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Pääkirjoitus

Täällä jälleen, kolmas lehti kultaa perä jälkeen. Kuten kuvasta näkyy onnistuin tänä kesänä 
saamaan varmaan ensimmäistä kertaa jotain rusketukseksi luokiteltavaa. Johtuen kuitenkin 
työasustani ei rusketuksen tasaisuus ihan onnistunut, tämän takia tavoitteenani olikin saada luotua 
lähinnä trio-jäätelöä muistuttavat rajat käsivarsiini. Tavoitteesiin päästiin, mutta ikävä kyllä olin 
siinä kohtaa jo tottunut aurinkoon tarpeeksi että mansikaksi designoitu alue häipyi jo päivässä.

Mutta kuten kesäloman päättymisestä yleisestikin voidaan ajatella, on taas jälleen tullut aika palata 
koulun penkille joka tällä kertaa sijaitseekin ihan kotona. Toivotaan että jo ennen vuoden vaihdetta 
opiskelemaan pääsisi jo normaalimmissa merkeissä, mutta kaiken tämän kaoottisuuden keskellä 
voidaan tuuduttautua siihen vakioon, että Ruutiset sentään ilmestyvät normaalisti.

Vaikka korona-aika melkein saikin toimituksen lannistettua saatiin luovuttamattomuudella ja 
armeijasta opituilla maastoutumis keinoilla tämäkin lehti taitettua. Ei muuta kuin lukemisen iloa ja 
tervetuloa takaisin!
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Hyvää syksyä ja tervetuloa takaisin! Erityismaininta kiltamme uusimmille jäsenille, mahtavaa että 
olette liittyneet seuraamme! 
Wapun Ruutisissa kirjoittelin siitä, että nyt on hyvä hetki ottaa kaikki ilo tästä epätavallisesta 
tilanteesta. Noh, tilanne on ilmeisesti edelleen päällä. Katsoin Aallon snapchattia ja inspiroiduin 
antamaan parhaat vinkit ja hopeiset pilven reunukset.
1. Koska ei tarvitse poistua kotoa (mikä on itsessään jo 
positiivista), vaatteiden käyttö ja ulkoisesta olemuksesta 
huolehtiminen on tarpeetonta. Tämä säästää rahaa (ja 
luonnonvaroja), kun parturissa ei tarvitse käydä, eikä vaatteita pestä. 
Myös hiusten/parran kasvatusprojektit on hyvä toteuttaa nyt kun 
kiusallisia välivaiheita ei tarvitse tuoda ihmisten nähtäväksi.

2. Luentojen katsominen etänä antaa uusia ulottuvuuksia, voit 
säästää aikaa katsomalla nauhoitukset 1.5x nopeudella tai hyödyntää 
luennoitsijan pehmeää paasaamista ASMR-taustana päiväunien 
varalle. Myös multitasking onnistuu paremmin kuin koskaan, luento 
yhdeltä laitteelta, kokous toiselta ja samalla voi tehdä kouluhommia 
tai vaikka siivota.

3. Jääkaapille on paljon lyhyempi matka kuin luentosalista 
opiskelijaravintolaan.

4. Opiskelua ei häiritse kiltiksellä käynnissä olevat sikaliigat tai 
Guitar heron pelaamiset. Kotona keitetty kahvi on myös varmasti 
parempaa kuin pannussa luennon yli muhinut jäähtynyt litku.

5. Koska tapahtumia ei ole juurikaan, säästyy kaljarahat johonkin 
fiksumpaan. Esim kaljaan. Myös vaatteet, kengät ja muut tavarat 
pysyvät tallessa, puhtaina ja ehjinä, kun niitä ei pääse kadottamaan 
Bermudan kolmiossa eli tuttavallisemmin Smökin narikassa.

6. Nyt on paljon aikaa keskittyä omiin harrastuksiin , pitsin 
tai vastaavien nypläämiseen, sienestämiseen tai Disney+:ssan 
läpikäymiseen. Eikö ulkona järjestettävät tapahtumat voi laskea 
ulkoiluksi?

Vaikka välillä saattaa vähän hajottaa tai ärsyttää, että miksi pandemian piti iskeä juuri mun 
opiskeluajalle/fuksivuodelle, niin yritetään pysyä positiivisena. Toivottavasti saat tämän 
lehden käteesi SyysHermannissa, killan perinteisissä pandemia-ajan vuosijuhlissa.

Tartu tulevan syksyn haasteisiin yhtä pirteinä kuin kuvassa esiintyvät raatilaiset!

Laura Aalto

Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2020

Puhiksen Puhinat
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Moikka!

Syksy ja sitä myötä kouluvuosi ovat alkaneet poikkeuksellisista oloista 
huolimatta mukavasti. On ollut ihanaa huomata, että raksafukseilla 
riittää intoa ja energiaa vaikeasta tilanteesta huolimatta!

Uusi lukuvuosi polkaistiin käyntiin poikkeuksellisella orientaatioviikolla. 
Aivan viimeiseen asti saimme jännittää päästäänkö fyysisiä tapahtumia 
järjestämään vallitsevan koronaviruspandemian takia. Onneksemme 
tapahtumia saatiin järjestettyä ja fuksit pääsivät tutustumaan toisiinsa 
sekä Otaniemen melskeeseen paikan päällä. 
”Raksa jaksaa” -huuto on kaikunut komeasti ja raksan tuoreita 
haalareita on päässyt bongailemaan jo orientaatioviikosta asti. Syksyn 
tiimellyksessä oman fuksivuotemmekiseikkailut ovat nousseet uudelleen 
ajatuksiimme!

Myös opiskelu on saanut uudenlaisen toimintaympäristön pandemian 
myötä. Tällä hetkellä suurin osa opetuksesta toteutetaan etäyhteyksillä. 
Yhdessä opiskeluun on tullut omat haasteensa yliopiston tilojen ollessa 
lähes kokonaan kiinni.  Kuitenkin on ollut ilo kuulla, että suurin osa 
teistä on löytänyt kavereita joiden kanssa tehdä tehtäviä ja joilta kysyä 
apua!

Suosittelemme myös lähtemään mukaan kiltatoimintaan! Kilta tarjoaa 
mahtavat puitteet verkostoitumiseen ja hauskanpitoon oman alasi 
tulevien ammattilaisten kanssa. Lisäksi killassa riittää myös kaikenlaista 
tekemistä joka lähtöön. Juuri sinä voit olla tuleva pikku-IE, excukisälli 
tai hallopedi! Kannattaa kysellä lisää toimariviroista ISOilta tai 
kippareilta. 

