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Päätoimittajan päätön pääkirjoitus
En ole aivan varma siitä mikä määrittelisi päättömän kirjoittamisen. Pitäisikö tekstin olla unen 
omaista virtaa, joka muuttaa asioita koko ajan tuntuu vain ajattelevan parin lauseen sisällä. 
Päättömäksi voitaisiin myös ajatella tekstiä, joka ei oikein pysyttele yhdessä aiheessa tarpeeksi 
pitkään. Myös määritelmä, jonka mukaan ei ole selkeää alkua tai loppua voisi olla ihan hyvä tapa 
suorittaa päättömyys, mutta minusta tuntuu, että minulla ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa äärettömän 
tekstin kirjoittamiseen. Muutenhan olisin tietenkin tähän pystynyt.
Päättömyyden määrittelemisestä tulikin mieleen eräs kauhutarina, johon tutustuin muutama päivä 
sitten, joka keskittyi spiraalien ominaisuuksiin. Kun tarinasta riisuu raakuuden ja kauhun pois 
jää jäljelle mielenkiintoinen ajatus siitä, kuinka spiraaleja voidaan piirtää ja miten tämä kuvastaa 
elämän kulkua. 
Kun spiraalia alkaa piirtämään ulkopuolelta ja piirtää sisäänpäin, voi piirtää spiraalia niin pitkään 
ja hartaasti kuin haluat, mutta loppujen lopuksi tulet päätymään spiraalin keskiosaan. Kuitenkin 
jos aloitat keskeltä voi spiraali mennä käytännössä, minne tahansa ja jatkua äärettömästi. 
Mielenkiintoisen ajatuksesta tekee sen, kuinka silläkään ei ole väliä, miten päin spiraalisi teet, koska 
aina voit vaihtaa jatkatko matkaa keskelle päin vai jatkatko ulommas.
Tietyllä tavalla tämä kuvastaa jopa opiskelijaelämää, jonka voit aloittaa mistä tahansa ja johon voit 
käyttää aikaasi niin paljon kuin haluat, mutta lopputulos on kuitenkin aina opiskeluaikojen taakse 
jättäminen jossakin kohtaa. Tämä ei kuitenkaan ole spiraalisi loppu vaan keskustan löydettyäsi voit 
alkaa rakentaa samaa spiraalia ulospäin tietäen, että olet rakentanut itsellesi jo vahvan perustan 
taaksesi.
Lyhyesti sanottuna opiskelija elämä on siis aivan päätöntä.
Hyvää joulua, itsenäisyyspäivää ja mitä kaikkea muuta tässä nyt sitten vielä onkaan.

Ruudolf Ruutinen
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Puhiksen Puhinat
On aika kirjoittaa viimeiset Puhinat. Tässä vaiheessa vuotta mietin, että miten tästä hommasta on selvitty hengissä.

Vuosi on ollut rankka, mutta antoisa. Toki moni asia on jäänyt tekemättä ja kokematta, mutta paljon on kuitenkin ehditty tehdä. Haluan kiittää (taas) 
Raatia 2020, toimareita ja kaikkia kiltalaisia. Sekä tietysti niitä, jotka ovat innokkaita ensi vuoden tekijöitä. On mahtava huomata, miten aktiivisesti 
kiltalaiset ovat hakeneet raatiin ja toimariksi, vaikka koronan päättymisestä ei ole vielä tietoa. Toivotan kaikki tsempit Lassille ja Raadille 2021, ihan 
hyvin te vedätte. 

Jos voisin palata vuoden taaksepäin ajassa tietäen, että korona iskee, en muuttaisi päätöstäni lähteä puheenjohtajaksi. Kiltavuodet ovat opettaneet 
minulle itsestäni, yhdistystoiminnasta ja muista ihmisistä uskomattoman paljon. Vapaaehtoistoimina on  todella antoisaa, se välillä ottaa paljon, mutta 
loppupeleissä se antaa enemmän.
Minut valtaa tietty haikeus, olen toiminut killan raadissa kaksi vuotta ja nyt se alkaa lähestyä loppuaan. Onko raadin tai killan ulkopuolella elämää? 
Kilta on kuitenkin löytänyt erityisen paikan sydämmestäni, enkä ole vielä lähdössä mihinkään (sori siitä).

Kerran raksalainen, aina raksalainen!

Laura Aalto,

Puheenjohtaja 2020
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Kapujen höpinät
 
Syksyisen illan tummuessa glögin lämmittävä tuoksu leijailee 
kiltahuoneella. Viimeisten palautusten ja kulman takana 
kuumottelevien deadlinejen kanssa taistellessa on hyvä aika pysähtyä 
välttelemään velvollisuuksia ja muistelemaan kulunutta syksyä.
Kipparien silmäkulmat kimaltavat, kun mieleen nousee ensimmäinen 
fuksien kanssa vietetty hetki varaslähdössä. Jännityksen purkautuessa 
uusien innokkaiden raksalaisten tutustuessa toisiinsa kipparit 
tunsivat tehneensä oikean valinnan. Varaslähdöstä muistot kulkevat 
orientaatioviikon bileistä ja haalariseikkailuista syyssitseihin. Vaikka 
ensimmäistä syksyä onkin varjostanut pandemia, on se siis sisältänyt 
myös ilon hetkiä. Suunnataan siis toiveikkaina ja glögimukit täynnä 
kohti kevättä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia - erityisesti mahdollista 
Wappua. Ensin on kuitenkin aika nauttia joulusta ja sen tarjoamasta 
lepohetkestä!
 
Kippis!
Fuksikapteeninne
Sampo ja Fanni

Captains twaddles
 

In the darkening autumn evening the mulled wine’s smell hovers in 
the guild room. While fighting with the last deadlines, it’s a perfect 
time to stop dodging responsibilities and recall past autumn.
Captains’ eyes glint when they think about the first moments with 
fuksis in the Headstart. They knew they had made the right choice 
when they saw the new excited IK students for the first time and 
felt the tension release. From the Headstart the memories travel fast 
to orientation week’s celebrations, overall adventures and autumn 
sits. Despite the shadow of pandemic, the first autumn also had 
moments of delight. So let’s face the spring and its possibilities 
with joy and full mulled wine mugs – especially possible Wappu. 
However, first it’s time to enjoy Christmas and a moment of rest it 
offers!
 

Cheers!
Your Captains

Sampo & Fanni

MASTER CAPTAINS MUMBLES
Hello there!

The end of the year is coming at us hard and it means we will have to say goodbye to our exchange students and 
some of the Master students who are leaving Finland. It has been unfortunate that we were not able to meet more 
and have all the fun events I planned, but I still hope you got to know something new about Finland. I’ve heard 
from the tutors that many students went and explored Finland in smaller groups which is great to hear. To those 
who are interested in the Teekkari cap but are leaving, there are possibilities to get the mandatory points even if you 
leave before possible Wappu. As some of the usual events are being held remotely, you are free to join them if you 
wish! 

Good luck on the remaining exams and I hope you all have a relaxing Christmas. Charge those batteries for the 
spring semester as we have many fun things still to come!

Warm greetings,
Your Master Captain
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ISOvastaavan Ininät
Moikku, täs teille yks bängeri.

ISOrap

ISOt innoissaan keväällä oli,
Hakijoita ennätysmäärä, no toki.
Haippia ja keissejä luvattin,
Karanteeneja ja eristäytymistä saatiin.
’’Siitä tulee kivaa’’- ISOvastaava sano,
No ei tullu, ISOilla vaan kova jano.

