 
kieltä

En antaisi sille halia. tollojenlista.append(-
sinä)
print(“hahah”)

Vapaa-aika

Mikä uhkapeli?

Päivi Räsänen ei ole 
vielä kieltänyt sitä

Kyseinen peli herättää 
pelaajissaan turhau-
tumista,katumusta ja 
masennusta

Tämä peli jakaa sa-
mankaltaisuuksia 
Venäjän presidentin 
vaalien kanssa

Tätä uhkapeliä ollaan 
kuvattu kiltatoimin-
taan sovelletuksi pyra-
midihuijaukseksi

Useilla työpaikoilla 
pelataan tätä uhkapeliä 
perjantaisin

Kulttuuri

Mikä ruoka?

Se ei sovi pizzan päälle Se aiheuttaa helposti 
hieman höpön olon

Turisteilla on joskus ol-
lut tapana syödä näitä 
eksyessään metsään

Luonnossa se toimii 
mm. Ötököiden ja 
mörrimöykkyjen sa-
teensuojana

Mario Kart - pelissä ha-
luat saada tällaisen sen 
aiheuttaman boostin 
takia

Talous

Mikä hyödyke? 

Eläimet eivät käytä tätä 
hyödykettä

Tämän hyödykkeen 
omistaminen herättää 
levollisen olon.

Joitakin ihmisiä hävet-
tää tämän perushyö-
dykkeen hankkiminen.

Tätä hyödykettä voi 
käyttää myös sytyk-
keenä, pöytäliinana ja 
karanteeniaikana sitä 
ollaan käytetty myös 
jalkapallona.

Pohjois-Koreassa 
tämän hyödykkeen 
voi tunnetusti korvata 
myös YK:n ihmisoi-
keusjulistuksella.

Tekniikka

Mikä rakennus?

YIT ei ole rakentanut 
sitä

Joillain ihmisillä ei ole 
tällaista :(

Tämä rakennus voi olla 
eri kokoinen, muotoi-
nen ja hajuinen.

Tästä rakennukses-
ta poistuessa sinulla 
on usein enemmän 
asioita kuin sinne 
mentäessä.

Tämä rakennus saattaa 
sisältää mm. keinutuo-
lin, Väinö Linnan kaik-
ki teokset sekä jäätävän 
kokoisen pakastimen/
kylmähuoneen, mikäli 
sota tai nälänhätä sit-
tenkin iskee Suomeen 
ensi viikolla.

0-10 pistettä
Oliko koko juttu aivan RIGGED? Onko iha sika tyhmäää mitata neroutta tällaisen menetelmän kautta? Oliko kärpässieni kenties sinun 
ainoa oikea arvauksesi?
Olet selkeä hörhö! 

10-20 pistettä
Joo no. Oot ihan perus.

20-30 pistettä
Kun aivosoluja on jaettu niin olet selkeästi lipastanut pari ylimääräistä. Niin sitä pitää! Olet nero, mutta sinähän sen jo itse tiesitkin.

Vastaukset viimeisellä sivulla

Luoja: Kerttu “Keppi” Pyllikki
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RUUTISPEDIA
WappuWappu

WappuWappu (myös VappuVappu) on kansallinen ja kansainvälinen 
suurjuhlapäivä, joka on monissa maissa myös julistettu 
vapaapäiväksi. Wappua vietetään aina 1.5., mutta joissain piireissä 
Wappua saatetaan juhlia monen viikon ajan huipentuen toukokuun 
ensimmäiseen päivään. Wappu on nimetty 700-luvulla eläneen 
nunna Valburgin mukaan, vaikka nykyaikaisessa Wapun vietossa ei 
ole kristillisyydestä tietoakaan. 

Nykyisen Otaniemen alueelta on löydetty muinaisia 
kalliomaalauksia, joissa tupsulakkiset haalareihin pukeutuneet 
ihmishahmot juhlivat keskikeväällä juoden halpaa kuohuviiniä. 
Tämä on vanhin olemassa oleva todiste ikiaikaisista teekkarien 
wappuperinteistä, joita he vaalivat vielä tänäkin päivänä. 
Otaniemestä Wapun käsite ja juhlaperinteet ovat levinneet ympäri 
Suomea muillekin teekkareilla, aina kauas kylmään pohjoiseen 
ja itään villimiesten keskuuteen. Myös muiden alojen opiskelijat 
yrittävät tavoittaa teekkarien saavuttamaa Wapun hurmosta 
matkimalla joitain perinteitä, kuitenkin jääden vain halvaksi 
kopioksi, varjoksi teekkarien verrattomasta riemukkuudesta. 

Teekkarien Wappuun kuuluu olennaisesti alkoholijuomien 
nauttiminen humaltumistarkoituksessa (alkoholilainsäädännön 
vastaisesti), vitsikkäiden wappulehtien tai muiden julkaisujen 
kauppaaminen kadulla ja luonnollisesti yleisen paheksunnan 
aiheuttaminen. Wappuna on myös tapana juoda simaa, syödä 
tippaleipiä ja munkkeja, muistella kaiholla Neuvostoliittoa ja  ostaa 
värikkäitä ilmapalloja. Yleisen mielipiteen mukaisesti Wapun 
viettoon kuuluu joka tapauksessa julkisilla paikoilla juopottelu ja 
yleinen hauskanpito (paheksuttavaa!).

Sosiaalinen etäisyysSosiaalinen etäisyys

Sosiaalinen etäisyysSosiaalinen etäisyys (engl. social distancing), myös fyysinen fyysinen 
etäisyysetäisyys, tarkoittaa pysyttelemistä mahdollisimman kaukana 
muista ihmisistä, ihan vaan koska ihmiset on perseestä. 
Etäisyyden ansiosta voi keskittyä paremmin itselle tärkeisiin 
asioihin, kuten Netflixin katseluun, kalsarikänneihin ja 
itsetyydytykseen. Sivuvaikutuksena ikävien pöpöjen leviäminen 
vähenee, kun ihmiset eivät ole toisten, perushygieniasta 
välittämättömien ihmisten kanssa tekemisissä. 