Pieniä asioita, kuten toisten ihmisten fyysistä kohtaamista, osaa arvostaa 
yhä enemmän tänä erikoisena aikana. Lämpimänä muistutuksena 
olkoon se, että huomioikaa opiskelukaverit ympärillänne - ei jätetä 
ketään yksin!
Uskomme ja toivomme, että tämä vuosi tulee olemaan uskomaton 
kokemus kaikesta omalaatuisuudestaan huolimatta! Matkanne 
teekkariuteen on vasta alkanut.

Pidetään Raksan lippu korkealla ja tsempataan toisiamme!

Kipparinne,
Fanni ja Sampo

Hi Fuksis!

It has been a pleasure meeting and welcoming all of you to our guild and 
teekkari life in Otaniemi. What a start for a new school year has it been! 
It’s been nice to see that some of our international students have made it 
to Finland and has been able to join events. We hope that the rest of you 
can make it here as soon as possible!

This ongoing covid-19 pandemic has affected on many things. Until the 
very last minute we didn’t know for sure if we could arrange any present 
events during orientation week. Also we tried to arrange some distant 
events, but as we had millions of other things on our mind it was quite 
hard, sorry for that..  Lucky after all, we had a change to arrange present 
events! IK’s new overalls were spotted all around in Otaniemi. Hopefully 
all of you have had a pleasant start for a school year!
Lots of good energy for studies and everything else! We really think 
about you guys and we hope that we’ll meet every one of you as soon as 
possible.

After all, we hope that you, fuksis, are having the best fuksi year! We’ve 
had a good start, and hopefully this will continue well. We have lots of 
things ahead, let’s enjoy them!

Your Fuksi Captains,
Fanni and Sampo

Kapun löpinät Captain’s Twaddle

Master Captain’s Mumbles
The start of the year has been challenging on many different levels but we have still 
been able to have an orientation and slowly get everyone familiarized with Aalto 
and the Teekkari culture. There is a lot more to come and I hope to meet all our new 
Master and Exchange students soon. This year many students had to cancel coming 
to Finland but it just means I get to know everyone individually that much better. 
Together with Leeni and Tommi (= The ENG International team) we have exciting 
things planned for you.

It has been great to see that despite the current situation, most of the new students 
have been interested in different events and participated actively. We hope to 
organize some sitsit soon so you can experience something you probably don’t have 
back home. I believe that those who wish to get to know what Otaniemi has to offer, 
will have many opportunities to do so in the coming month. Stay tuned on telegram 
where info for most of the events will be posted!

Try new things, meet new people and have an amazing year here at Aalto!

Best regards,
Your master captain,
Mikko
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Vitsinurkka -- Joke corner

Lukihäiriöinen saatananpalvoja myi sielunsa 
joulupukille.
Millaisia kenkiä ninjat käyttävät?
-Lenkkareita.
Miksi kuusi pelkäsi seitsemää? 
-Koska seitsemän oli hyvin tunnettu kuusi 
lainrikkoja.
Aika lentää kuin nuoli, hedelmä lentää kuin 
banaani
Kaverini murskaantui kirjapinon alle, mutta hän 
voi syyttää vain hyllyään.
Kaksi kalaa olivat akvaariossa toinen kysyy 
“Kuinka tätä ajetaan”
Miksi pyörä ei pysynyt yksin pystyssä?
-Se oli kaksi väsynyt.
Tussitaulut ovat merkittäviä
Haluatko kuulla kattovitsin?
-Ensimmäinen on katolla!

From what a pig gets offended? 
- Ham and potato casserole
Why did a blonde walk backwards into a plane?
-Because she had purchased a cancelled ticket.
How does Vesa Keskinen get laid so much?
-With luck.
Why did a pupil bring a spacesuit to PE class.
-Because the teacher said that the lessons are once 
a month.
Why did a japanese drunk run outside in a 
snowfall with his mouth open?
-He heard from the weather forecast that the 
snowfall is thick.
What is the worst plague for hockey players?
-fish tapeworm
What does a baby and a ball have in common?
-Both are fed
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Kesäromanssi

Se tapahtui eräässä Hampurin oluttuvassa yhtenä 
kesäisenä iltana. Kaikki alkoi perinteisinä, 
ujoina vilkaisuina. Hänellä oli ympärillään 
joukko muita kaunottaria, mutta yrityksistään 
huolimatta he eivät kyenneet piilottamaan häntä. 
Vaalea hipiä, pitkä kaula kuin joutsenella, puoli 
päätä tovereitaan pidempi. Päälaki aaltoili kuin 
vehnäpelto kesätuulessa.

Kysyin ensin varovasti baarimikolta mitä hän 
tiesi tästä. Hänen nimeään, tarinaansa, - ja 
olisiko hän yhtä ihastuttava, kuin miltä hänen 
muotonsa antoivat ymmärtää. Silmiäni oli 
hankala pitää irti näkemästäni.

Tällaista tunnetta minulla ei ollut ollut pitkään 
aikaan. Sykähdyttävä jännitys. Pelkästään coolin 
esittäminen vei täysin keskittymiskykyni. Minua 
ei ollut jännittänyt näin paljoa sitten ensi kertani 
17-vuotiaana, Saimaan kesäisen tähtitaivaan alla. 
Muistan, kuinka silloinkin kaverit naljailivat. En 
kuulemma malttanut pitää näppejäni irti, vaan 
annoin himoni johdatella minua. Muistan kuinka 
seuraavana päivänä koko juttu kadutti vietävästi. 

Nyt en tyrisi. Minä näin haluamani, ja nyt 
pelaisin korttini oikein. Keräsin rohkeuteni, 
ja kuin vahvistaakseni omaa päättäväisyyttäni 
totesin baarimikolle: “yks tommonen 
belgialainen vehnätuopillinen”.

Sitten keräsin rohkeuteni, vedin syvään henkeä, 
nousin baaritiskiltä ja menin kokeilemaan 
onneani tuon kaunottaren kanssa. 

Siinä ei tarvinnut kauan kokeilla kepillä jäätä, 
asiat vain tapahtuivat kuin rakkausballadissa. 
Alkumaku oli makea, suorastaan huumaava. 
Sellainen tuntemus huulillaan kelpaisi kuolla. 
Ja se kielipeli! Ah, tunsin kuinka suuni vaahtosi 
kuin valtameri siitä mielihyvästä. Jälkimaku oli 
makean hapan, keimaileva, sellainen, joka pitää 
otteessaan ja saa haluamaan lisää. Lisää, lisää, 
lisää...