ISOvuosi pilalla,
Pelkkää pa**** tilalla?
No ei nyt sentään,
ISOvastaavalla kun pisti mielikuvitus lentään,
Saatiin haippii,
Bileet smökkii,
Meininki käyntii!

Pian koittaa paremmat ajat,
Silloin puuttuu bileiltä rajat
Teidät ISOsti palkitaan,
Toivottavasti ISOsitseistä nautitaan!

PS Muistakaa ISOjouluhaaste (erityisesti se, kun pitää lähettää ISOvastaavalle joulukortti:)
PPS ISOin kiitos teille kaikille syksystä!

Fanni Kaitale
ISOvastaava /Tutor Coordinator

Fiilikset orientaationa

Fiilikset kun kaikki perutiin

Mitä jos toivoisit tänä 
Jouluna lahjaksi kirjan? 

Rakas Pukki,

tänä Jouluna toivoisin lahjaksi seuraavia kirjoja:

- RIL-147-2020 - Tukitelineet ja piparimuotit.

- RIL-218-2001 - Lumilinnarakenteiden suunnittelu- 
ja rakentamisohjeet.

- RIL-245-2020 - Joulupukinmentävät savupiiput.

- RIL 205-1-2017 - Joulupuurakenteiden suunnitte-
luohje.

Niitä saa osoitteesta: ril.fi/kirjakauppa
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Pääsiäisen parhaat vinkit koko perheelle
On taas se aika vuodesta, kun lumet alkavat pikkuhiljaa sulamaan ja kevät tekee tuloaan. 
Nyt onkin siis aika valmistautua pääsiäiseen! Lapsien kanssa talossa riittää varmasti 
aina vilinää, ja pääsiäisen aikana onkin hyvä tehdä yhdessä koko perheen voimin 
mukavia askareita yhdessä kotona, jotta pyhät voidaan viettää rennosti nautiskellen. 
Pääsiäisaskareet kannattaakin siis aloittaa jo ajoissa ennen itse juhlaa, ja jättää vain 
parhaat palat pääpäiville.

Koristelut

Varmasti kukaan ei halua varastoaan täyteen tylsiä koristeita, joita käytetään uudelleen vuosi 
toisensa jälkeen, joten mitäpä jos tänä vuonna koristeet tehtäisiinkin itse? Koristeluja on 
hauska tehdä yksinään keskittyen tai perheen kanssa hauskaa pitäen, ja parhaatkaan koristeet 
eivät kukkaroa pahasti rasita! Pääsiäisen ajan ykköskoristeena toimii tietenkin pajunoksat, joita 
löytyy varmasti jokaisen lähiön kulmilta. Voittekin tehdä yhdessä lapsien kanssa kävelylenkin, 
jossa käytte keräilemässä parhaita oksia, jotka voitte sitten itse koristella joko virpomiseen tai 
esimerkiksi pöytäkoristeita varten. Parhaat koristelut pajunoksia varten vaativat vain värikästä 
paperia ja sakset, mutta koristeina voidaan käyttää myös erilaisia glittereitä tai höyheniä ja 
kaikkea, mitä mielikuvitus tuo tullessaan. Siitä vain siis askartelemaan!
Lisäksi munien maalaaminen on perinteikäs pääsiäisen aktiviteetti, mihin tarvitaan vain 
maalaustarvikkeet. Myös peruskaupoista löytyvillä muovimunilla voidaan saada kivoja 
koristeluja aikaiseksi, ja esimerkiksi lisäämällä niihin höyheniä voidaan tehdä pääsiäisajan 
tipuja, jotka voidaan asetella vaikkapa rairuohon sekaan.

Ruoka

Pääsiäisenä on perinteikästä syödä pääruoaksi lammas- tai karitsapaistia, josta löytyy lukemattomia reseptejä netistä. 
Raaka-aineet kannattaa ostaa etukäteen jo hyvissä ajoin, jottei kauppojen hyllyt ehdi tyhjentyä ennen kaupassakäyntiä. 
Lisäksi kaupasta kannattaa ottaa mukaan mämmi, joka sopii parhaiten omaan makuun. Jos perheen pienimmille ei mäm-
mi kelpaa, on hyvä tarjota jälkiruoaksi esimerkiksi pullaa, jota voidaan tehdä yhdessä pääsiäispäivänä tai ostaa valmiiksi 
pakkasesta. Joka tapauksessa pääsiäisenä on hyvä muistaa sekä omat makumieltymykset että koko perheen ruokailutottu-
mukset. Tehkää siis yhdessä maittava ja hieno juhla-ateria, josta kaikki saavat vatsansa täyteen.

Aktiviteetit

Pääsiäisen aikana otetaan rennosti ja syödään hyvin. Tällöin onkin hyvä saada perheen nuorimmille 
aktiviteetteja kehitettyä, jotta itse voi ottaa rennosti.
Perinteikkäästi lapset voivat käydä virpomassa, ja virpomisasut voidaan kehitellä yhdessä. Huivi 
päähän, pisamien piirtäminen ja poskien punaaminen sekä ruokaessun laittaminen päälle kuuluvat 
kaikki pienen virpojan asukokonaisuuteen, koristeltuja pajunoksia unohtamatta. Virpomissuklaita ja 
karkkeja voidaan sitten syödä vaikka yhdessä myöhemmin, tai laittaa osa säästöön karkkipäivää varten. 
Näin juhlapäivänä voi toki syödä hieman herkkuja, mutta sokeripiikkien estämiseksi on hyvä pitää 
huoli, ettei karkkia tule syötyä liikaa!
Jos haluaa tehdä yhdessä perheen kanssa, voidaan aiemmin mainittuja koristeluita tai ruoanlaittoa 
harjoittaa koko perheen keskuudessa, ja lisäksi voidaan esimerkiksi pelata lautapelejä tai vaikkapa 
katsoa pääsiäisajan parhaita koko perheen elokuvia, joita televisiossa pyörii.

Joka tapauksessa, muistakaa pääsiäisenä ottaa rennosti ja viettää paras pääsiäinen perheenne seurassa!

Tehnyt: Larzan
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Ehdotus: Uudeksi raativiraksi Puheenseuraaja
Näin kiltamme kasvaessa, sosiaalisen elämän 
supistuessa ja jatkuvasti muuttuvien rajoitusten 
alla puheenjohtaja, sihteeri ja sisäasiatoimikunta 
tarvitsevat mielestäni lisätukea hyvän 
ilmapiirin ja terveen keskustelukulttuurin 
ylläpidossa. Useissa yhtiöissä, järjestöissä ja jopa 
kaveriporukoissa on käytössä Puheenseuraajat. 
Hän on tolkun ihminen, joka häikäisevillä 
keskustelu- ja empatiakyvyillään tuottaa hyvää 
pöhinää ja tekemisen meininkiä mihinkä 
tahansa yhteisöön hän meneekään.

Hän on kuin järjestön muumimamma, jonka 
olemus on lämmin ja lähestyttävä. Sosiaalisissa 
tilanteissa hän yleensä nojaa taakse ja pitää 
käsiään puuskassa. Hän ilmaisee avoimen 
mielensä keskusteluille esimerkiksi painavilla 
ja hitailla luomien sulkemisella ja uneksuvalla 
katseella katon rajaan. Hänen keskustelutaitonsa 
ovat vailla vertaa. Kiivaissakin keskusteluissa 
vasta-argumentteihin ja rakentavaan kritiikkiin 
hän mutristaa suutaan ja vastaa “Aijaa, ihan 
sama”.

