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Päätoimittajan pimeä pääkirjoitus
Uusi vuosi uudet kujeet. Pimeä talvi alkaa olla takanapäin ja kevät häämöttää 
jo horisontissa. Kevään tullessa kaamosmasennusksen vaikutukset eivät näy 
enää jokapäiväisessä elämässä vaan enää noin joka toinen päivä, kun lumi 
sataa uudelleen maahan ja alkaa taas harmittamaan suuresti.

Kuitenkin pikkuhiljaa tuleva kevät toi esiin myös Ruutisten toimittajakunnan, 
joka onkin jo pienen hetken piileskellyt päätoimittajalta. Kuitenkin toimittajat 
ovat pitkien YT-neuvottelujen jälkeen palanneet työpisteillensä ja tuloksena 
saatu taas vuoden ensimmäiset Ruutiset.

Arki ei enää ole samaa kuin ennen, sillä taas uudet koronarajoitukset 
rajoittavat kaikkien elämää merkittävästi. Ruutiset kuitenkin pysyvät 
samana (, kuten sekin että OL3 ei edelleenkään ole valmis,) ja tuo 
Rakennusinsinöörikillalle sitä samaa huumoria, jota on kierrätetty jo usean 
vuosikymmenen ajan. Harmittaahan se, ettei tapahtumia voi järjestää 
samalla tavalla kuin ennen, mutta sentään koronarokotus tuo kauan 
odotettua toivoa. 

Toivotaan, että korona alkaa pian helpottamaan ja päästäisiin käymään 
sitseillä ja muissa tapahtumissa. Toistaiseksi pidetään turvavälit ja nautitaan 
taas uudesta vapaamedian tuotoksesta. 

Lopuksi haluan sanoa taas ne geneeriset sanat, jotka jokaisen 
julkaisun yhteydessä sanotaan, kiitos kaikille, jotka ovat tämän lehden 
mahdollistaneet.

Ruudolf Ruutinen
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PUHIKSEN PUHINAT
”Koittakaa jaksaa.” 

Nämä sanat muuan pääministeri on toistanut ehkä pari kertaa liikaa, tekemättä hallituksen kanssa mitään oikeille 
opiskelijoiden ongelmille. Onneksi maailmassa on kuitenkin tärkeämpiäkin hallituksia, jotka alati toimivat kiltalaisten edut ja 
toiveet huomioon ottaen. 

Vaikka normaaliin vuoteen verrattuna saattaisi vaikuttaa siltä, että vanha sananlasku ”Miksi raati ei tee mitään?” pitäisi 
paikkansa, on totuus aivan jotain muuta. Hiljaiseloa viettävän kiltakoneiston pinnan alla muhii entistä enemmän luovempia 
ideoita tapahtumille. Uudet raatilaiset tiesivätkin, edellisten saappaisiin hypätessään, minkälaiseen maskisoppaan he ovat 
rokotteensa pistäneet. 

”Raksa jaksaa!”

Johan kuulostaa paremmalta, eikö vain? Näitä sanoja on toistettu vuosikurssi toisensa jälkeen ja näitä sanoja toistaa 
tämäkin toisenlaisen hallituksen päämies omasta huoneestaan työpöydän ääreltä. Sentään tämä raati tarjoaa konkretiaa 
sanojen tueksi. Yksin en paljoon pystyisi, mutta onneksi yhteistyössä on voimaa. Olenkin siis sanoinkuivailemattoman ylpeä 
jokaisesta raatilaisesta ja toimihenkilöstä, jotka ovat tarttuneet tehtäviensä tuomiin haasteisiin, vaikka tulevaisuus on alati 
harmaan peitossa!

Hyvin jännittävien ja tiukkojen äänestyksien jälkeen marraskuisessa vaalikokouksessa realisoitui jo fuksivuodesta lähtien 
takaraivossani syntynyt idean poikanen. Olla puheenjohtaja rakkaassa killassamme. Tämän vanhan rahastonhoitajan 
onneksi, sain kaverikseni 11 muuta käsittämättömän upeaa ja innokasta kiltalaista. Tänä vuonna, enemmän kuin koskaan, 
tarvittiin niitä uusia tuulia raatiin, mutta sainkin oikean taifuunin. Tänä vuonna on jo keksitty ja tullaan keksimään se 
kuuluisa pyörä monesti uudelleen. Raati ja toimihenkilöt ovat hyvällä sykkeellä lähteneet toteuttamaan uusia toinen toistaan 
luovempia tapahtumia ja tekemistä kiltalaisille, vaikka ainakin osa käsistämme on sidotut. 
Itse olen ottanut asenteeksi sen, että jokainen pienikin killan järjestämä tapahtuma on tässä tilanteessa kotiin päin ja 
kaikista pienistä iloista tulee ottaa kaikki irti. 

Kaikkea teidän kanssanne irti ottamassa,

Lassi Mäkelä
Puheenjohtaja 2021

Mikä valtio saa aikaan vähiten asioita?