Eristäytyminen ei ole välttämättä vapaaehtoista, vaan jonkin 
ulkoisen vallan käskystä, kuten valtion hallitus tai muu 
päättävä elin. Eristäytymisen aikana ei voi välttämättä tehdä 
töitä normaalisti työpaikalla, vaan kotona etätöissä. Tämä 
antaa joillekin erinomaisen tilaisuuden olla tekemättä töitä 
ollenkaan. Pakollinen eristäytymisen takia julkisia tiloja, kuten 
ravintoloita, kauppakeskuksia ja teattereita voidaan sulkea 
yleisen eristäytymisen edistämiseksi. Tällöin kaiken maailman 
kukkahattutädit eivät pääse kulkemaan vapaasti ulkona 
paheksumassa nuorisoa ja kodittomia, mutta onneksi Facebookin 
moninaiset yhteisöt antavat mahdollisuuden purkaa tuntojaan 
joka asiasta. 
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raksan pOJat testaa: etäWaBu
Varmaan tässä vaiheessa on turha lähteä enää kenellekään erikseen 
kertomaan että miten asiat ovat tänä vuonna sujuneet pandemiarintamalla 
(vinkki: eivät ole). Vallitseva asiaintila vaikuttaa meistä jokaiseen ja vaatii 
meitä sopeutumaan haastaviin olosuhteisiin, joissa kiltis on kiinni ja 
rantsun palju on saavuttamattomissa hamaan tulevaisuuteen saakka. Ja se 
Wappukin olisi tulossa. Vituttaahan se.

Hätä ei kuitenkaan ole tämän näköinen! Raksan pojat päättivät 
desinfioida itsensä, lyödä päänsä etänä yhteen ja suorittaa hieman tutkivaa 
journalismia yhteisen hyvän puolesta. Jatka siis lukemista ja virittäydy 
sopivaan mielentilaan, sillä sehän Wappu ennen kaikkea on.

HerMannisitsi Hessun sillis
Kunnollinen tapa virittäytyä seuraavana päivänä alkavaan Wappuun (kts. 
Hessun sillis). Läheisyyden kaipuun jysähtäessä pahemmin kuin houku-
tusten saarella on suotuisaa ohjata toivonsa internetin työkaluvalikoimaan 
yhtyäkseen vuosijuhlaseurueeseen. 

Raksan pojat testasi mielestään luokattomimman videokonferenssisovel-
luksen lukijakuntamme vujukokoontumisia silmällä pitäen. Kokeilun jäl-
keen sovellus katosi toimituksen tutkasta, emmekä muista edes sen nimeä. 
Tässä kuitenkin kuva ja huomioita Hermannisitsikokeilusta.

Ruutisten toimitus Hermannisitsaamassa sovelluksessa X.

Arvostelu:
+lukkareiden aasinsillat saa kätevästi mykistettyä
+teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin, nuotin vieressä on aina tilaa 
eikä ajoituksellakaan ole enää niin väliä
+/-plassaus aiheuttaa yhtä paljon keskustelua kuin “normaalissa” Hessussa
-itsetehdystä ruoasta puuttuu hohto (here’s Johnny)
+puheet (kts. ensimmäinen kohta)
-aika mielikuvituksetonta pitää kokkarit, juhlat, jatkot ja jajatkot samassa 
paikassa

Seuraavaksi päästäänkin itse pääjuhlan pariin. Aamu alkaa miellyttävästi, 
sillä vaikka silliksen eiliset etkot hieman väsyttäisi, ei tarvitse raahautua 
Otaniemen päättärille asti odottamaan bussia, joka sillispaikalle kuljettaa. 
Suuntasimmekin suoraan sängystä omien kotiemme viihtyisimpään  
huoneeseen, Tropical Spa Landiaan. Ainakin Otaniemen OG-kämpistä 
löytyvät sairaalanvihreät, likaisen keltaiset ja homeen ”valkoiset” kaakelit 
johdattivat meidät oitis aitoon sillistunnelmaan. Spasta löytyi peräti kaksi 
eri suihkua (toisesta nauttiakseen pääsee istumaan mukavalle posliiniselle 
valtaistuimelle) ja lämpötilankin pystyi itse säätää joko haaleaksi tai liian 
kuumaksi. Huhu kertoo, että kovimpien sillistäjien luota saattaa Yakuzikin 
löytyä (kts. kuvat!!).
Silliksen kruunaa omatekoiset trooppiset cocktailit (koff iii beer) ja her-
kulliset murkinat (voi tilaa esim pizzaa).

Mälsää:
Yksin on vähän tylsä pelata skumppapongia
Skumppa ei ole ilmasta
Ei saa jäätelöä jos ei oo muistanu ostaa jäätelöä
Vänkää:
Palju ei oo liian täys
Ei pidä lähtee spasta klo 18 ja kuunnella KN:n huutoa

MinuuttikalJa
Tämä Servin Mökissä joka vuosi järjestettävä kunnioitettu ja pelätty ur-
heilujuhla on monelle tärkeä osa Wapun odotusta. Konseptiinhan kuuluu 
miedon alkoholijuoman nauttiminen, neljän senttilitran verran, kerran 
minuutissa. Tätä saa jatkaa niin pitkään kuin haluaa. Tapahtuman aikana 
tunnelmaa kohottaa jääkiekon MM-finaali vuodelta 1995, 2011 tai 2019. 

Vaikka uutta MM-finaalia ei tänä vuonna saatu jännittää, päätettiin 
tätäkin tapahtumaa kokeilla etänä. Kävi ilmi, että tapahtuma on helppo 
järjestää logistiikkansa puolesta myös kotioloissa, ja mm. saniteettitilo-
jen käyttö on huomattavasti miellyttävämpää hiljaisessa ja rauhallisessa 
ympäristössä. Juhlatunnelma ei kuitenkaan välity yhtä hyvin kotiin kuin 
täpötäyteen Smökkiin, mutta onneksi voi lohduttautua sillä että Suomi on 
teknisesti myös tämän vuoden jääkiekon maailmanmestari.
Moitimme:
kisapäivän tunnelma ei täysin välity kotisohville asti
Kiitämme:
helppo ja mukava järjestää kotioloissa
Suomi on uusi (ja vanha) maailmanmestari 

MeMBers Only/WappuBOOli 
(aka. ilMaisen viinan Bileet)
Raksan pojat testasi kahdentoista askeleen ohjelmaa ilmaisen viinan bilei-
den simuloimiseksi

1. Myönsimme alkoholittomuutemme AA-kerhojen nähden ja että elä-
mämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet 
hankkimaan sitä
2. Opimme maksamaan, jotta jokin itseämme suurempi kerho voisi pa-
lauttaa juomamme.
3. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme humalan juomaan -sellai-
sena kuin kännäsimme.
4. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman boolin valmistuksen
5. Myönsimme väärien ainesosien todellisen luonteen humalassa, itsel-
lemme ja jollekin toiselle ihmiselle.
6. Olimme täysin valmiit antamaan humalan paljastaa kaikki nämä luon-
teemme puolet.