Hänen kanssaan on helppo keskustella 
myös henkilökohtaisista aiheista kuten 
kiinnostuksen kohteista, tavotteista tai vaikka 
arkipäiväisistä tapahtumista. Puheenseuraaja 
on taitava aiheuttamaan toiselle osapuolelle 
kiusaantuneen tai nolon tunteen. Kertoessasi 

suu sauhuten, millaisia suunnitelmia sinulla 
on tulevaan tapahtumaan, Puheenseuraaja 
vastaa esimerkiksi pyörittelemällä silmiään ja 
sanomalla “Öö okei”, osoittaen, kuinka noloa 
hänen mielestään on, kun joku voi avoimesti 
olla noin tunteikas tai innostunut jostakin 
asiasta. Samalla hän korjaa ryhtiään ja katsoo 
itsevarmasti ympärilleen.

Puheenseuraaja tukee raatilaisten yhteistyötä 
koulutehtävien teossa ja tarjoaa tietotaitoaan 
vaativimpienkin tehtävien tekoon. Hän 
osaa aiheuttaa ympärillään riittämättömän 
ja tyhmä olon - kertoessasi ettet ymmärrä 
kontinuumimekaniikan kurssilla laskettavaa 
yhtälöä, hän vastaa “Ai no, mä ainakin 
ymmärsin”.

Puheenseuraajan tehtävät korostuvat raadin 
kokouksissa, joissa käydään intensiivistä 
keskustelua tulevista tapahtumista ja tavotteista. 
Kun raatilainen tuo esille tärkeän eriävän 
mielipiteen keskusteltavaan aiheeseen, 
Puheenseuraaja ilmaisee lempeästii olevansa 
samaa mieltä esimerkiksi toteamalla kovaan 
ääneen “No nii-i vittu”. Muuten hän on 
oikeastaan hiljaa, sillä hän pysyttelee aina 
naureskeluetäisyydellä tilanteista ja toiminnasta. 
Puheenseuraajan nolouskynnys on hyvin matala 
ja on helpompi pysytellä kaukana huvittuneena, 
kuin astua yleisön eteen muiden arvosteltavaksi.

Jokaiseen nykyaikaiseen työyhteisöönkin 
mahtuu Puheenseuraaja ja siksipä on tärkeätä 
ammatilliseen elämään valmistautuessa myös 
tuoda tällainen rooli tutuksi kiltalaisille. Täten 
ehdottaisin, että raatiimme lisättäisiin uusi 
virka. Puheenseuraaja - sanoo vähän, mutta 
aiheuttaa paljon negatiivista ilmapiiriä.

Tehnyt: RKP Börge

Havainne kuva siitä miltä raati näyttäisi uuden raativiran kanssa. 
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Vegaanina Saksassa

Älä. (Nein.)

Pääset helpommalla. (Bitte, nein.)

Mutta koska olemme kaikki ympäristötietoisia opiskelijoita, - joiden 
kaikki hyvä ekokarma käytettiin jo kohdemaahan lentäessä - koitamme 
olla edes teennäisen ekoaktiiveja ja vaihdamme hetkeksi Bratwurstit, 
Nürnbergerit, Weißwürstit, kanan rintafileet, kanan koipipalat, 
possun fileet ja muut maailmaa tuohoavat suloiset ihanuudet hetkeksi 
kasvisvaihtoehtoihin. Hippihousut jalkaan ja vegaanipipot päähän, nyt 
mennään shoppailemaan!

Tieni johtaa lähimpään köyhäinkauppaan, paikalliseen alepaan, siis 
Aldiin. Suomalaisillekin tuttu Lidl olisi myös ollut hyvä valinta, mutta 
kohtalo päätti sylkäistä tätä internazionalea raksalaista suoraan kasvoihin 
järjestämällä minulle surkean luukkuni kauempaakin kauemmas 
lähimmästä Lidlistä. Köyhinkauppamme vieressä seisoo ylpeä Edeka, 
paikallinen K-supermarket, tuo lähikauppojen Edenin puutarha, josta 
meidät syntiset opiskelijat kitsas Kela on karkottanut. 

Matkani jatkuu kaupan sisälle. Ensimmäisenä suuntaan 
kasvistuotehyllylle. Matkalla kävelen nestemäisen kasvistuotehyllyn ohi, 
ja mukaani tarttuu pari pulloa ruokaolutta, ruokaviiniä, ruokabrandya, 
ruokalimoncelloa ja ruokavodkaa. Muistakaa rakkaat lukijat, että 
tällaisella sopivalla tasapainolla saadaan Feng Shuit myös ruokapöytään. 
Ja muistakaa lauantaina ostaa tuplasatsi, sillä kehitysmaissa ovat kaupat 
sunnuntaisin kiinni.

Matkani jatkuu vege-hyllylle. Lihahyllyjen ohi kävellessäni huomaan 
lihojen huokeat kilohinnat. Täälläpäin liha on suhteellisen halpaa, 
mikä kielii ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestämättömästä 
lihantuotantokulttuurista. Tällaisesta synnistä me vastuulliset 
kieltäydymme ilman houkutuksia! Niinpä kävelen kuola leukaa pitkin 
valuen ohi lihahyllystä. 
Hetken etsiskelyn jälkeen palaan takaisin ruokajuomahyllylle. Olenko 
eksynyt? Eikö tuota myyttistä vege-hyllyä olekaan?

Tuskissani teen kuitenkin yllättävän iloisen havainnon: viereisellä hyllyllä 
on purkillinen sauerkrautsaftia. Teille, joille keski-eurooppalaiset kielet 
ovat vieraita, sanottakoon, että kyseessä on itse elämän nektariini ja 
nestemäinen onni: hapankaalimehu. Nappaan yhden koriini muiden 
ruokajuomieni viereen kotona maisteltavaksi. Saksa ei vain lakkaa 
hämmästyttämästä eksotiikallaan.

Jatkan matkaani, ja kierrettyäni kolmetoista kertaa kaupan ympäri, totean 
olevani eksyksissä. Suomalaisena miehenä/naisena/muun sukupuolisena/
teekkarina/saunakiuluna en alennu kysymään apua myyjältä, vaan päätän 
yhä yrittää löytää hyllyn itse. Onneksi yö on jo laskeutunut, joten voin 
kattoikkunasta läpi tulevasta tähtien valosta päätellä sijaintini kuin tosi 
sissi konsanaan. Aavistan, että määränpääni on jo lähellä.