Vedin kaunotartani lähemmäs, ja imin täysin 
siemauksin hänen suuaukostaan mettä, nuolin 
hunajaa kuin nääntynyt. Kurjana kuolevaisena 
ammensin rakkauden jumalten nektariinia, 
puraisin palasen paratiisin kielletystä hedelmästä.

Tähdet pyörivät ympärillämme, maailma keinui 
allamme. Mikään muu ei ollut kuin me; me 
loputtomassa suudelmassamme...

“Rauhota vähän tota tahtia, pohja näkyy jo! Nää 
oot lisäks kuski tän illan.”

Matto vedettiin altani. Iäisyys kalpeni 
silmänräpäykseksi. Kuolematon kurjeni 
vedeksi, hiivaksi ja maltaiksi. Hetkeni katosi 
menneisyyteen. 

Toista samanlaista en ole saanut.

Sinua ainaisesti Hampurin oluttupien valikoimista etsien

-Tundra-Jeti
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Kiltalaisten kesäkuulumiset

Hei Fuksi, 
muista liittyä RILiin!
Rakennusinsinöörien liiton jäsenetuina saat

Rakennuslehden kotiin  kannettuna sekä tietoa mm. Teekkari-
palkkasuosituksista ja RIL-Nuorten tapahtumista. 

Liittyminen ja muut jäsenedut osoitteessa: www.ril.fi

Taas jälleen pitkän ja kuuman kesän jälkeen Ruutisten toimitus on päättänyt ottaa selvää, miten 
kiltalaisten kesä meni, mitä tuli tehtyä ja mitkä asiat jäivät parhaiten mieleen. Tässä siis koottuna 
parhaat vastaukset rakkailta kiltalaisiltamme kysymykseen ”miten meni viime kesä?”.

”No parhaiten jäi mieleen, kun olin jo pitkään ootta-
nu pääseväni kavereitten kanssa pitämään hauskaa ja 
tanssimaan, kun sitte hemmetti soikoon kaikki meni 
kiinni, just kun olin pääsemässä bileisiin! Ai että kun 
ketutti, oli siinä kyllä kunnon epätoivon hetki… no, 
toisaalta se oli ehkä vähän oma syy, kun lähin vasta 
aamuyöllä kello 3.55 liikenteeseen ja baarit olikin jo 
menny kiinni…”

”Aluks jotenki surkuttelin tosi paljon sitä, kun ei 
mitään isoja tapahtumia järjestetä. Joka päivä oo-
tin ihan innolla, et ehkä tänää tää tilanne muuttuu, 
mut eipä siinä mitää muutosta tietenkää tullu; uno-
hin nimittäin ihan kokonaan, että kesällähän ei ees 
tälläsiä tapahtumia järjestetä! Heh, oli kyllä hauska 
hetki, kun tajusin. Muuten kesä oli ihan best!”

” It was definitely a bit of a burden to be wearing some-
thing over your nose and mouth one day after another. I 
did, however, get used to it pretty quickly and at the end 
of the summer seeing people not wearing anything on 
their faces seemed actually rather odd. Anyways, dress-
ing up as a clown for circus-classes was definitely worth 
it, 10/10 would recommend!”

” I feel like the only thing I remember from sum-
mer is the stinging smell of hand sanitizer. It 
didn’t almost matter where I was, I’d still be smell-
ing the same unpleasant smell. Well, this summer 
definitely taught me to a) drink less and b) drink 
less vodka. I just can’t handle the smell anymore!”

”Ihan ok.”
Tehnyt: Lartzan
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Ruutisten keittiö koulutus
Heipä hei ja tuhannesti tervetuloa tänne lempi kiltalehtesi kokkausosiolle! 
Täällä meillä on tänään itse masterchef Chef Mister paikalla ohjeistamassa 
teitä jokaista kohti oman kodin keittiönne tuotoksien kliimaksia. 
Tänään meillä on tekeillään niinkin maukas, kuin maltillinen herkku, 
nimittäin tomaattifetapasta! Juuri se samainen trendipasta josta saatoit 
lukea artikkelin tai toisen jostain heikkolaatuisemmasta aikakausilehdestä 
(IS, HS) kesän alussa. Silloin totesit kuitenkin itsellesi “tätä pitää muuten 
testata joskus”, ja tässä nyt ollaan. Nyt on aika katsoa peiliin ja ryhtyä 
tuumasta toimeen.

Alustukseltaan resepti on helpompi kuin perunoiden keittäminen. 
Laita tavarat astiaan, astia uuniin ja valmista tuli! Kauppalistaakaan 
ei välttämättä tarvitse, sillä ainesosat saa laskettua yhden sormen 
käsillä. Koska olet keittiössä kuitenkin suhteellisen kädetön, tässä 
mukaanleikattavaksi kauppalista:

Pasta (kuka olisi uskonut!)
Tomaattia (miniluumutomaatti toimii 
mainiosti)
Feta (saattoi olla pääteltävissä reseptin 
nimestä, mikäli näin jo teit, piste sinulle)
Mausteet & Co. (pitäisi löytyä jokaiselta 
kotoa)
 Pippuri (musta)
 Suola (meri)
 Sipuli (valko)
 Chili (punainen)
 Öljy (oliivi)
 Vesi (älä unohda, mikäli kokkailet  
 metsäolosuhteissa)

Näistä sanoista ja näistä tunnelmista päästäänkin itse asiaan. Näitä 
lyhyenomaisia ja yksinkertaisia ohjeita seuraten ei pitäisi ruoanvalmistus 
tuottaa ongelmaa.

1. Lorauta uuninkestävän vuuan pohjalle 
oliiviöljyä. Aseta/tiputa/heitä tämän jälkeen 
fetapalikka samaiseen uunivuokaan. Onnittelut, 
olet jo 20% valmis!

2. Sijoita/donkkaa/laske miniluumutomaatteja 
noin puolitoista paketillista somasti juustopalikan 
ympärille. Makuun sijoittelu ei varmaankaan vaikuta 
pisaraakaan, mutta on kyllä esteettisesti miellyttävän 
näköinen!