7. Nöyrästi pyysimme poistamaan kuokkavieraat.
8. Teimme luettelon kaikista sisään pääsevistä henkilöistä ja halusimme 
juottaa heitä kaikkia.
9. Juotimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, 
antaessamme ylen vahingoittaen heitä tai muita.
10. Jatkoimme sammuskelua ja kun olimme lattialla, myönsimme sen heti.
11. Pyrimme kaljapingiksen ja tanssin avulla kehittämään tietoista yhteyt-
tämme humalaan, sellaisena kuin sen käsitimme, hapuillen ainoastaan 
tietoa omasta tahdostamme ja voimasta sen toteuttamiseen.
Arvostelu:
-jäsenmaksulle ei saa vastetta
+booli ei lopu, koska se on niin pahaa
-viina ei olekaan isommassa kuvassa ilmaista
-liian vähän askelia
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WanHOJen Wappusitsit (fuksi kts. 
OMa OsiOsi)

killan WappusiMat

Perinteiset wanhojen wappusitsit kaikki varmaankin muistaa siitä, että 
niistä ei oikein muista mitään. Sitsit kuitenkin ilmeisesti sisältävät kovaa 
kilpailua PT:n kanssa siitä kummat on kovempia juhlijoita, tanssijoita ja 
kellottajia. Kuuleman mukaan on smökin pihalle tehty myös perinteinen 
vappukokko.
”Ruoka” on sitseillä ollut perinteisesti tosi ”hyvää”, mutta onneksi Nacho 
Cheeseballseja voi ostaa kaupasta myös suoraan kotiin. 
Itse sitsien järjestäminen etänä ei ehkä ole aivan vaivan arvoista, sillä 
kämppäsi lattia, sänky, matot, kaapit ja katto  tulevat olemaan täynnä 
Cheeseballsseja ja muita eritteitä. 

Jees: 
Cheeseballssit ei vieläkään kyllästytä
Nääh:
Palohälytin soi jatkuvasti
Kaaosta jää vähän kaipaamaan, oispa vappu :,(

Wappuaattona, ennen RaksaRockia, simaa vanhalla raksalla. Plussana 
myös lähivuosina on ollut eräiden rakennukseen sijoittuneiden raksa-
firmojen sponsoroimat munkit ja oluet. Sima on kiltalaisten tekemää eli 
helvetin hyvää, ja raati on tarjonnut perinteisesti myös ruokaa.

Vaikka 

Plussat:

Miinukset
ilmaisia munkkeja ja kaljoja ei saa kotiinkuljetuksella
töpsy ei meinaa mahtua ovesta sisään (ketuttaa varsinkin, kun sen on 
ensin kantanut neljänteen kerrokseen)

WappurieHan Julistus
Raksan pojat kokeili etänä vietettävää wappuriehan julistusta kotoa käsin. 
Ensin tulee kuunnella uudempaa ranskalaista torwimusiikkia ja polyjaz-
zia. Sen jälkeen luettelet ääneen kaikenlaisia palkintoja, tunnustuksia ja 
nimeämisiä. Seuraavaksi on vuoro kunnioittaa kaikkitietävää valtionpää-
miestämme Salea, jonka kuvaa kaikki pidämme kodissamme jalustalla. 
Uhraa kuvalle pari “hmmm tuota mnie” äännähdystä ja muistele viisasta 
johtajaamme, joka jo vuosia sitten puheessaan Smökin katolla ennusti 
exponentiaalisesti kasvavan epidemian iskevän yhteiskuntaamme. Lopuk-
si etsi Fobban kuva netistä ja leiki, että se julistaa sinulle riehakasta wa-
punaikaa internetin syövereissä.

-fobba tietää sijaintisi
-Salee liia vähä
+miinuspuolia riittää

Mantan lakitus
Mantan lakitus on yksi väkirikkaimmista Wapun tapahtumista. Raksan 
pojat testasi kotikutoista Havis Amandaa ja sen lakittamista (eng. cap-
ping). Hymyhenkilöpatsaasta ymv. taide-esineestä ja lautasesta saa käte-
västi askarreltua omalaatuisen mantan. Omat huonekalut ja muut tavarat 
levitellään pitkin huonetta, jotta liikkuvuus olisi mahdollisimman huono.

Arvostelu:
+huonekaluilta ei saa koronaa
-manta näyttää typerältä
+ei tarvitse lähteä pois otaniemestä

DIY-manta

raksarOck
Orientaatioviikon lisäksi myös Wappuaattona on rakkaan kiltahuoneem-
me takapihalla tavattu järjestää mittavat juhlat, joissa killan DJ:t ovat 
soittaneet musiikkia kiltalaisten nauttiessa auringosta ja hyvästä seurasta. 
Onpa killan grillikin joskus laitettu tulille, ja silloin ei ole ruoaltakaan 
säästytty! 
Siitäkin huolimatta, että koko Ruutisten lukijakunnan samanaikainen ko-
koontuminen kiltiksen takapihalle tuskin rikkoisi 10 henkilön kokoontu-
miskieltoa, suosittelevat Raksan pojat tämänkin tapahtuman kokeilemista 
etänä. Tarvitset vain musiikkilaitteet ja vapaavalintaista ruokaa tai juo-
maa. Laita siis haluamasi musiikki soimaan ja nauti olostasi, sillä onhan se 
Wappu tämäkin!
Plussat:
parempi musiikki
ruoka ja juoma maistuu myös kotioloissa
aurinko ei koronasta välitä
Miinukset:
Spotifyn kuukausimaksu 

OtaWappu
Jotkut pitävät RaksaRockin jälkiklubia Wapun kulminoituma. Kattavan 
esiintyjäkavalkadin jälkeen teekkarihymnin päätteeksi keskiyöllä tupsu-
kansa painaa yleensä lakkinsa päähän Dipolissa, osa ensimmäistä kertaa. 
Raksan pojat testasi toteutusta kotikoloissaan. 

Kotona on aika vääntää nupit kaakkoon kaivaa haalarit kaapista ja hypis-
tellä tupsuaan. Käytä samaa ahtaussimulaatiota kuin mantan lakituksessa. 
Kaikki ilmastointi tulee estää autenttisen hapettomuuden kuumuuden 
saavuttamiseksi. Tanssi hurmoksellisesti kunnes h-hetki koittaa. Purskau-
ta itkunsekaiset teekkari- ja IK-hymni ilmoille, paina lakki päähän ja jatka 
juhlimista aamuun asti.