… 26 tuntia myöhemmin, nukuttuani yön vihanneshyllyjen alla ja 
syötyäni koko yön voimakasta chiliä pitääkseni itseni lämpimänä, 
myönnän avuttomuuteni. Google kääntäjän tuen turvin menen 
kysymään myyjältä missä on heidän vegeproteiinihyllynsä. Nosteltuaan 
kulmakarvojaan kiusallisen pitkän hetken, hän ohjaa minut lihahyllylle 
ja osoittaa syyttävällä sormellaan ylähyllyjä. Siellä näen lihojen seassa 
halpoja ”veggie-frikadelleja” sekä muuta luotaantyöntävää scheissea. 
Luotaantyöntävyyttään lisää entisestään tuotteiden sijainti ylähyllyllä, 
mihin stereotyyppisen hintelä ja aliravittu radikaalisupervegetaristi tuskin 
edes yltäisi. Sama pätee myös kaikkiin alle 170 cm pitkiin lihansyöjiin. 
Onpas ekologinen maailmanpelastusaktivismi tehty täällä vaikeaksi.
Yli 170 cm pitkänä metsästäjä-keräilijänä kerään kaikki kaupan 
vegeproteiinituotteet ostoskoriini: mukaani tarttuu kolme erilaista 
vegepihviä, kaksi pakettia kutakin. Samalla tajuan, että kaupan yllättävän 
hyvä kasvisvalikoima tarjoaa joitain mahdollisuuksia todellisille vege-
kokeille. Laiskana paskana päätän jättää nämä paikallisille metsästäjä-
keräilijöille, jotka tietävät paremmin mitkä kasvit ovat myrkyllisiä ja tulisi 

jättää poimimatta ostoskoriin.

Odotettuani toiset 26 tuntia kassajonossa saan lopulta tuotteet mukaani 
ja palaan kotoiseen maakuoppaani Studentenstadtin vapaavaltioon, 
eli paikallisen Otaonnelaan (Freistaat Deutsches Otaniemi). Oltuani 
ilman ruokaa yli kaksi vuorokautta ahmin halvimman vegepihvipaketin 
kylmänä. Seuraavan lyön pannulle, ja ajankulukseni maistan tuota 
mystistä sauerkrautsaftia. Lyhyt virsi lyhyestä kärsimyksestä: tuomio 
on 1/5. Asteikolla 0 – 5 sauerkrautsaft sai siis 3,5 tähteä enemmän 
kuin kunnianarvoisa raati etukäteen arveli sen saavan. Suositus: 
alkoholittomaksi shotiksi juhliin. Erityisesti tovereille, joista et pidä.
Tämän jälkeen onkin aika maistaa lämmitettyjä pihvejä. Kevyt 
ruskistus toi paremmin pihvin aromit esiin, mikä johti siihen, että kaksi 
kolmannesta pakkauksen sisällöstä loppusijoitettiin biojäteastiaan. 
Seuraava ”Halvin + 1” -luokan kasvismössö oli kuitenkin jo ihan 
kelvollista myrkkyä. Opiskelijana tähän voisikin haarukkansa 
pistää, mutta kymmenen kuukautta tätä myrkkyä veisi kyllä järjen 
tasapainoisemmaltakin toverilta. Säilömme toisen paketin jääkaapin 
perälle pahan päivän varalle. 
Laadukkain vege-pihvi oli jo ihan maukas ensikokeilulta. Valitettavasti 
näitäkin on vain yhtä laatua, ja – kuten mainittu – edessä vielä kymmenen 
kuukautta tasaisen harmaata korona-lockdownia itsemurhasolussani. 
Katsoessani myös kuittia huomasin, että nämä olivat miltei 
samanhintaisia kuin paketillinen laatumakkaraa, joka salakavalasti ja 
tahtomattani hyppäsi kylmähyllyltä ostoskoriini ja salakuljetti itsensä 
jääkaappiini paremmin tulevaisuuden toivossa. Vegaaninen omatuntoni 
on puhdas ja minä tässä se uhri olen.
Turvapaikka-anomustaan täyttelevä makkarapaketti ei meitä voi 
kuitenkaan tehtävässämme nyt auttaa, ja on minun keksittävä 
dieettisuositus ympäristötietoisille vegaaniopiskelijoille. Mainittakoon 
tähän väliin, että vegaanisia proteiinivaihtoehtoja on joitain muitakin kuin 
edellä esitetyt – varsinkin jos onnistuu Kelan huomaamatta livahtamaan 
portin ali Edekaan, tuohon paikalliseen lähikauppaparatiisiin. 
Näidenkään tuotteiden tarjonta ei kuitenkaan runsaudessaan ole 
verrattavissa esim. Ruutisten laadukkaaseen humorismiin tai H**tisten 
tarjoamaan vakavaan yhteiskunnalliseen analyysiin. 
Miettiessäni tätä kinkkistä ongelmaa ja nauttiessani ruokajuomiani, 
katseeni osui nektarini etikettiin: 410 kcal/litra. Samassa mieleeni tulvi 
kaikki lukemani uutiset nestemäisistä keitto- ja smoothie-dieeteistä. Ja 
toisin kuin sauerkrautsaft tai halvimmat vege-pihvit, ei näihin makuihin 
kyllästyisi kymmenessäkään kuukaudessa.

Hyvät naiset ja herrat, saanko esitellä – Ruutisten vegedieettisuositus: 
nestemäinen dieetti (saksaksi: Bierdiet).

(Note to Editor, poista painoksesta: Jos ammattimaisten 
ravitsemusterapeuttiemme neuvot eivät miellytä sinua, vaan halajat 
kuulla vielä suosituksen jostain kiinteästä dieetistä, niin syö vaikka v***u 
betonia. Ei tämä mikään h******n ruokapalsta ole. Haista sauerkraut ja 
kokeile ite. S*****a.)

Seuraavassa numerossa Vege-makujen maailmaa maistamme itsetehtyä 
pettuleipää, joka on leivottu maantiesorasta ja suolaisista kyynelistä. 
Muista siis lukea myös seuraava numero ja hyvää (j)Oulua kaikille!!
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Onko kahvi vahvempaa kiltahuoneen seinän toisella puolella?
Heipä hei ja hyvää tiistai-iltaa juuri sinulle rakkaan kiltalehden lukijalle. Mikäli 
päiväarvaukseni ei tällä kertaa osunut oikeaan, pahoittelut tästä ja hyvää sitä päivää 
ja päivänaikaa jota paraikaa vietät! Tänään täällä toimittajan penkillä istuu ENGin 
kaksoiskansalainen, raksalainen mittarin saappaissa - vai onkokohan se toisin päin... 
Eipä sillä kai niin väliä. Kuten fiksuimmat jo saattoivatkin otsikosta päätellä, on tullut 
aika laittaa naapurikiltahuoneet kilpajuoksuun vastakkain ja katsoa minkälaiseen 
lopputulemaan päädytään!

Ennen kilpaa asetetaan säännöt selviksi: 
-Pisteitä kerätään erinäisistä kategorioista ja osasuorituksista
-Suuri osa suoritteista on jouduttu kaivamaan muistista tai suoraan päästä keksittyjä; 
kiltahuoneille kun ei ole toviin päässyt
-Lopussa tullaan kruunaamaan yksiselitteinen voittaja, joka kerätköön iänkaikkisen 
kunnian ja ylilyöntiaseman kilpakiltaansa vastaan. Kiltahuoneiden välisen seinän 
kaataminen ja hävinneen kiltahuoneen valtaaminen ei olisi varmaan huono idea?

Kilpailun voisikin tiivistää ysäri-tv-sarjan Whose Line is it Anyway? 
juontajan Drew Carayn sanoihin “Welcome to Whose Line is it Anyway, 
the show where everything’s made up and the points don’t matter”

Aloitetaampas siitä kaikistä tärkeimmästä - kahvista.
Jo antiikin alkuteekkarit tiesivät, että kaikki hyvät ja huonot 
ideat ovat saaneet alkunsa kahvikupposen ääreltä. Tästä ja noin 
kuudesta muusta syystä kahvi onkin kiltahuone-elämän keskiössä. 
Kiltahuoneiden kahviosion voikin jakaa osasuorituksen osasuorituksiin: 
saavutettavuuteen, makuun, kahviseuraan laatuun sekä hintaan. Pitkän 
pohdiskelun tuloksena tulin todetakseni, että maku ja seura jääkööt täysin 
sekundäärisiksi, kun kiltiskahvit on tosiaan opiskelijoille maksuttomia; 
kiitosta YIT:lle tästä. 
Annettaneen siis alkuun molemmille kilpailijoille YIT:n viime vuoden 
kolmannen kvartaalin liikevaihdon verran kahvipisteitä. 