3. Sitten pääsemmekin reseptin vaikeimpaan kohtaan. Valkosipuli ja chili. Mutta ennen kuin ehdit soittaa 
kansainväliseen mausteavustuspuhelimeen, kerron sinulle pienen salaisuuden. 
Jos tykkäät valkosipulista, laita sitä paljon, ja mikäli et siitä pidä, laita vähemmän (tai jätä kokonaan pois, mikäli 
et piittaa ruuan maun lopputuloksesta laisinkaan taikka et suostu kokeilemaan uudelleen asioita, jotka joskus 
lapsuudessa eivät olleet siinä yhdessä tätisi tekemässä ruuassa mieleesi.) Samaa kaavaa kannattaa noudattaa chilin 
kanssa. Suositeltuja määräluokkia valkosipulissa on 1-5 kynttä ja chileissä 0-5, asteikolla kuinka kova tyyppi haluat 
todistaa olevasi. Itse totesin 4 ja 3 olevan päivän lottonumerot.
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4. Chilit ja valkosipulit koko setin päälle vaan, ja lisää vielä 
ripaukset suolaa ja pippuria päälle. Lorauta vielä päälle reiluhko 
löräys oliiviöljyä, ei siitä mitään haittaa kai voi olla. Site vaa koko setti 
uuniin vaikka about 25 minuutiksi (200°C tai 225°C, eipä sillä kai 
paljoaa väliä voi olla).

5. Hyvä “lifehäck” on laittaa vesi kiehumaan samalla kun 
nakkaat vuuan uuniin, niin opiskelijakämppien hitaista hitaimmatkin 
9,0v paristoilla toimivat sähköliedetkin saa veden kiehumaan. 15 min 
päästä vuuan uunittamisesta veteen lisätään keskimääräisen CS:GO 
pelaajan tuottaman suolan määrän verran suolaa (eli aika paljon) ja 
sitte joku kivan muotonen pasta kiehumaan.

6. Anna pastan kiehua 90% paketissa lukevan ajan verran, koska ei 
ne pastanvalmistajat oikeasti mitään mistään tiedä (tosin poikkeuksena, 
jos olet jo valmistunut DI ja ostit jotain oikeasti hyvää Italialaista pastaa, 
siihen voi ehkä uskoa). Kun pasta on kiehunut, n. 10min-ish, pitäisi 
uuniosastolla olla myös vähitellen valmista. Jos mikään ei kuitenkaan 
vielä näytä kärtsänneen, nosta uunin lämpötila 250°C ja grillivastukselle 
toviksi, niin eiköhän hiilly pinta.

7. Valuta pasta. Poksauttele uunivuuassa olevia poksahtamattomia 
miniluumutomaatteja vaikka haaruukalla, varo tosin tomaateita lentävää 
500 asteista magmaa. Rynnäkkökilpi tai kattilankansi on oiva suojaväline 
tässä toiminpiteessä. Kun melkein kaikkien tomaattien unelmat ja 
ulkomuodot on muserrettu, sekoita koko tomaatti-feta-öljyhässäkkä 
keskenään sekaisin. Seuraa ihmeissäsi kun kastike emulsoituu kauniiksi 
emulsioksi! Onnittelut opit samalla päivän uuden sanan!
“Emulsio, substantiivi 3: kahden tai useamman luonnostaan toisiinsa 
sekoittumattoman nesteen seos”

8. Sekoita kastikesetti ja pasta keskenään. Aseta lautaselle, tai syö 
suoraan kattilasta/vuuasta. Who am I to judge? Päälle voi laittaa vähän 
lisää suolaa/pippuria/chiliä oman maun mukaan. Itse laitoin ihan vaan 
näön takia, ja paremmaltahan se maistuikin. Muista myös syödä teoksesi, 
äläkä ainoostaan postaile instagrammeihin ja minnelie mestariteostasi.

Wau! Näin helppoa se oli, ja kyllä vieraatkin tykkää! Iloisia keittiöhetkiä, ja vähän vähemmän iloisia tiskaushetkiä. Itse 
kävin käytetyn astianpesukoneen hakemassa kun en kyseisen ruuan astioita jaksanut tiskata. Voitto sinänsä sekin.

Ensilehdessä tapaamme ehkä jälleen, jos jotain suuria kulinaristisia megaluomuksia tai muita suht-hyviä ideoita tulee 
mieleen, saa niitä toki toimitukselle ehdottaa. 
Kiitos ja anteeksi.

tehnyt: masterchef Chef Mister
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*Mainos*
Kasvuhakuinen tapahtumayhdistys hakee 12 raatilaista ja 30-40 harjoittelijaa Otaniemen aluetoimistolle erilaisiin tehtäviin (palkaton)

Me täällä Rakennusinsinöörikillassa teemme töitä laaja-alaisesti eri kysymysten parissa (mm. viestintä, yrityssuhteet, opintoasiat) rakentaen yhteistä 
tahtotilaa. Hakijoilta odotetaan kiinnostusta opiskelija-asioihin ja valmiutta poistua mukavuusalueeltaan. Harjoittelu ei ole vuosikurssisidonnainen 
eikä harjoittelijoilta vaadita mitään suoritettua tutkintoa. Haussa on erikseen raativirat ja toimarivirat.

“Me täällä Rakennusinsinöörikillassa rakennamme parempaa tulevaisuutta kokeilemalla rohkeasti uusia lähestymistapoja. ” - kiteyttää eräskin kilta-
aktiivi kokeiltuaan kellotusta vasemmalla kädellä

Aika ja kesto: Tammi-joulukuu 2021
Työsuhde: palkaton
Muuta tietoa palkasta tai kompensaatiosta: Elämäsi paras vuosi tarjolla
Sijainti: Otaniemen aluetoimisto
Näin haet: Täytä lomake osoitteessa: http://rakennusinsinoorikilta.fi

Älä epäröi ottaa yhteyttä nykyisiin toimijoihin lisätietojen saamiseksi. Lisätietoa löytyy myös osoitteesta: http://rakennusinsinoorikilta.fi
________________________________________________________________________________________________________________________

Tätä tulevaisuuden uraohjuksien kasvuhakuista yhdistystä pyörittää vankka joukko yhteen hitsautuneista tekijöistä koostuva RAATI. Monien 
raatilaisten mielestä vuosi killan raadissa on ollut heidän elämänsä parhaita kokemuksia.

Puheenjohtaja: Etsimällämme tyypillä on jo hieman kokemusta järjestötoiminnasta. Hän johtaa vahvalla ja voimaannuttavalla otteella.

Rahastonhoitaja: Erotatko eurot senteistä? Pyöritätkö exceliä unissasikin? Saatat olla etsimämme henkilö! “Rahastonhoitajaksi lähteminen oli kyllä 
elämäni paras päätös”, kertoo eräs killan entinen rahastonhoitaja hurauttaessaan avobemarilla ohitse.

Kirjuri-tiedottaja: Hakusessa viestinnän ja tiedottamisen moniosaaja! Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa työkokemusta, mutta kiinnostus viestintää 
kohtaan katsotaan eduksi.