Arvostelu:
-liian vähän torvia talossa
+vähän vessajonoa
-ei pääse ulos haukkaamaan happea
+kerrankin hyvä DJ

vappupäivä (ullis)
Onneksi olkoon olet selviytynyt niin Wapun koettelemiksista kuin 
riemuistakin. Ikiaisten perinteiden mukaan teekkarit ja muutamat muut 
kahelit kansalaiset matkustavat Kaivopuiston Ullanlinnanmäelle siemai-
lemaan kuplajuomia ja nauttimaan rehevän maan syleilystä jalkojensa 
juuressa. Tänä vuonna jokaisen oman elämänsä Quarantinon tulee ohja-
ta jalkansa väljemmille metsästysmaille, sillä elämme rauhoituksen aikaa. 
Kuinka “ullistelu” sosiaalisessa mediaympäristössä sitten onnistuu?

Raksan poikien testaama metodi on hankkia kuplivaa (huom. kts. esim. 
em. alkoholin metsästys tmv., jne.png_kvg) ja suunnata “ullisbussil-
la” (laattojen ihastelusta hyrräten) lähimmälle parvekkeelle raittiiseen 
ilmaan. Saastesumutonta taivasta katsellessa vatsan pohjalla helkkyvä 
neste alkaa kaivata seurakseen herkullista ravintoa. Koska sinulla ei tie-
tenkään ole grilliä, etkä tajunnut varata ruokaa monen viikon juhlinnan 
lomassa, raapaise jääkaapin pimeimmästä nurkasta kuivahtanut kurkun 

pala. Puhalla valkoiset pölyt kurkulta, polta karrelle ja lisää päälle vaikka 
ketsuppia. 

Arvostelu: 

+ruoka tuo mieleen raadin grillitarjoilut ullisteltalla

+joka puolella luukutetun musiikin kakofonia terassilla vastaa ulliksen 
melutasoa

+/-jos sinulla on darra, podet sitä yksin

-muut nauravat sinulle, eivät sinun kanssasi
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lisäpuuHaa:

Käsidesin imppaaminen?

Kadonneen päihteen metsästäjät (raiders of the lost nark)

Phuxin Wappu

Entisinä fukseina raksan pojat päättivät koota kasaan vinkit fuksitapahtumien suorittamiseen etänä. Valitettavasti fuksikapteeni sensuroi juttuamme 
kovalla kädellä, jottei tulevien fuksipolvien tarvitse mennä pilalle ruutisten paljastusten takia. Raskas sensurointi sai raksan pojat siirtymään ennenai-
kaiselle sairauslomalle. Raksan pojat ehdottaa fukseja täyttämään lehteen puuhansa oman mielensä mukaan:

IK-_____: Tehtyäsi ____________ , voit ______  _______ kanssa ______ ja saat _________________ ______ ______ _________________ 
________.

Wappu-______ ________: _______ ___________ kertoo kuinka _______ päivää  ______ on.

Laulu_________: osaa ______ teekkari____ ja __-______ ulkoa. Kerro _____________.

Fuksi-________:  ________ _______, joka kuvaa _________. _______ ______ hyvän _____ ______. Paljasta pintaa, ______, _______ tai ______ 
______ ______ ________.

Lakkien______: käy ___________ lakki.

_______ _____ ______: _________ on _____ ______ _____ ja _______ _____ ______.

Paina _________ päähän.

lOppukaneetti
Raksan poikien lopullinen arvio EtäWapusta on vahva 4 
kautta viis. Peskää kätenne, pysykää kotona ja muistakaa, 
että Wappu on ennen kaikkea mielentila!

Viinlandia kirjoituskilpailun voittaja

Paluu
Klonk klonk, kolistelivat junaraiteet allani. Vilkaisin ulos ikkunasta ja 
näin kuusien lumipeitteisten oksien lopulta vaihtuvan taajaman valoihin. 
Esikaupunkien omakotitalot uinuivat, unelmoiden hiljaa keskiluokkaisia 
haaveitaan. Vähitellen valot vaihtuivat kerrostalojen varjoihin, 
särkyneisiin lähiöunelmiin ja ostoskeskusten mainostauluihin – ”Meiltä 
vessapaperirulla kaupan päälle!”, ne kirkuivat neonvaloillaan.
Juna alkoi hidastaa vauhtiaan, ja konduktööri kiitti matkasta paksulla 
paikallismurteellaan, ja lopuksi haistatteli vielä pitkät asiaankuuluvasti. 
Eipä kukaan tätä junareittiä vapaaehtoisesti kulje, joten karmea 
asiakaspalvelu ei vahingoittaisi liiketoimintaa enää entisestään. 
Astuin junasta muutaman muun rikkinäisen ihmisen varjon kanssa. 
Asemalaiturilla hapan virtsantuoksu otti minut vastaan. Niin kuin aina, 
tämä paikka soitti tervetuliaisfanfaarin kaikilla viidellä aistilla.

Katsahdin ränsistynyttä suuntaviittaa, ja lähdin taivaltamaan uloskäyntiä 
päin. Kulkiessani vilkaisin hajamielisesti sivulleni kohti laiturin penkeillä 
epämääräisesti hilluvaa porukkaa, ja joku kysyi haluanko puukosta. 
”Kiitos ei tällä kertaa”, vastasin ja nostin hattuani tervehdykseksi 
kysymyksen esittäneelle herrasmiehelle.

Laskeuduin portaat alikulkutunneliin. Julkisen käymälän rikotun 
oven välistä kajasti sinivalo. Kulman takana laitapuolen kulkijoista 
vähäpukeisimmat mainostivat palveluksiaan. Jatkoin matkaani tunnelin 
päähän ja nousin taas katutasolle.

Jatkoin matkaani läpi kulahtaneen keskustan, aution markkinatorin ja 
karkeiden kuppiloiden. Suuntasin polkuni merenrantaan ja edelleen 
vanhalle uimarannalle. Tietysti meren ollessa jäässä ja lumen peittäessä 
rannan se oli tyystin autio.

Tuuli puhalsi luoteesta tuoden ränsistyneen rantakorttelin aromit 
mukanaan. Hengitin syvään. Syvään, syvään; täytin keuhkoni oikein 
kunnolla tällä ihanalla ilmalla, jossa tuoksui nostalgia, virtsa ja kevyt 
homeen haju. Kevätkinosten välissä pilkotti pala märkää nurmikkoa. 
Laskin takamukseni tälle matkamiehen istuimelle ja nojasin polviani 
vasten. Katseltuani hetken ilta-auringon valaisemaa merenjäätä riisuin 
repun selästäni ja avasin nyörit. Repun pohjalta kaivoin kaksi tölkkiä lähi-
Salen halvinta kolmosolutta.

Avasin ensimmäisen tölkin ja siemaisin tätä maltailla maustettua 
tiskivettä. Ahh… Vaikka ruumiini tärisi kylmästä, oli tässä tunteessa 
jotain lämmintä, jotain tuttua. Hetken koin taas olevani teini-ikäinen. 
Olin miltei näkevinäni jälleen lukioystäväni ja lumen alleen piilottaman 
nurmen vehreyden sekä tupakantumpit.