Toisena lajina meillä onkin perinteinen kiltahuoneiden erinäisten 
toimintojen vertailu!
Ulkomuistista nousi heti pinnalle kiltahuoneiden videopelien 
eroavaisuudet, niin hyvässä kuin huonossa. Tämänhetkisen tilanteen 
mukaan, kummallakaan kiltahuoneella ei taida olla Guitar Hero-
rumpusettiä, joten annetaan tästä hyvästä molemmille kilpailijoille sata 
pistettä pelikategoriaan! Kiltahuoneiden pihalla komeileva yhteinen 
ENG-terassi kerää myös molemmille yhteisiä “ENG-yhteistyö”-pisteitä 
kokonaiset kolme! Toistaiseksi kilpa on hyvin, jopa epäilyttävän tasaista, 
mutta eiköhän viimeisessä koitoksessa voittaja selviä!

Ratkaisevana - kymmenen pisteen kierroksena meillä on itse 
kiltahuoneen käytännöllisyys. Otaniemestä kiltahuoneita löytyy 
monenlaisia, monikerroksisia sekä kaikenlaisilla peleillä ja vehkeillä 
varustettuina. Onneksi meillä ENGillä asiat osataan hoitaa simppelisti 
ja toimivasti. Kisa oli tiukkaa, mutta voittaja on nyt selvinnyt. Oli 
sitten kyseessä vessaan helppo kulku, keittiön käytännöllisyys tai 
istumapaikkojen ja pöytätilan suhde - on voittaja selvä. Nimittäin tänään 
kiltahuonekilpajuoksun voiton vie kilta, jonka virallisista väreistä löytyy 
sininen ja hopea!!

Eli onnittelut juuri kyseisen kiltalehden killalle upeasta suorituksesta 
ja ikuisesta kunniasta! Mutta, ei siinä vielä kaikki! Tilanteestahan 
tekee vielä paremman se, kun kilpailun pääsee lukemaan naapurikillan 
näkökulmasta! Tästä syystä niin Ruutisten 4/2020 kuin Geometriksen 
4/2020 sivuilta löytyy kyseinen samanniminen artikkeli, jonka 
pääset lukemaan uudesta näkökulmasta. Mikäli käy kuitenkin niin, 
että kaverikillan verkkolehti ei suostu lataamaan tai on muutoin 
saavuttamattomissa - ei hätää! Pelastuksena pystyt lukemaan kyseisen 
saman artikkelin vain uudestaan ja opit ainakin, että keneltä kahdelta 
killalta löytykään samanlaiset viralliset värit. Ehkä se väliseinä pitäis 
sittenkin kaataa?
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Raksan Pojat testaa: PRokRastinaatio
Tämä artikkeli on tynkä

Ideointi
-kirjotetaan hommien välttelystä
-jotai hassuja meemikuvii
-lol lol ollaa myöhäs dediksestä ni kirjotetaa juttu siitä sit



11

Raskaiden aikojen vallitessa Raksan pojat päättivät ottaa lunkista ja 

tähän joku lopetus

Tehnyt: Raksan Pojat

w.i.P.
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käyttäytyminen ylioPistossa
Koronan takia uudet opiskelijat eivä ole päässeet tutustumaan yleiseen etikettiin yliopistotiloissa. Myös vanhemmilla opiskelijoillakin on syytä 
muistella miten käyttäydytään esimerkiksi luennoilla ja muissa koulutustapahtumissa. 

Kuten vanha sanonta menee, on joukon vahvuus yhtäsuuri kuin heikoimman lenkin ja mätä omena saattaa pilata koko korin. Tämä pätee etenkin 
yliopiston imagoon ja siihen mikä meidän taisteluvalmius tai siis valmistumisprosenttimme on. Tärkein kuri on itsekuri ja siksi onkin tärkeää ylläpitää 
sitä seuraamalla näitä helppoja ohjeita.

Yleinen käyttäytyminenYleinen käyttäytyminen

Yleiseen käyttäytymiseen sisältyy toiminta yliopiston käytävillä ja kampusalueen pihoilla. Yleistä käyttäytymistä noudatetaan lähtökohtaisesti aina Yleiseen käyttäytymiseen sisältyy toiminta yliopiston käytävillä ja kampusalueen pihoilla. Yleistä käyttäytymistä noudatetaan lähtökohtaisesti aina 
kun ollaan opiskelija-asussa, poikkeuksena excursiot ja kenttäharjoitukset, joissa on tärkeää peittää arvojärjestys mahdollisilta tiedustelijoilta, joten kun ollaan opiskelija-asussa, poikkeuksena excursiot ja kenttäharjoitukset, joissa on tärkeää peittää arvojärjestys mahdollisilta tiedustelijoilta, joten 
tervehtiminen jätetään välistä.tervehtiminen jätetään välistä.

TervehtiminenTervehtiminen
Opiskelija tervehtii lähtökohtaisesti ystäviään, tuttujaan ja perhettään. Opiskelija tervehtii lähtökohtaisesti ystäviään, tuttujaan ja perhettään. 
Tervehtiä kuuluu myös ylempiarvoisia kampusalueella tai opiskelija-asua Tervehtiä kuuluu myös ylempiarvoisia kampusalueella tai opiskelija-asua 
päällä pidettäessä. Kohteliasta on myös tervehtiä niitä jotka tervehtivät päällä pidettäessä. Kohteliasta on myös tervehtiä niitä jotka tervehtivät 
sinua.sinua.
Kampuksen sisätiloissa tervehtiminen tapahtuu katsekontaktilla ja Kampuksen sisätiloissa tervehtiminen tapahtuu katsekontaktilla ja 
nyökkäämällä ohikulkiessa. Ulkona ollessa tervehdys tehdään katsomalla nyökkäämällä ohikulkiessa. Ulkona ollessa tervehdys tehdään katsomalla 
tervehdittävää silmiin ja nostamalla oikeakäsi oikealle kulmakarvalle tervehdittävää silmiin ja nostamalla oikeakäsi oikealle kulmakarvalle 
viistosti avoimena noin kolmen metrin päässä tervehdittävästä. Käden saa viistosti avoimena noin kolmen metrin päässä tervehdittävästä. Käden saa 
laskea kun tervehdittävä on nyökännyt.laskea kun tervehdittävä on nyökännyt.

LiikkuminenLiikkuminen
Käytävät joilla liikut ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kulkeutumiseen Käytävät joilla liikut ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kulkeutumiseen 
eikä seisoskeluun. Käytävillä ei saa juosta mutta vauhdin on hyvä olla eikä seisoskeluun. Käytävillä ei saa juosta mutta vauhdin on hyvä olla 
kuitenkin ripeä. Pyri kulkemaan aina oikealla puolella varsinkin portaissa kuitenkin ripeä. Pyri kulkemaan aina oikealla puolella varsinkin portaissa 
ja muista että hissit ovat vain kantahenkilökunnalle ja N-vuoden ja muista että hissit ovat vain kantahenkilökunnalle ja N-vuoden 
opiskelijoille.opiskelijoille.