Oletko aina haaveillut laajan ja monialaisen yhteiskunnallisesti tärkeän aikakauslehden toimittamisesta? Pysyykö hiiri näppysissäsi ja sanallinenkaan 
suonesi ei ole kummoinen? Saatat olla etsimämme Ruutisten päätoimittaja! “Ruutisten päätoimittajana oleminen on helpoin tapa levittää propagandaa 
kiltalaisiin”, kertoo entinen ruutisten päätoimittaja.

Emäntä ja isäntä: Tapahtumanjärjestämisen erikoisosaajia (2 kpl) kasvuhakuiseen tapahtumayritykseen. Onko tapahtumanjärjestäminen erikoisalaasi? 
Isäntä ja emäntä järjestävät yhdessä kiltalaisille mitä hätkähdyttävämpiä tapahtumia.

Yrityssuhdevastaava: Markkinoinnin moniosaaaja hakusessa! Yrityssuhdevastaavana oppii tärkeitä työelämän taitoja ja pääsee tutustumaan alan 
yrityksiin. Yrityssuhdevastaava pitää huolta killan ja yritysten yhteistyöstä.

Excumestari: Yritysvierailuiden ammattilainen vahvalla yrityssuhdeosaamisella. Excumestari tekee paljon yhteistyötä YSVin kanssa ja järjestää 
kiltalaisten mieluisimpia tapahtumia, excursioita.

Opintovastaava: Opintovastaava ajaa killan opiskelijoiden etua ja tekee yhteistyötä korkeakoulun henkilökunnan kanssa. “Jos kanditutkintosi on 
jäänyt roikkumaan jostain kurssista, niin opintovastaavalla on teoreettinen mahdollisuus ajaa läpi sen kurssin poistamisen pakollisista kursseista” - 
Nimeltämainitsematon entinen opintovastaava

Kv- ja maisterivastaava: Kv- ja maisterivastaavana pääset vastaanottamaan uudet kiltaan saapuvat maisteri- ja vaihto-opiskelijat. Kv- ja 
maisterivastaavalla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan kiltaamme saapuviin uusiin opiskelijoihin ja tutustuttaa ulkomailta saapuvia 
opiskelijoita myös suomalaiseen kulttuuriin.

Fuksikapteeni (2kpl): Fuksikapteeni vastaanottaa killan uudet kandifuksit. Fuksikapteenit järjestävät fukseille ikimuistoisia tapahtumia, ja tekevät 
fuksivuodesta ikimuistoinen. Tämä virka huipentuu mahdolliseen wappuun. 
________________________________________________________________________________________________________________________

Lisäksi yhdistystä pyörittää joukko ahkerasti työskenteleviä TOIMAREITA. Jokainen toimari toimii jossain toimikunnassa, joka on raatilaisen alla. Alla 
esimerkkejä toimariviroista:

Pikku-IE: Isäntä ja Emäntä etsivät motivoituneita ja innokkaita tapahtumanjärjestäjiä
Ruutisten toimittajat: Onko kaikki mitä luet tälläkin hetkellä aivan p*skaa? Hae kirjoittamaan parempaa
ISO-vastaava: ISO-vastaava vastaa ISOista
Lukkari-mestarit/kisällit/t: Lukkarit johtavat laulua ja pitävät aasinsiltoja sitseillä
Liikuntavastaavat: Vastaavat killan liikuntatoiminnasta
Kulttuurivastaavat: Vastaavat killan korkeakulttuurista
Kiltahuonevastaavat: Vastaavat kiltahuoneesta

HUOM! Tässä ei ole kaikki toimarivirat. Nämä kaikki, ja paljon muita virkoja löydät osoitteesta: https://rakennusinsinoorikilta.fi/killan-toimijat/
toimarit/

Kirjoittanut: aineksen leila
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*Advertisement*
A growth-seeking organization specialized in events and students development is seeking 20-25 interns for their Otaniemi regional office for period 
Jan 2021 - Dec 2021 (unpaid)

We here in the Guild of Civil Engineering work with a wide range of issues from communication to academic issues, while building a common state of 
mind. We expect the applicants to have interest in students’ issues and will to step out of their comfort zone. This role is not tied to your academic age 
and no degree accomplishments are expected. There are roles in the board as well as the guild officials.

“We here in the Guild of Civil Engineering are building a better future by bravely trying new ways of action” - encapsulates one guild active after trying 
out chugging with the left hand

Time and duration: January - December 2021
Form of employment: Unpaid internship
Location: Otaniemi regional office
How to apply: Go to http://rakennusinsinoorikilta.fi/en

Don’t hesitate to contact the current position holders for more information.
________________________________________________________________________________________________________________________

This organization is run by a tight-knit group that consists of future career-missiles, that together form the BOARD. Many former boardies say that a 
year in the guild’s board has been one of the best experiences of their life.

Chairperson: The person we are looking for already has a little bit of experience from volunteering in organizations. They lead with a strong take.

Master of Coin: Can you separate euros from dollars? Are you running excel even during the night? You might be the person we are looking for. The 
treasurer’s task is to take care of the guild’s economy. “Being the treasurer of the guild has been the best decision in my life”, explains one previous 
treasurer while hurtling past by a BMW convertible

Secretary and communications officer: Looking for a communications specialist! You don’t need to have previous work experience, but interest in 
communications is seen as an advantage. The communications officer is known to have spread out memes and videos by this way, collecting fame. 
 
Have you always dreamt of editing a wide substance and societally important magazine? Does the mouse stick in your fingers and your wordly flower 
is not too bad? You might be the Editor-in-chief we are looking for! “The easiest way to spread your own propaganda is to be the Editor-in-Chief of 
Ruutiset”, Editor-in-Chief from the past years clears out their motivation on having applied to the role.

Host and hostess: Event-organizing specializers (2) for a growth-seeking event organization. Is event organizing your specialization? Host and hostess 
organize the most amazing events for the guild members.

Master of Corporate relations: Multitalent of marketing on the look! As the head of corporate relations, you will learn skills that are important in your 
future career and get to know companies in your field. The CR takes care of the guild’s and companies’ collaboration.

Master of Excursion: Excursion specialist with a strong know-how in companies. The excursion master works together with the CR and organizes some 
of the members’ favorite events: excursions.

Master of Studies: Master of Studies takes care of guild’s students’ rights and works together with the school’s personnel. “If your graduation is 
stuck because of the passing of one course, the master of studies has a theoretical possibility to get through deleting the course from the mandatory 
catalogue” - Unknown previous master of studies

Master of Foreign Affairs: As the international captain, you get to welcome the new masters’ and exchange students. The master of foreign affairs has a 
unique chance to also help the new students to get to know the Finnish culture.