Tästä se kaikki oli alkanut.

Takapuoli märkänä otin toisen kulauksen tölkitetystä kuravedestäni.
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Puolustusvoimat – tai näin ystävien kesken PV – on 
hankkimassa uusia Pohjanmaa-luokan sotalaivoja turvaamaan 
Itämeren sinilevän rauhallista kasvua ja muita tärkeitä asioita. 
Ruutisten tutkiessa uutta laivuesuunnitelmaa huomasimme 
monia epäkohtia, joista lyhyehkösti mainittakoot seuraavat: 
uusien Pohjanmaa-paattien aseistus tuskin on riittävä, sillä 
tietääksemme mora-puukkoja ja jussi-paitoja ampuvilla tykeillä 
tuskin tehdään reikää russki-boin omaan segelbåtiin. Lisäksi 
kerrottakoon, että Suomen saaristovedet ovat melko ahtaat 
Pohjanmaan suurien lakeuksien ilmaa haistelleille Kippari-
Kalleille, eikä vesipilluringin vetäminen onnistune ihan samalla 
lailla kuin lakeuksien syleilyssä.

Siksi ehdotamme uutta, ekologisempaa ja ehdottomasti 
budjettiystävällisempää ratkaisua korvaamaan
nämä huonoiksi havaitut Pohjanmaat. Suomen pitäisikin 
rakentaa uusi Opiskelija-luokan sotalaivue. Kuten
nimestäkin kuuluu, tämä uusi ehdotus on penniä venyttäen 
suunniteltu, mikä tarkoittaa luonnollisesti
mahdollista lisärahoitusta hankintakomitean ”hankkeen kaato” 
-budjettiin.
Uuden laivueen erityispiirteitä olisi lukuisia, ja se olisi 
ehdottomasti parempi vaihtoehto. Seuraavaksi vain
muutama nosto Opiskelijan valteista tässä kilpavarustelussa.

OPISKELIJA-LUOKAN SOTALAIVUEEN EDUT

-Miehistö kykenee elämään halvimmilla kuppinuudeleilla. Juhla-
annokset koostuvat makaronista ja
soijarouheesta, joten tästä säästää pitkän pennin
-Laivue ja sen miehistö ovat immuuneja biologisille myrkyille 
kuten etanolille
-Tukholmanmatka sujuu ongelmitta ja luontaisesti keinunnan 
kestävä
-Laivat kykenevät psykologiseen häirintään ja muuhun 
epäsymmetriseen sodankäyntiin. Ensisijaiset aseet
ovat häirintä boomboxilla ja dokatulla olari-räpillä sekä trolleilla, 
esim. jodelia hyödyntäen
-Aaaivan uskomaton suoritusteho viimeiset 30 min ennen 
deadlinea!

Tehtyämme selväksi Opiskelijan vahvuudet verrattuna Pohjanmaahan 
ehdotammekin Puolustusvoimien hankkivan näitä uusia, uljaita 
aluksia suurta ja mahtavaa laivastoaan varten. Ja mikäli toimittajien 
puute on ongelma, niin ei hätää! Juuri saamamme tiedon mukaan 
Rakennusinsinöörikilta ry:n ja Koneinsinöörikilta ry:n raadit ovat 
päättäneet ruveta massatuottamaan näitä uljaita aseita Ossinlammen 
avomeritelakalla. Aluksia on mahdollista tilata myös siviilinä: ainoa 
ero aluksessasi olisi, että kovien sijaan tykit ja raketinheittimet 
ampuisivat nacho cheeseballseja.

Jos taas haluat Premium-version Opiskelijastasi, on tämäkin 
mahdollista! Premium-Opiskelijasi hakee opintotukesi automaattisesti 
puolestasi sekä häviää opintolainasi lotossa. Tätä versiota tarjotaan 
kuitenkin vain VIP-asiakkaille, ja siksi tilauslomake on naamioitu 
tavallisilta kuolevaisilta sekä sivistymättömältä kansanosalta, joka ei 
lue Ruutisia. Mene siis osoitteeseen www.rakennusinsinoorikilta.fi/
raadille-palautetta ja kirjoita alennuskoodisi #Vaivue 2020!

Kirjoittanut: Tundra-Jeti

vaivue 2020
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Easy (Corona) lifehacks
Viime aikoina olen ihmetellyt kuinka pahasti Corona on 
laittanut maailmankirjat sekaisin. Kokonaiset kaupungit ja 
valtiot ovat sulkeutuneet ihmisten hamstratessa vessapaperia ja 
tomaattimurskaa aivan kuin maailma olisi loppumassa. Ymmärrän 
toki, että tilanne on vakava, mutta en ole silti aivan vakuuttunut, 
että esimerkiksi Uudenmaan eristäminen tai ravintoloiden 
sulkeminen on järkevä vastaus vallitsevaan tilanteeseen. Corona-
oluen tuotannon keskeyttäminen Meksikossa on toki kriisi mikä 
uhkaa koko planeetan väestön terveyttä ja taloutta, mutta tohdin 
silti väittää, että reaktiot ovat olleet hieman ylimitoitettuja.

Täytyy paljastaa, että ulosteen osuttua tuulettimeen saatoin 
itsekin hieman panikoida ja tajusin vasta kaupasta palattuani 
hamstranneeni Coronan loppumisen pelossa pullokaupalla olutta 
mitä en normaalisti koskaan osta. Ihmismieli on kummallinen… 
Jääkaappini sisältöä inventoidessani tulin siihen lopputulokseen, 
että vaikka laskenkin itseni oluen suurkuluttajaksi, olen ehkä silti 
liioitellut ripauksen verran ja hankkinut niin paljon tätä kultaista 
Meksikon lahjaa maailmalle, että en usko pystyväni tuhoamaan 
kaikkea konventionaalisin metodein. Nyt ovat hyvät neuvot kalliita. 
Onneksi ihminen on kekseliäs eläin ja lagerille voi keksiä myös 
vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia.