Ylempien puhutteluYlempien puhuttelu
Keskustelu ylempi arvoisen kanssa on syytä suorittaa perinteisen Keskustelu ylempi arvoisen kanssa on syytä suorittaa perinteisen 
“puhuttelu esittely asia”-mallin mukaan. Tietenkin jos kyseessä on “puhuttelu esittely asia”-mallin mukaan. Tietenkin jos kyseessä on 
aiemmalta tunnettu ylemmän vuosikurssin opiskelija voi esittely osan aiemmalta tunnettu ylemmän vuosikurssin opiskelija voi esittely osan 
jättää välistä. Keskustelu on myös syytä aloittaa asennosta ja menee jättää välistä. Keskustelu on myös syytä aloittaa asennosta ja menee 
esimerkiksi näin: esimerkiksi näin: 
“Herra Setä, Rakennusinsinöörifuksi Nönnönnöö. Onko tällä viikolla “Herra Setä, Rakennusinsinöörifuksi Nönnönnöö. Onko tällä viikolla 
tapahtumia?”tapahtumia?”
 Mikäli arvonimet ovat päässeet unohtumaan voi muistia virkistää  Mikäli arvonimet ovat päässeet unohtumaan voi muistia virkistää 
alla olevasta kuvasta. Muista myös että termiä Herra/Rouva aletaan alla olevasta kuvasta. Muista myös että termiä Herra/Rouva aletaan 
käyttämään vasta Rakennustupsun kohdalla.käyttämään vasta Rakennustupsun kohdalla.

Rakennusinsinöörikomppanjan
arvolaatat

Rakennusinsinööri-
fuksi (1vsk)

Rakennusinsinööri
(amk)

Rakennustupsu
(2-3 vsk)

Setä/Täti
(4-N vsk)

DI
Rakennus

Tekniikantohtori
Rakennus

JonottaminenJonottaminen
Jonottaminen on opiskelijan arkea. Oli paikkana sitten Alepan jono, Täffän Jonottaminen on opiskelijan arkea. Oli paikkana sitten Alepan jono, Täffän 
jono tai vaikka ihan vain jono, on syytä muistaa miten jonottaminen jono tai vaikka ihan vain jono, on syytä muistaa miten jonottaminen 
suoritetaan.suoritetaan.
Mikäli jonotettava kohde on seinää vasten pitää jono muodostaa niin Mikäli jonotettava kohde on seinää vasten pitää jono muodostaa niin 
että jonottajien oikea käsi on seinää vasten. Näin vältetään yleinen että jonottajien oikea käsi on seinää vasten. Näin vältetään yleinen 
tukkeentuminen käytävillä (vertaa kohtaan “Liikkuminen”). Mikäli tukkeentuminen käytävillä (vertaa kohtaan “Liikkuminen”). Mikäli 
jonotettava kohde ei ole selkeästi seinän vieressä pitää jonon kuitenkin jonotettava kohde ei ole selkeästi seinän vieressä pitää jonon kuitenkin 
ohjautua seinää kohden ja mikäli jono menee kulkutien läpi on syytä jättää ohjautua seinää kohden ja mikäli jono menee kulkutien läpi on syytä jättää 
väli kävelijöille.väli kävelijöille.
Jonossa seisotaan lepoasennossa noin 30cm päässä edeltäjästä (1m korona-Jonossa seisotaan lepoasennossa noin 30cm päässä edeltäjästä (1m korona-
aikana) ja koko jono liikkuu kerralla eli jos huomaat edeltävän opiskelijan aikana) ja koko jono liikkuu kerralla eli jos huomaat edeltävän opiskelijan 
liikkuvan eteenpäin liiku itsekin.liikkuvan eteenpäin liiku itsekin.

RuokailuRuokailu
Ruokaillessa muista, että optimaalinen aika syömiselle on 10min (30 Ruokaillessa muista, että optimaalinen aika syömiselle on 10min (30 
jonotuksen ja liikkumisen kanssa). Jonottaminen etenee edeltävien jonotuksen ja liikkumisen kanssa). Jonottaminen etenee edeltävien 
ohjeiden mukaan ja linjastolle ei mennä miettimään vaan päätös siitä mitä ohjeiden mukaan ja linjastolle ei mennä miettimään vaan päätös siitä mitä 
syöt on tehty ennen paikalle saapumista. Linjastolla tehdään määrätietoisia syöt on tehty ennen paikalle saapumista. Linjastolla tehdään määrätietoisia 
päätöksiä ja sitä s**tanan perunamuusia ei jäädä mittailemaan pienvaa’alla päätöksiä ja sitä s**tanan perunamuusia ei jäädä mittailemaan pienvaa’alla 
vaan otetaan yksi kauhallinen. Mikäli proteiinin tarve mietityttää ota niitä vaan otetaan yksi kauhallinen. Mikäli proteiinin tarve mietityttää ota niitä 
kidneypapuja salaatti baarista äläkä mittaile saatko lihapullia juuri oikean kidneypapuja salaatti baarista äläkä mittaile saatko lihapullia juuri oikean 
määrän että otit enemmän kuin saisi, mutta et niin paljoa että kassalla määrän että otit enemmän kuin saisi, mutta et niin paljoa että kassalla 
huomattaisiin.huomattaisiin.

ViittaaminenViittaaminen
(Huom!! Tässä käsitellään kysyvää viittaamista eikä kirjallista) (Huom!! Tässä käsitellään kysyvää viittaamista eikä kirjallista) 
Viittaaminen tapahtuu suoristamalla oikea käsi ja pitäen kämmentä Viittaaminen tapahtuu suoristamalla oikea käsi ja pitäen kämmentä 
nyrkissä. Mikäli olet luennolla tämä suoritetaan jäpittäen paikallaan ja nyrkissä. Mikäli olet luennolla tämä suoritetaan jäpittäen paikallaan ja 
excursioilla asennossa seisten. Mikäli saat puheenvuoron menet asentoon excursioilla asennossa seisten. Mikäli saat puheenvuoron menet asentoon 
ja esität kysymyksen tai vastauksesi ylempien puhuttelu osion mukaisesti.ja esität kysymyksen tai vastauksesi ylempien puhuttelu osion mukaisesti.
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Akateemiset juhlatilaisuudetAkateemiset juhlatilaisuudet
Akateemiseen elämiseen lukeutuu opiskelun lisäksi myös joitakin juhlia. Olivat juhlat sitten Smökkibileet, pöytäjuhlat, gaala tai tentti on oikeanlainen Akateemiseen elämiseen lukeutuu opiskelun lisäksi myös joitakin juhlia. Olivat juhlat sitten Smökkibileet, pöytäjuhlat, gaala tai tentti on oikeanlainen 
käytös odotettua. Teekkarit tunnetusti tunnetaan tavoistaan joten tässä osiossa käydään läpi erilaiset juhlatilaisuudet ja niissä käyttäytyminen.käytös odotettua. Teekkarit tunnetusti tunnetaan tavoistaan joten tässä osiossa käydään läpi erilaiset juhlatilaisuudet ja niissä käyttäytyminen.