Freshmen captain (2kpl): The freshmen captains welcome the new Bachelor’s freshmen. They organize unforgettable events for the freshmen and make 
their freshman year amazing.

________________________________________________________________________________________________________________________

In addition to the board, a group of hard-working GUILD OFFICIALS are running the guild. Each guild official is in a committee that is below a board 
member.

Pikku-IE: Host and hostess are looking for highly motivated event organizers
Journalists or Ruutinen: Is all you’re reading now bullsh*t? Come and write better
BIG-responsible takes care of tutors
Sport officials take care of sports activities
Culture officials  organize highly cultured events
Guild room officials take care of the guild room

NOTE! These are not all the guild roles. All these, and many more: https://rakennusinsinoorikilta.fi/killan-toimijat/toimarit

Written by: kanesian leila
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Oltermannin palsta – Jatkoajatuksia korona-aikaan

Hyvät lukijat!

Korona-ajasta on-off-tyypisine 
rajoituksineen ja vapautuksineen 
näyttää tulleen uusi normaali. 
Hetken aikaa tässä jo pystyttiin 
järjestämään hybridiopetusta – siis 
sekä kontakti- että etäopetusta. Nyt 
tapausten kasvaessa mennään taas 
tiukempiin rajoituksiin, esimerkiksi 
maskien käyttöön kampusalueella. 
Ehkä siirrytään taas etäpainotteiseen 
opetukseen. Olen nähnyt erinomaisesti 
järjestettyä etäopetusta, mutta 
keskimäärin kontaktiopetuksen 
nopea muuttaminen etäopetukseksi 
on haasteellista. Hyvä etäopetus 
edellyttäisi myös kurssien tavoitteiden 
ja sisällön muuttamista. Esimerkiksi 
ryhmätöiden järjestäminen opiskelijoille 
on haastavaa, kun kampukselta ei 
löydy siihen sopivia tiloja tai niihin ei 
ole pääsyä.  Jotkut Geoengineering- 
ohjelman kansainvälisistä opiskelijoista 
asuvat edelleen kotimaassaan. Suurin 
osa heistä arvioi pääsevänsä Suomeen 
aikaisintaan vuoden 2021 alussa, sekin 
lisää tarvetta etäopetukseen. 

Taisi monelta myös 
kesätyöpaikkahaaveet hautautua, 
kun yritykset eivät ottaneetkaan 
töihin, vaikka asiasta olisi jo aiemmin 
sovittu. Kieltämättä erittäin kiusallista, 

vaikka tilanteelle ei mitään voikaan. 
Tämä koski suurta osaa alkuvaiheen 
opiskelijoista, vaikka esimerkiksi 
rakennusalalla meni keväällä vielä 
varsin hyvin. Keskusteltuani joidenkin 
opiskelijoiden kanssa he totesivat, että 
kevään etäopetus oli heille yllättävän 
raskasta. Joku totesikin, että oli 
kiva löysäillä kesällä. Moni innostui 
opiskelemaan: kesäkandiseminaarissa 
taisi olla ennätysmäärä osallistujia.

Syksyn fuksi- ja muut 
opiskelijatapahtumat ovat kutistuneet 
tai muuttaneet muotoaan. Moni 
fuksi kokee, että heiltä on jäänyt 
paljon mainostettu fuksisyksy 
runsaine tapahtumineen väliin. Ehkä 
tutustuminen muihin jää ohuemmaksi 
etätapaamisissa tai pienryhmissä. Jos 
killan sisällä jotain järjestetäänkin, 
kiltojen ja varsinkin eri yliopistojen 
väliset opiskelijatapahtumat lienevät 
lähellä nollaa. Hieno juttu kuitenkin, 
että IK sai järkättyä syksyisen sitsi-
illan. Syyskuun lopulla vietettiin myös 
teekkarilakin päivää. Varmaan joku 
järjesti ”salaiset” lakinlaskijaisetkin. 

Vaikkei vastaavaa ole eteeni 
sattunutkaan ennen, voin rauhoitella, 
että vielä ehtii paljon elämässä kokea. 
Kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen 
aukeaa, joten ei aihetta vaipua murheen 

alhoon. Iso kysymys killan kannalta 
tällä hetkellä liene se, voidaanko 
Syyshermanni järjestää vai ei. Pidän 
peukkua!

Voinen jatkaa keväällä esittämääni 
ajatusta huonojen vitsien elähdyttävästä 
vaikutuksesta erityisesti ”huonoina” 
aikoina. Esimerkiksi: 

Terveydenhoitaja kysyi opiskelijalta, 
miksi hänellä oli pumpulia toisessa 
korvassa. Opiskelija vastasi, että hän 
yrittää pysäyttää toisesta korvasta sisään 
tulevan tiedon aivoihinsa.

Hyvää syksyä ja tsemppiä 
monimuotoiseen opiskeluun! 

Leena
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KiltisSIMULAA� ORI

Oletko kyllästynyt istumaan yksin kotona tietokoneen ääressä puurtamiseen ilman ihmiskontakteja? Kaipaatko rakkaan kilta-
huoneen tunnelmaa, yhteisöllisyyden tunnetta, muiden ihmisten ääniä ja hajuja? Ei hätää, tämä pikaopas antaa sinulle, rakas 
lukija, ohjeet kuinka voit luoda kiltahuoneen ainutlaatuista tunnelmaa omaan kotiisi! 

Monelle tärkein asia kiltahuoneella on kahvin keittäminen ja sen juominen, ja tämä onkin helppo toteuttaa omalla kahvinkeit-
timellä. Täydellisen kiltahuonekokemuksen takaamiseksi kahvi tulee kuitenkin valmistaa tarkoin näiden ohjeiden mukaisesti:
1. Käytä veden kaatamiseen keittimen omaa kahvipannua, jotta kaikki pannuun jääneet vanhan kahvin aromit pääsevät 
loistamaan myös tuoreessa kahvissa

2. Keitä aina vain täysiä pannullisia kahvia, sillä sehän on ilmaista, eikö totta?

3. Anna kahvin jäähtyä huoneenlämpöiseksi ja laita sitten levy uudestaan päälle kahvin lämmittämiseksi juontilämpötilaan

4. Täyden kokemuksen takaamiseksi juotuasi kupillisen anna lopun kahvin seisoa pannussa muutaman tunnin ajan ja kaada 
sitten pois, tämä edesauttaa aromien siirtymistä seuraavaan pannulliseen