Mikä sopisikaan keskinkertaisen oluen 
kaveriksi paremmin kuin hyvä ruoka. 
Olutta voi onneksi käyttää raaka-aineena 
moneen ruokaan. Samalla kun nostat 
kokkauksesi uusille tasoille, saat myös 
aivan huomaamattasi tuhottua olutta 
minkä maku on alkanut kyllästyttämään 
jo ensimmäisen pullon jälkeen. Olutta 
voi käyttää esimerkiksi leivän tai chilin 
tekemiseen. Ohrapirtelöllä voit myös 
marinoida lihasi ennen kypsentämistä. 
Näin saat lopputulokseen hyvää makua ja 
mureutta. Joihinkin resepteihin saattaisi 
tietysti sopia paremmin hieman tummempi 
olut. Yksi omista suosikeistani on kalan 
leivittäminen olueen valmistetulla taikinalla. 
Tähän nimenomaan kevyt lager kuten 
Corona sopii täydellisesti. Tällainen kalja 
fish and chips toimii täydellisesti päivinä 
jolloin edellisen illan lihan marinointi on 
mennyt hieman pitkäksi ja pääkipu on 
yltynyt sietämättömäksi. Nyt kun kelit alkavat 
lämpenemään suosittelisin vielä jälkiruoaksi 
virkistäviä Coronamehujääpuikkoja.

Olut taipuu myös mainiosti 
puutarhanhoidon, siivouksen ja muiden 
vastaavien kotiaskareiden avuksi. 
Pihanurmen saa kasvamaan tasaisen 
pirteän vihreänä pirskottelemalla olutta 
maaperään. Oluen makea tuoksu vetää 
myös puoleensa kaikenlaisia pihan ja 
kodin tuholaisia etanoista hiiriin, joten voit 

hyödyntää Coronaa seuraavan kerran kun 
rakennat omatekoista tuholaisansaa. Joskus 
ylenpalttisella bissen nauttimisella saattaa olla 
ikäviä vaikutuksia kotisi pinnoille erinäisten 
tunnistamattomien tahrojen muodossa. 
Olutta voi kuitenkin onneksi käyttää 
myös soodaveden tavoin tahranpoistoon. 
Lisäbonuksena
myös vanhat korusi kiillottuvat tehokkaasti 
pienessä Coronakylvyssä.

Coronakylvyistä puheenollen, internetin 
syövereistä löytyy myös paljon hieman 
hämärämpiä ehdotuksia tämän keltaisen 
nektarin hyödyntämiseen. Mitään seuraavista 
ei Ruutisten toimitus voi missään tapauksessa 
suositella kenellekään, mutta rohkeimmat 
lukijoistamme voivat toki omalla vastuullaan
testailla myös näitä hieman kyseenalaisia 
kikkoja. Huhujen mukaan olutta voi 
käyttää hiusten hoitoon, kipeiden jalkojen 
liottamiseen tai jopa kokovartalokylpyihin. 
Ilmiselvänä negatiivisena puolena kaikissa
näissä kikoissa on kadun kulkijoille 
lajityypillisen imelän ominaistuoksun 
tarttuminen hoitojen kohteeseen. Joidenkin 
imagoon tämä voi tietysti sopia. Diureettisten 
ja kipua lievittävien ominaisuuksiensa 
puolesta olutta voisi myös hyödyntää 
munuaiskivien hoidossa. Älä kuitenkaan 
odota, että lääkärisi suosittelisi tätä 
hoitomuotoa sinulle.

Viimeisin mutta ei missään tapauksessa 
vähäisin tapa päästä ylimäärisistä 
coronapulloista eroon on ottaa itseään 
niskasta kiinni ja tuhota niiden sisältö kuten 
on tarkoitettukin. Juomalla. Jos laimean 
lagerin maku alkaa tympimään saa tästä 
meksikolaisesta voimajuomasta viriteltyä 
myös kaikenkarvaisia
juomasekoituksia. Oma suosikkini on 
ehdottomasti coronarita, maukas yhdistelmä 
kirpeää margaritaa ja mietoa Coronaa. 
Näin kesän kynnyksellä tämä virkistävä 
juomasekoitus on aivan ehdoton suositus 
lämpimiin iltoihin ja öihin.
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K    P

KOTIMAAN PITKÄ 2020
- REISSU JOKA ON 5/5

1. Aamu ja ST11. Aamu ja ST1
Aamu olisi lähtenyt käyntiin ihan 
mukavasti, ellei lähtöä olisi ajoi-
tettu 12 tuntia ennen normaalia 
herätystä. Vähemmästäkin menee 
vatsa sekaisin, mutta onneksi aa-
mua piristi KP:n ensimmäinen ex-
cursio tutuissa maisemissa, ST1:n 
työmaalla, aivan kivenheiton 
päässä kiltahuoneeltamme. Koloa 
onkin jo tovi hoonattu ja kohta 
voidaankin iskeä nesteet sisään. 
Hieno homma että edes joku on 
päässyt poraamaan Otaniemessä. 
Arvosanaksi excursiolle annam-
me 7 / 8 km. 

Skanska/Pöyry (Lahti)Skanska/Pöyry (Lahti)
Noin 100 km ja about 10 
pysähdystä myöhemmin saa-
vuimme Suomen Cheekca-
goon, eli Laheen ihmettele-
mään miten allianssihanketta 
oikein ajetaan. Kyseessä oli 
Skanskan ja Pöyryn Valta-
ri-proggis, joka kyhää Lahden 
eteläistä kehätietä. Kohta 
kelpaa Lahdessakin suhata, 
polttaa kumia ja vaikka iskeä 
kilpeä vt 12:n pikipintaan. 
Arvosanaksi excursio saa 3/3 

Day 1

Kirjoittajat: Herra Voide ja Tauski Jr.

Kotimaan Pitkällä nautittiin laadukas-
ta suomalaista olutta!
Lapin Kulta Pure
Refreshment from the mountain 
streams!

The pure and pristine nature under 
the north star has given birth to a 
Finnish premium lager beer, brewed 
from finnish golden malt since 1873.

Trust your instincts and enjoy the 
crisp, refreshing taste of lapin kulta. 

KP:llä törmättiin myös ylempiin 
elämänmuotoihin. Ravut (Astacoi-
dea) on kymmenjalkaisten lahkoon 
(Decapoda) kuuluva äyriäisylähei-
mo. Kaikki lajit elävät sisävesissä. 
Laajassa merkityksessä ravuilla 
voidaan tarkoittaa myös koko 
kymmenjalkaisten lahkoa. Ravut 
luetaan pitkäpyrstöisten rapujen 
(Astacidea) osalahkoon, joka sisäl-
tää myös hummerit ja etelänravut. 
Tämä herra spotattiin Tampereella, 
silmistä päätellen yytsimässä seu-
raavia rapujuhlia.