SmökkibileetSmökkibileet
Smökkibileet ovat varmaankin yleisin akateeminen juhlatilaisuus, Smökkibileet ovat varmaankin yleisin akateeminen juhlatilaisuus, 
joiden yleisenä piirteenä on ohjelman koostuminen esiintyjistä ja joiden yleisenä piirteenä on ohjelman koostuminen esiintyjistä ja 
alkoholijuomien nauttimisesta. Käyttäytyminen menee yleisten tapojen alkoholijuomien nauttimisesta. Käyttäytyminen menee yleisten tapojen 
mukaan sillä poikkeuksella, että keskiyön aikana kokoonnutaan mukaan sillä poikkeuksella, että keskiyön aikana kokoonnutaan 
tanssilattialla oman killan vahvuuslaskentaan piirissä teekkari- ja IK-tanssilattialla oman killan vahvuuslaskentaan piirissä teekkari- ja IK-
hymnin ajaksi. Muista myös noudattaa jonottamisen ohjeita narikalla.hymnin ajaksi. Muista myös noudattaa jonottamisen ohjeita narikalla.

PöytäjuhlaPöytäjuhla
Akateemiset pöytäjuhlat tai sitsit etenevät vahvasti laulunjohtajien Akateemiset pöytäjuhlat tai sitsit etenevät vahvasti laulunjohtajien 
johdolla, mutta on syytä muistaa kuitenkin erikoisuudet sitseillä johdolla, mutta on syytä muistaa kuitenkin erikoisuudet sitseillä 
käyttäytymisessä. Pöydässä ollessa istutaan jäpittäen ja pitäen oikeaa käyttäytymisessä. Pöydässä ollessa istutaan jäpittäen ja pitäen oikeaa 
kättä pöydällä nyrkissä. Asentoa saa korjata tarvittaessa ja keskustelu on kättä pöydällä nyrkissä. Asentoa saa korjata tarvittaessa ja keskustelu on 
sallittua silloin kun laulunjohtajat eivät ole äänessä.sallittua silloin kun laulunjohtajat eivät ole äänessä.
Mikäli juhlassa jaetaan tunnustuksia osoitetaan kunnioitusta Mikäli juhlassa jaetaan tunnustuksia osoitetaan kunnioitusta 
tunnustuksen saaneelle kolmella taputuksella jotka koko juhlakansa antaa tunnustuksen saaneelle kolmella taputuksella jotka koko juhlakansa antaa 
samassa tahdissa. Mikäli sinulle jaetaan tunnustus tiedostat aluksi antajan samassa tahdissa. Mikäli sinulle jaetaan tunnustus tiedostat aluksi antajan 
huudahtamalla “Herra/Rouva -opiskelija-arvo-”. Tämän jälkeen kulkeudut huudahtamalla “Herra/Rouva -opiskelija-arvo-”. Tämän jälkeen kulkeudut 
ripeästi tunnustuksen antajan luo.ripeästi tunnustuksen antajan luo.

GaalaGaala
Gaalatilaisuudet ovat käyttäytymisen suhteen kuin sitsit, sillä erolla ettei Gaalatilaisuudet ovat käyttäytymisen suhteen kuin sitsit, sillä erolla ettei 
niissä lauleta. Kuitenkin otettava huomioon, että Gaalatilaisuudet ovat niissä lauleta. Kuitenkin otettava huomioon, että Gaalatilaisuudet ovat 
lähes aina hieman arvokkaampia tapahtumia, jotka myös vaaivat tämän lähes aina hieman arvokkaampia tapahtumia, jotka myös vaaivat tämän 
kaltaista arvostusta. Tämä on ilmiselvää siksi että mikäli gaalatilaisuus ei kaltaista arvostusta. Tämä on ilmiselvää siksi että mikäli gaalatilaisuus ei 
olisi arvokkaampi tilaisuus olisi se paljon helpompi järjestää normibileinä.olisi arvokkaampi tilaisuus olisi se paljon helpompi järjestää normibileinä.

TenttiTentti
Kuten marssiminen ja paraatit ovat sotilaiden juhlaa, ovat tentit Kuten marssiminen ja paraatit ovat sotilaiden juhlaa, ovat tentit 
opiskelijoiden juhlaa. Ikävä kyllä tämä juhla on huomattavasti muita opiskelijoiden juhlaa. Ikävä kyllä tämä juhla on huomattavasti muita 
lyhyempi, koska hyviin käytöstapoihin kuuluu poistua tenttisalista 30min lyhyempi, koska hyviin käytöstapoihin kuuluu poistua tenttisalista 30min 
jälkeen kun poistuminen on sallittua.jälkeen kun poistuminen on sallittua.
Ennen tenttiä on tentin cocktail-tilaisuus yleisesti tenttisalin edessä Ennen tenttiä on tentin cocktail-tilaisuus yleisesti tenttisalin edessä 
jossa kokoonnut muiden tenttiin osallistujien kanssa keskusteluihin jossa kokoonnut muiden tenttiin osallistujien kanssa keskusteluihin 
valmistautumisen vähäisyydestä tai sen hetkisestä krapulastasi. Muista valmistautumisen vähäisyydestä tai sen hetkisestä krapulastasi. Muista 
kuitenkin pitää käytävä avoimena muita varten.kuitenkin pitää käytävä avoimena muita varten.

PukeutuminenPukeutuminen
Yleisesti otten kampusalueella ollaan vaatteet päällä pois lukien sauna, palju, sillis tai mikä tahansa Koneinsinöörikillan tapahtuma. Tämän takia Yleisesti otten kampusalueella ollaan vaatteet päällä pois lukien sauna, palju, sillis tai mikä tahansa Koneinsinöörikillan tapahtuma. Tämän takia 
monessa tapahtumassa annetaankin jonkinlainen pukukoodi. Tässä onkin yleisimpien pukukoodien selvitykset.monessa tapahtumassa annetaankin jonkinlainen pukukoodi. Tässä onkin yleisimpien pukukoodien selvitykset.

ArkipukeutuminenArkipukeutuminen
Monet luulevat, että yliopistolla ei olisi omaa pukukoodia jota pitäisi Monet luulevat, että yliopistolla ei olisi omaa pukukoodia jota pitäisi 
seurata. Tämä on kuitenkin väärin. Oikea oppinen pukeutuminen seurata. Tämä on kuitenkin väärin. Oikea oppinen pukeutuminen 
arkitilanteeseen onkin seuraavanlainen.arkitilanteeseen onkin seuraavanlainen.

-Mustat farkut -Mustat farkut 

-Ruskeat/valkoiset/mustat kengät (mieluiten nahkaa)-Ruskeat/valkoiset/mustat kengät (mieluiten nahkaa)
  
-Hattu (teekkarilakki käyttöaikana. Muulloin joko ei mitään tai lippis.)-Hattu (teekkarilakki käyttöaikana. Muulloin joko ei mitään tai lippis.)

-Yksi värinen t- tai polopaita. (kauluspaita myös sallittu -Yksi värinen t- tai polopaita. (kauluspaita myös sallittu 
erikoistapauksissa)erikoistapauksissa)

-Oman komppanian tai taisteluhaaran college tai huppari (Fuksien kuuluu -Oman komppanian tai taisteluhaaran college tai huppari (Fuksien kuuluu 
käytää oman killan collegea. Collegen voi vaihtaa ammattiainekerhon tai käytää oman killan collegea. Collegen voi vaihtaa ammattiainekerhon tai 
toimikunnan vaatteeksi vasta tupsuna.)toimikunnan vaatteeksi vasta tupsuna.)