Yleistä tunnelmaa omalle kiltahuoneellesi luo tietysti tutut äänet ja aktiviteetit. Jos omistat pelikonsolin, voit pelata samoja pelejä 
kuin kiltahuoneella, esimerkiksi Rocket League, Crash Team Racing ja Overcooksen, ja yksinkertaisesti leikkiä että pelaisit muid-
en ihmisten kanssa. Pelikonsolin puutteessa voit myös etsiä Youtubesta kyseisistä peleistä videomateriaalia ja leikkiä että joku 
muu kiltalainen pelaa ja katselet sivusta. Kiltahuoneen aktiviteetteihin kuuluu myös ruoanlaitto, mutta keittiön varustelun heik-
kouden takia tämä on rajoittunut lähinnä kananmunan valmistamiseen mikrossa. Prujuhuoneen tunnelmaa voi helposti simu-
loida laittamalla työskentelytilasta erilliseen huoneeseen kovalla soimaan kamalaa musiikkia tai edellä mainittua pelisisältöä. Itse 
prujut ovat ikävä kyllä jokaisen itse hankittava. 

Kiltissimulaattorin vaikein toteutettava osuus on muut ihmiset. Pandemiasta johtuen muiden ihmisten saaminen omaan asun-
toon voi olla haastavaa, mutta jos omasta kodista löytyy jo valmiiksi kämppis tai puoliso, voi hänet/heidät helposti valjastaa 
seuraksi omalle kiltahuoneellesi. Lisäksi kiltahuoneelta tutut sohvaan lähes kiinni juurtuneet kiltishengaajat voi helposti simuloi-
da palkkaamalla kodittoman hengaamaan olohuoneeseesi. Kokemus on todennäköisesti kaikin puolin autenttinen. Onneksi myös 
nykyaikainen tietoliikennetekniikka mahdollistaa yhteydenpidon kanssaopiskelijoihin yksinäisyyden torjumiseksi. 

Näiden ohjeiden avulla jokainen lukija voi itse lievittää vieroitusoireita nyt kun oikealle kiltahuoneelle ei pääse. Muistakaa, että 
kiltis on siellä missä kiltalaisen sydän on ja että muihin kiltalaisiin voi pitää yhteyttä myös kiltahuoneen ulkopuolella! Niin ja 
Ruutiset ei muuten vastaa näiden ohjeiden noudattamisesta mahdollisesti aiheutuvista aineellisista tai henkilövahingoista.
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Raksan pojat testaa vaihtoehtoiset tulonlähteet

Korona vei kesätyöt, nopat ja tapahtumat. Kelan karhukirjeet kolahtevat 
kotiin kuin Kirkko&Kaupunki-lehdet konsanaan. Eikä stresihuolia 
pääse lieventämään edes OK20 tutustumisiltaan. Jostain syystä raksan 
pojat eivät saaneet enää tänä vuonna kutsua tapahtumaan. Raksan pojat 

ovat siis puilla paljailla ja vailla tekemistä. On aika muuttaa kallein (ja 
ainoa) resurssimme, eli aika, rahaksi. Raksan pojat päättävät testata 
vaurastumista vaihtoehtoisin keinoin, joita myös rakkaat kiltatoverimme 
voivat toteuttaa.

Romumetallin keräys
Ilman pennin hyrrää ensimmäinen vaihe rikastumisessa on alkupääoman 
keräys. Joukkorahoitus tai enkelisijoittajat eivät ole vaihtoehto Raksan 
pojille, sillä kovina raksa ukkoina vieroksumme kaikkea höpöhöpö käsien 
heiluttelua ja Start-up pöhinää. Päätämme lähteä hakemaan innoitusta 
Otaniemen lintukotomaisesta miljööstä. Hetken käyskenneltyämme 
löydämme Jämeräntaipaleen pientareelta yksinäisen oluttölkin. 

Nostamme tölkin ylös ja kuin salama myrskyisellä taivaalla kuningasidea 
välähtää päissämme. Tämähän on metallia! Voimme saada tästä 
romumetallista hyvät hillot. Kierrämme tölkkejä kahmien ympäri 
Otaonnelaa ja päivän päätteeksi saalis on melko hyvä; jätesäkissä 
helmeilee 30:n tölkin kasa. Siirrymme kiireen vilkkaa lunastamaan tuotot 
Keinäsen romuttamolle. Pikaisella laskutoimituksella 30 tölk. x 0.011kg 
x 0,35 €/kg = 0.1155 € ~= 12 snt. Ei huono, mutta ei tällä äkkiä rikastu. 
Onneksi keinänen vinkkaa, että kuparin hinta on kymmenkertainen. 
Suuntaammekin välittömästi Otaniemeen etsimään kuparitölkkejä! 
Päivän etsinnän jälkeen kuparitölkeistä ei ole yhtään havaintoa. Lopulta 
hoksaamme, että kaikki kuparitölkit on varmaan jo kerätty, onhan 
otaniemi pullollaan muita tölkinkerääjiiä noiden tyyriiden putkiloiden 
perässä. Kuparia täytyy siis löytää jostain muualta. Päädymme kiertämään 
seudun lukuisat työmaat, joiden lojuvat kupariputket selvästi vain 
odottavat ottajaansa. 

Viidennen työmaan putkia hypistellessämme kypäräpäinen ukko tulee 
huutamaan, että: “Mitä vittua te teette!”. Antoisan dialogin päätteeksi 
ja rakentavaa palautetta saatuamme, tajuamme putkille olleen 
jotain käyttöä. Palautamme loputkin putket ja lähdemme etsimään 
käyttötarkoituksetonta kuparia. Pitkän tovin etsittyämme, toivo alkaa 
hiipua ja nälkä jäytää sisuskalujamme. Suuntaamme Otaniemen 
tunnetuimman hyväntekijän pakeille. K-Marketin Aleksi antaa reiluna 
kaverina vanhaksi menneitä maa-artisokkia. Siirrymme amfiteatterille 
jyrsimään ilmaista lounasta. Tehokkaina innovoijina alamme jo 
syödessämme miettiä seuraavia varainkeruukeinoja, kunnes amfin 
reunoilla turhina makaavat pellit kiinnittävät huomiomme. Pellit ovat 
ruman vihreitä, mutta ovat huhupuheiden mukaan kuparia. Ei muuta 
kuin hakemaan sorkkaraudat häkkivarastosta ja odottelemaan pimeän 
tuloa. Romu-Keinänen suo meille tuottoina 80€. Ajattelemme, että 
tästä se ura urkenee, mutta Hesari heittää kylmää vettä kasvoillemme. 
Toimittajan eduksi tulee tosin sanoa, että hän ei paljasta liiketoimintamme 
tarkkoja tuottoja, joten kilpailua ei varmaan tarvitse pelätä. Vaikka 
tämä tulonlähde tuo selvästi tasaisen varmaa kassavirtaa, kaipaamme 
nopeampia ja haastavampia bisnesmalleja.