3 leijonaa: Kylpylä ja reissun ensimmäinen peseytymi-
nen

2 leijonaa: Villa Luotola, Karaoke aamuun asti ja unet 
bilispöydällä

1 leijona: Jypinkylä, Hyviä prätkäreittejä

3 lammasta: Kylpylä (vesi on mukavaa)

2 lammasta: KP-flunssa, vähän kröhää vaan ei sen 
kummempaa/kuumempaa

1 lammas: Krapula, Realisoitui vasta lauantaina

4 leijonaa bonus-
maininta:
Bönthöbönex ja 
keskiajan kalja-
kärryt
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Panimoyhtiö X (JKL)Panimoyhtiö X (JKL)
Seuraavaksi oltiikin jo Jykessä maistelemassa Pani-
moyhtiö X:n tuotteita. Olen aina pitänyt bönthöböne-
xistä  ja niin pidin myös tästäkin. Panimoexcut ovat 
kyllä parasta. Vielä kun joku perustaisi panimonsa 
kylpylän yhteyteen ja avot. Ei kyllä näkyisi poikaa sil-
tä reissulta takaisin. Arvoitukseksi jäi kuitenkin mitä 
sanaa tuolla X:llä on jouduttu peittelemään. Arvosa-
naksi oluelle pirkka/ale cog, eli tosi jees.

Majoitus (Villa Luotola)Majoitus (Villa Luotola)
Okei okei, täällä oli siis sauna, karaoke, bilis ja tuoleja. 
Jälkikäteen tehdessä taustatutkimusta tätä artikkelia varten, 
huomasimme Teuvo Hakkaraisen myös viettäneen aikaa 
täällä. Jos olisin tämän tiennyt, olisin nuollut jokaisen tuolin 
puhtaaksi. Noh, ilta kului kuitenkin rattoisasti, saunottiin, 
juotiin ja laulettiin äänet käheäksi. Arvosanaksi majapaikalle 
suomen mestari / mestari.

Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupunki 
Voiko ihanammin aamu enää alkaa? Jyväskylän kaupungin houstaamana pääsimme 
kuulemma hieman GIS-hommista sekä parhaista moottoripyöräreiteistä. Kyllähän 
täällä suomen Ateenassa voisi vähän kurvailla ja ehkä tehä töitäkin. Arvosanaksi 
excursio saa Jyväskylä/Kouvola.

Silvasti + STYSilvasti + STY
Ketä eivät olisikaan koskaan kiinnostaneet todella isot autot ja vielä isommat kuljetukset. Meillähän on tässä 
jo omasta takaa kokemusta erikoiskuljetuksista, mutta Silvastilla pääsimme kuulemaan miten näitä hommia 
oikeasti hoidetaan. Mikäli minun joskus tarvitsee kuljettaa jotain eeppistä paikasta A paikkaan B (kuten jätti-
mäistä ylipappi Cthulhua), niin varmasti Silvastilla soi puhelin. Samaan excursioon oli integroituna myös Suomen 
Tuulivoimayhdistyksen esitys, sekä Kahoot! -tietokilpailu, jossa kiltalaiset jälleen osoittivat luovuutensa nimimer-
keillään. Oli kyllä tuhti tietopaketti, ja mielenkiintoista settiä löytyi molempien tahojen esityksistä. Arvosanaksi 
tuplaexcusta Scania/Don Juan.

Sitsit Syrinxin kanssa - Club escapeSitsit Syrinxin kanssa - Club escape
Toinen ryöpäivä päättyi kosteissa merkeissä Jy-
väskyläläisten opiskelijoiden kanssa sitsatessa. 
Ainahan se on mukava tutustua uusiin sitsikul-
tuureihin ja onneksi juotiin myös sen mukaisesti. 
Arvosanaksi sitseille Pori Jazz / Neste Öl Ralli. 
Yötöiksihän tämä taas venähti. Perkele.

Majoitus part 2.Majoitus part 2.
Jyken majoitus oli pelkotiloja herättävä nyrkkei-
lysali, jossa joutui nukkumaan toinen silmä auki, 
ettei saa turpaan vahingossakaan. KP osallistuja 
näyttää kahden päivän jäljiltä hämmästyttävän 
paljon nyrkkeillysäkiltä. Onneksi KP-kisällit 
olivat ajatelleet matkustajien terveyttä ja majoi-
tuksessa pääsi myös seniilien kanssa aamujum-
palle (ei ole sitä mitä haluaisit sen olevan), tällä 
kertaa ei päästy kuitenkaan vääntämään kättä. 
Kouluarvosanaksi majoitukselle Helenius/Tyson.

A-inssit (Tampere)A-inssit (Tampere)
Finaalipäivä polkaistiin käyntiin vierailulla 
A-inssien toimistolle. Tampereella tehdään siis 
selvästi muutakin kuin Kummeleita. Puhuttiin 
exculla hämärien muistikuvien mukaan myös 
ravustusmaastoista, eli kaikin puolin hieno 
case. Oli myös tosi hyviä sämpylöitä. Exculle 
arvosanaksi A.

Flamingo (excu ja kylpy)Flamingo (excu ja kylpy)
Grande finale, eli kylpylä excu. Ennen viruslinkoon pulahta-
mista käytiin kuliseissa tutkimassa, miten resortin vesimassoja 
oikein hallitaan. Löytyi kyllä vaikka minkälaista pumppua ja 
kompuraa. Ei sitä yleensä edes ajattele minne ne kolera-altaan 
vedet oikein sysätään kylvyn jälkeen. Syntien pesun lomassa 
nautittiin syntisen herkullisista drinkeistä, eli onhan tänne 
pakko tulla toistekin, kunhan tuo maailman tilanne hieman 
rauhoittuu. Ehkä meidän jokaisen arki vaatisi vähän enemmän 
kylpylää ja vähemmän töitä. Mieti sitä. Arvosanaa excursiolle 
on turha antaa, sillä kyllähän kaikki tietävät kylpylöiden ole-
van nyky-yhteiskunnan tukipilari. Eivät antiikin filosofit olisi 
mitään keksineet jos olisivat jossain kuvilla puistonpenkeillä 
joutuneet jauhamaan.

Day 2

Day 3

Kun tarvitset vettä vahvempaa. 
Joulu, uusivuosi, vappu, juhannus. 
Suomalaiset rakastavat juhlia ja juh-
lapyhiään. Sen sijaan juhlien jälkimai-
ningin heikko olo – sille on aika jättää 
hyvästit.  