Arkipukeutumiseen voidaan myös lisätä kaulahuivi, talvitakki tai hanskat Arkipukeutumiseen voidaan myös lisätä kaulahuivi, talvitakki tai hanskat 
tarvittaessa.tarvittaessa.

Huomioitavaa on kuitenkin että tätä pukeutumis tyyliä ei käytetä aivan Huomioitavaa on kuitenkin että tätä pukeutumis tyyliä ei käytetä aivan 
jokaisessa opiskelijakomppaniassa vaan esimerkiksi Kauppatieteiden jokaisessa opiskelijakomppaniassa vaan esimerkiksi Kauppatieteiden 
ylijääkärikomppania(KYK) ja Prodekopatteri(PRDKPTRI) pukeutuvat ylijääkärikomppania(KYK) ja Prodekopatteri(PRDKPTRI) pukeutuvat 
ympäri vuoden seuraavasti.ympäri vuoden seuraavasti.

-Mustat tai siniset farkut-Mustat tai siniset farkut

-Vaaleansininen kauluspaita (Oxford)-Vaaleansininen kauluspaita (Oxford)

-Tummansininen höyhentakki (jostain syystä talvella hihaton ja kesällä -Tummansininen höyhentakki (jostain syystä talvella hihaton ja kesällä 
pitkähihainen)pitkähihainen)

-Ruskeat nahkakengät-Ruskeat nahkakengät

-Ruskea vyö-Ruskea vyö

HaalariHaalari
Haalarin kanssa voidaan käytää muita killan tuotteita ja härpäkkeitä. Haalarin kanssa voidaan käytää muita killan tuotteita ja härpäkkeitä. 
Oleellisinta haalarin käytössä on kuitenkin pitää sitä ylhäällä Oleellisinta haalarin käytössä on kuitenkin pitää sitä ylhäällä 
lähökohtaisesti ja mikäli olo on liian tukala näin pitää kevenämiseen pyytää lähökohtaisesti ja mikäli olo on liian tukala näin pitää kevenämiseen pyytää 
lupaa lähimmältä esimieheltä. Haalari pitää kuitenkin nostaa takaisin ylös lupaa lähimmältä esimieheltä. Haalari pitää kuitenkin nostaa takaisin ylös 
mikäli jotakin juhlallista tapahtuu.mikäli jotakin juhlallista tapahtuu.

SillisSillis
Silliaamiaisen pukukoodin oleellisin osa on se että päällä ovat ne Silliaamiaisen pukukoodin oleellisin osa on se että päällä ovat ne 
vaatteet jotka ovat päälläsi kun heräät. Nämä vaatteet voivat vaihdella vaatteet jotka ovat päälläsi kun heräät. Nämä vaatteet voivat vaihdella 
aina iltapuvusta alastomuuteen, minkä takia suositeltavaa onkin sillistä aina iltapuvusta alastomuuteen, minkä takia suositeltavaa onkin sillistä 
edeltävänä päivänä sammua mukavissa ja rajua kohtelua kestävissä edeltävänä päivänä sammua mukavissa ja rajua kohtelua kestävissä 
vaatteissa. Mikäli kuitenkin heräät hienommissa vaatteissa niin älä huoli, vaatteissa. Mikäli kuitenkin heräät hienommissa vaatteissa niin älä huoli, 
koska aina on parempi pukeutua yli kuin ali.koska aina on parempi pukeutua yli kuin ali.
Myös mikäli heräät alasti tai erittäin vähäisissä vaatteissa on yleisesti ottaen Myös mikäli heräät alasti tai erittäin vähäisissä vaatteissa on yleisesti ottaen 
kohteliasta pukeutua johonkin lämpimään kuten verkkareihin ti hauskaan kohteliasta pukeutua johonkin lämpimään kuten verkkareihin ti hauskaan 
college haalariin. college haalariin. 

ExcursioExcursio
Excursio pukeutuminen vaihtelee paljon riippuen excursion muodosta. Excursio pukeutuminen vaihtelee paljon riippuen excursion muodosta. 
Nykyisin kun excursiot ovat etänä voi pukeutumisen kokonaan jättää Nykyisin kun excursiot ovat etänä voi pukeutumisen kokonaan jättää 
välistä, mutta kun tapahtumat palaava taas normaaliin muotoonsa on välistä, mutta kun tapahtumat palaava taas normaaliin muotoonsa on 
suositeltavaa noudattaa annettua pukukoodia.suositeltavaa noudattaa annettua pukukoodia.

Smart CasualSmart Casual
Googlaa vaan ite.Googlaa vaan ite.

Tummapuku/CocktailTummapuku/Cocktail
Sama kun edellises.Sama kun edellises.

IltapukuIltapuku
Frakki tai nilkkoihin saakka menevä mekkoFrakki tai nilkkoihin saakka menevä mekko
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Streaming media recommendations

Since only handful of events have been organized there is plenty of free time to use for watching films, series and listening 
to podcasts. I’d like to give you a few recommendations to spend time on instead of studying because we all are already full 
of zoom lectures and never-ending deadlines.

New version of The Unknow Soldier film (suom. Tuntematon sotilas) 
was made in 2017. If you have not seen this film, you are really missing 
out. It tells about Continuation War. The film is based on Väinö Lin-
na’s same-named novel. The film has been filmed three different times 
now in 1955, 1985 and the latest version in 2017 which tells about its 
success. It has been candidate for several movie prizes. It is part of 
Finland’s heritage and the newest version takes the grand prize. So, if 
you haven’t seen this movie yet I highly recommend watching it. The 
Finnish version can be found in Yle Areena and the version with Eng-
lish subtitles in Netflix.

Here would be 
a picure of the 
unknow soldier, 
but I personally 
don’t know him

Our own guild IK had Major night in 25.11.2020 it had some good infor-
mation about some major programs that you can study within our guild. It 
mainly focused around the Finnish candidate programs major programs, 
but it was still very useful if you find any interest in these subjects. If you 
missed the night, the recording can be found on YouTube (https://youtu.be/
zdgLTuw_dMc)

Rick and Morty is a tv show that is widely spread. There are many seasons made of the 
show. The genre of the show is comedy, but the humor is very hard to understand. It 
might even be even so for smarter and more educated viewers. Some critics say that you 
might need several years of experience in comedy to find something funny in it. I some-
times watch the same episode many times over only to get some of the jokes. But if you 
are down to the challenge It can be found on Netflix and HBO.

Picture of the biggest Rick and Morty fan after 
receiving the nobel price from explaining the 
jokes of the latest episode on r/rickandmorty
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If you still have a tv, turn to channel two 17:00 every weekday. There you can find a remarkable 
piece of art that will definitely help you get through the day. It is a good break evening break 
since it is aired at 17:00 so you have the energy to study after the show. The show is very famous 
and if you haven’t watched it, I think you should. It has been aired for many decades which tells 
about its popularity. There are also very famous hosts in the show so I recommend checking it 
out.

Here is a clue of what the show is 
called

2

Lastly maybe the greatest creation of mankind. This video will give you goosebumps. Not many people 
have seen this masterpiece, but you definitely should watch it. This beauty can be found on YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=QtBDL8EiNZo. The whole video is very pleasing to watch and the 
best part about this video is that it will never get boring to watch it all over again.

Jos kiinnostuksesi heräsi ole yhteydessä 
killan yrityssuhdevastaavaan