Riskisijoittaminen
Valveutuneina kansalaisina Raksan pojat päättävät lähteä mukaan 
osakesäästötilin ja koronadipin siivittämään piensijoittajabuumiin. 
Osakkeet ovat nousseet maaliskuun pohjilta jo uusiin huippuihin, joten 
korkeiden tuottojen saamiseksi on oltava valmis ottamaan riskiä. Ja 
kuten jokainen vähänkään sijoittamisesta perillä oleva tietää, suurin 
tuotto saadaa suurimmalla riskillä. Ensimmäinen lupaava kohde on 
Russian Direct Investment Fund (RDIF). Ajankohtaisiin megatrendeihin 
sijoittaminen on aina järkevää. Vaikka uskommekin vankasti Venäläisten 
koronarokotetutkimuksiin, emme löydä tapaa saada rahojamme 
investoitua kohteeseen. Jenkkiyhtiöiden koronarokotetyöhön voisimme 
toki laittaa rahaa, mutta emme usko niiden toimivuuteen pätkän vertaa. 
Tiukkina teknisen analyysin ja optimoinnin taitajina haistamme elo-
syyskuun korjausliikkeen ja laitamme koko pääomamme (80,12€) kiinni 
Teslan bear-sertifikaattiin satakertaisella vivulla. Teslan kurssin syöksyessä 
33% prosenttia alaspäin, Raksan pojat tekevät 0,33*100*80,12€ = 2643,96€ 
tulosta. 
Pääomaa haalittuamme katsoimme sopivaksi siirtyä asuntomarkkinoille. 
Tarkoituksenamme on ostaa hieman huonokuntoisempi asunto, jonka 
voimme flipata remontoituamme sen. Kiinteistön tulee sijaita hyvien 
kulkuyhteyksien varrella tulevassa kasvukeskuksessa. Kuten kaikki 
tietävät koronaviruksen elvyttämä Nurmijärvi-ilmiö nostaa syrjäseudut 
takaisin maailmankartalle. Perusteellisen selvitystyön päätteeksi unelma-

asunnoksemme valikoituu Nurmeslainen omakotitalo. 

Kuten myynti-ilmoituksen kuvankaappauksesta nähdään, asunto on 
viihtyisä, mutta valitettavasti hieman liian kallis. Päädymme hakemaan 
asuntolainaa pikavippiyhtiöiltä saadaksemme tarvittavan summan kasaan. 
Perusteellisen remontin päätteeksi pistämme tönön myyntiin. Saamme 
siitä 2000€, joilla katamme pikavipin korot rimaa hipoen. Lienee siis aika 
palata ykkösneliöön. 
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Vedonlyönti palveluksilla
Alamme olla kyllästyneitä rahan pyörittelyyn, joten päätämme siirtyä 
oravannahkatalouteen. Valitettavasti liito-oravat ovat suojeltuja, eikä 
muitakaan kurreja löydy liiemmälti Otaniemestä. Päissämme pälkähtää 
muisto aineettomista lahjoista. Voisiko aineettomia tekoja käyttää 
valuuttana? Aloitamme vaihtotalouden lyömällä vetoa päivittäisistä 
koronatartuntaluvuista. Ensimmäisen vedon hävinnyt päätyy tiskaamaan 
toiselle kuukauden tiskit. Eipä aikaakaan kun Raksan pojat hoksaavat 
ansaintamahdollisuudet kodinkonevuokrausmarkkinoilla. Alla olevasta 
kuvassa voi nähdä välittömän kysyntäryntäyksen vuokrailmoituksemme 
jälkeen. Parin päivän lennokkaan vuokranvälityksen jälkeen verokarhu 
alkaa kuumotella meitä ansaitsemastamme harmaasta viidestä tonnista. 
Päätämme jättää vakaan tuottoisat bisnekset ja siirtyä kohti uusia 
rahavirtoja.

Kryptovaluuttasijoittaminen
Raksan poikien bisnesvainu herkistyy herkistymistään. Päätämme sijoittaa 
kaikki vuokranvälitysrahat (5000€) Dogecoiniin. Kyseisen valuutan 
arvo on noussut usean kuukauden ajan ollen arvokkaimmillaan, joten 
kasvua on varmasti luvassa. Hold-mentaliteettimme pitää odottaessamme 
kryptisten koirakolikoiden arvon nousua Lamborghinin ostohintaan. 
Eräänä hyisenä aamuna havahdumme pörssikriisiin; Dogecoinin arvo on 
putoamassa pohjalukemiin. Päätämme välittömästi vaihtaa virtuaalipoletit 
takaisin euroiksi. Tappiot kannattaa realisoida, ennen kuin arvo laskee 
yhä alemmas. Pankkitilillemme räpsähtää muhkea viiden euron (5€) 
massitukku.

Lopputulema
Pienen koronaprojektimme päätteeksi otimme askeleen taaksepäin ja 
analysoimme tilannetta. Kuten alla olevasta pääomataulukosta näkyy, 
rahaa valui Raksan pojilla kuin vettä, mutta päivän päätteeksi käteen ei 
jäänyt kuin muutama tippa. Vai jäikö?

Olemme nähneet aamuauringon heijastuvan ruosteenvihreän 
kuparikatteen pinnasta syysaamuna Romu-Keinäsen lastauslaiturilla. 
Olemme matkanneet öistä vitostietä Onnibussilla Nurmesta kohti. 
Olemme ratsastaneet kryptohuuman aallonharjalla ja suistuneet ryskyen 
alas. Riski- ja asuntosijoittaminen, metallin myyminen, vedonlyönnit… 
aikoinaan kaikki nuo kauniit hetket katoavat kuin kyyneleet sateeseen. 
Rahalla ei voi ostaa kaikkea.

Mutta jotain sentään. Lyötynä mutta päät pystyssä matkaamme takaisin 
kyläkauppias Aleksin huomaan ja kuvetta kaivaen kokoamme kolehdin 
muutamaan virvokkeeseen. Käyhän se poikkeustilojen loppumisen 
odottelu näinkin. Skål!

Tehnyt: Raksan pojat