Koko illan istuessa kaipaa silti vettä 
vahvempaa – Hartwall Vichy Origina-
lia on kiva kippailla, eikä sivuvaiku-
tuksiin kuulu pikkutunneilla hölmöily. 
Ja jos haluaa olla klassisen tyylikäs, 
juhliin kuin juhliin sopii Hartwall Vichy 
Original. Eikä seuraavana päivänä 
päätä pakota.
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Mitä tänään syötäisiin? - RAKSAEDITION

ONKO KORONA-ARKI SAANUT sinut turvautumaan 
epätyydyttäviin valmisruoka-aterioihin koululounasravintoloiden 
ollessa kiinni tai ei lähettyvilläsi? Oletko kyllästynyt syömään 
viidettä päivää putkeen makaronia ja ketsuppia tai pursuavatko 
kaappisi pikanuudelipaketeista? Ei hätää, sillä Ruutisten toimitus 

on kehittänyt mitä maittavimpia reseptejä, jottei Täffän spaguja 
ja Alvarin kello 12 jonoja tulisi ikävä sosiaalisen eristäytymisen 
aikana. Ja mikä parasta, kaikki annokset ovat toteutettavissa 
jokaisen kotikokin taitojen ja ruokavalioiden mukaan opiskelijoille 
rakkaaseen 2,60€ hintaan!

Spagetti (soija)bolognese

Soijarouhebolognese:
 200g tomaattimurskaa
 1dl tummaa soijarouhetta
 1 kasvisliemikuutio
 2dl vettä
 Öljyä paistamiseen
 Suolaa, pippuria
 (+ soijakastike)
 
Spagetti:
 n. 100g spagettia (tai oman mieltymyksen mukaan)
 vettä tarpeeksi

Laita spagetti kattilaan kiehuvaan veteen ja kypsennä ohjeiden 
mukaan. Kuumenna öljy pannulla ja lisää kuiva soijarouhe, 
anna hetken paistua. Lisää vettä pannulle pienissä erissä, ja 
lisää veden mukana osa kasvisliemikuutiosta. Voit käyttää 
soijakastiketta tuomaan makua rouheeseen. Kun soijarouhe 
on ruskistunut, voit lisätä tomaattimurskan. Mausta suolalla, 

pippurilla ja mahdollisesti muilla mausteilla (kuten oreganolla 
tai paprikamausteella tai vaikka chilillä) oman maun mukaan 
Sekoittele ja kuumenna hetken aikaa, ja tarkista lopuksi maku. 
Tarjoile bolognesekastike spagetin ja vaikka omatekemän salaatin 
kanssa, ja nauti!

Sweet chili -wokki

1 pussi valmisnuudeleita
250g wokvihanneksia (pakaste)
100g vihreitä papuja (pakaste)
Sweet chili -kastiketta
Öljyä paistamiseen
Mausteita oman maun mukaan

Valmista nuudelit pakkauksen ohjeen mukaisesti. Kuumenna öljy 
pannulla ja lisää jäiset vihannekset ja pavut. Paista, kunnes kasvikset 
ovat sulaneet ja alkavat ruskistua. Mausta oman maun mukaan. Lisää 
valmiit nuudelit pannulle paistumaan hetkeksi, ja lisää lopulta sweet 
chili -kastiketta muutaman ruokalusikallisen verran. Sekoita ja nauti!
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Kasvissosekeitto (3-4 annosta)

750g keittokasviksia (pakaste)
2dl ruokakermaa
1 kasvisliemikuutio
0,5l vettä
suolaa, pippuria

Kiehauta vesi kattilassa ja lisää kasvisliemikuutio. Lisää jäiset 
keittokasvikset ja anna kiehua, kunnes kasvikset ovat pehmenneet. 
Nosta kattila pois liedeltä ja soseuta sauvasekoittimella, blenderissä 
tai paremman välineen puutteessa puserra siivilän läpi (tai painele 
vaikka kauhalla tai haarukalla mössöksi, kunnes keitto on soseutunut 

kunnolla, kyllä raksalainen keinot keksii!). Lisää ruokakerma, suola 
ja pippuri sekä muut mausteet oman maun mukaan (kuten oregano 
ja cayennepippuri) ja kiehauta. Tarjoile keitto esimerkiksi vaalean 
leivän tai nacholastujen kera.

Kirjoittanut: Larzan

cOrOntine
We are all currently living in such difficult times, with the unfortunate 
corona virus spreading like wildfire, which has forced each and every one 
of us into our homes. How we took the smell of fresh air and openness for 
granted. Now we all would do anything to go outside, meet our friends 
and do something fun, like play some sport together or attend a party! 

The first week or two of quarantine went pretty well for me, as I got a 
much needed break from everyday life. I slept well and ate well and 
recharged my soul, but for no good since the lockdown got extended. 
Pretty soon, I started to miss my friends a lot. I used to see them everyday 
at school but now not at all. This led to a peculiar type of loneliness that 
I am sure you all can relate to. But, soon I found many ways to cope with 
this and stay in touch with my friends even in quarantine!

One of the first things that I did was call my friends from high school, 
who I missed even before quarantine began. I wanted to make sure they 
were happy and safe, and I figured we all have more time on our hands 
so why not reach out to them! We fixed a time and got into a group call 
which was so fun. Quarantine gives you the perfect opportunity to get 
back in touch with your old friends! Now, no one can give the excuse that 
they are really busy. It’s a great feeling to chat with them and remember 
those good old times. My friends and I used an app called ‘houseparty’ 
which can be used for group calls especially with friends. You can also 
play a wide variety of multi-player games while on the call! We felt that 
was such a fun addition to the usual group calls. While we chatted away 
and played to our hearts’ content, we didn’t realise the time that flew by so 
quickly!

Another activity you can do together with your friends is the famous 
Netflix party! I personally haven’t tried this out but I find it very 
interesting, and would love to give it a go. How cool is it to binge movies 
with your friends even though you’re not all physically present together! 
It’s like there’s no quarantine at all. Now that we’re home all day every day, 
that gives us plenty of time to catch up on all the movies in our ‘to watch’ 
list, and what’s better than completing that list with your friends?

Quarantine shouldn’t stop you from doing things you had planned for 
your self-improvement (but make sure you still stay at home!). So, why 
not make it more fun by doing it together with your friends? For example, 
you can complete an online course in something you and your friends are 
interested in together. This way, you’ll have someone to discuss the course 
with and you can help each other frequently as well. Or you can make up 
a fun challenge for you and your friends to do together, like you can share 
a recipe with each other, and try it out at the same time, while on video 
call. You could also get on social media and share funny memes you come 
across or anything else you find interesting.

Put short, the possibilities are endless and your imagination is your only 
limit! (And of course, the lockdown). We are all in this together, and 
like anything else, this trying period too will end. We just need to have 
a positive outlook on life, and be responsible citizens by obeying the 
lockdown rules. In today’s world, where technology is at its peak, it’s not 
difficult to talk to your friends. You can still hang out from your own 
homes. Isn’t that such a blessing? So, I hope you got some good ideas 
about what to do with your friends during lockdown from this article! But 
always remember to take care, stay safe and wash your hands!

Happy corontine! 

Written by: Synnove
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