Vastaus löytyy sivun 10 alakulmasta!

KOLMOSSIVUN RAKSALAINEN
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Kevät on tullut ja valon määrä kasvaa päivä päivältä. 
On taas se aika vuodesta, kun mahdollisen Wapun 
odotus alkaa tiivistyä. Tätä tekstiä kirjoittaessa Wappu 
on vasta unelma, mutta toivottavasti lehden painoon 
mennessä tilanne on jo muuttunut ja Fuksimajuri on 
heltynyt järjestämään tämän ikiaikaisen fuksikasvatuksen 
riemujuhlan.

Viimeistään nyt siis kannattaa alkaa seuraamaan 
kippareiden viestejä telegramissa. Kevään tapahtumat 
ovat ainutkertaisia ja niihin voi osallistua vain fuksina.

Muistakaa, olemme aina teitä ja kysymyksiänne varten.

Fuksikapteeninne
Sampo & Fanni

Spring has begun and the light increases day by day. 
It’s again that time of the year when waiting for the 
possible Wappu starts to culminate. At the time of 
writing this text, Wappu is only a dream. Hopefully, 
after the publication of the magazine, the situation has 
changed and Fuksi Major has decided to arrange this 
ancient celebration of the fuksi education.

If you haven’t done that already now is the perfect time 
to start following the fuksi captains on telegram. Events 
of the spring are unique and you can participate in them 
only when you’re fuksi yourself.

Remember, we are always here for you and your 
questions

Your Captains
Sampo & Fanni

KapUJEN löpiNäT         CapTaiNs TwaddlEs

ISOmaman marinat

Ihmisten tapaaminen vuonna 2021 Sanoiko joku Wabu?!?!?!?!

Ilmeesi kun maistat jotakin 
vaapukkamehua vahvempaa 
vuoden tauon jälkeen

Ei mulla muuta tällä kertaa, tsemppiä kaikille kevääseen!

Moikkulein,

ISOmama Fanttuli

kakstuhatkakskyt
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Tips on Clubbing during the ‘rona times

As we all know, entertainment has been hit pretty hard by the pandemic but there are still safe ways to go clubbing in 
Finland. In fact the clubbing scene has never been so lively if you know where to look.

Here are a few tips and tricks to get started!

1.Best clubbing spots

There are some more known spots such as the Hernesaarenranta (Pea Islands Beach) but I recommend trying out 
the hidden gems only known by the more experienced clubbers. One place frequented by those preferring the more 
underground scene in Helsinki should try a place around Suomenlinna (Finlads Castle). If you have more time and are able 
to leave the Helsinki metropolitan region you should head for the northern pearl Oulu (Oulu). Located by the 
Perämeri (Ass Sea) the harsh winters attract many clubbers as there are few other things to do. The locals are easily 
approachable and you are sure to get a catch.

2.Breaking the ice

Some people say that there are no wrong ways to break the ice but this is not the case. Avoid the pitfalls so you don’t get a 
cold shoulder.

Don’t be too aggressive
-The ice should be broken gently so you don’t drive away the very thing you are trying to get close to.

Use the whole arsenal
-Bring with you all the tools you have and don’t be afraid to use them. Clubbing can be quite ferocious so make sure you 
get all the advantage you can.

Its okay to be rough around the edges
-When you start breaking the ice it’s acceptable to be rough around the edges. It will eventually get smoother as you apply 
the right tools and proceed with the mission.

3.Dealing with the consequences

As	we	all	know	the	following	day	can	be	quite	difficult.	Some	people	feel	remorse	for	their	
actions. I think you should not. Clubbing has been a tradition for centuries and doing so you surely honor your 
grandparents. There has been some conversation in making clubbing illegal but  as long as it is still allowed, you shouldn’t 
feel bad.

With these tips you are sure to have a great 
day clubbin. But remember, leave the seel cubs 
unharmed and watch out for the polar bears.

Your Master Captain
Mikko Tiili

MASTER CAPTAINS MUMBLES
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Tilastoja, faktoja, analyyseja
Heipä hei ja hyvää alkavaa kevättä!

Oman raativuoteni aikana mieleeni juolahti useamman kerran eräs ajatus. Minusta tuntui, että viikoittaiset kokoukset 
venyivät ja venyivät, kunnes koko poppoo oli lopen uupunut. Ajattelin siis hieman tarkastella ja tutkistella viime vuosien 
raatien kokouspöytäkirjoja, erityisesti kokousten pituuksia. 

Alla siis vuosien 2016–2020 raatien kokousten pöytäkirjoista koottuja lukuja. Bonuksena vielä tämän vuoden raadin 
lukemat heidän alkuvuoden kokouksistaan. 

Kuvassa Rakennusinsinöörikillan oma kiltistonttu sekä omena palkinnoksi parhaiten suorittaneelle raadille.
Voittajan löydät sivun 4 alareunasta.

Antoisia lukuhetkiä,

Rakennusinsinöörikillan opintovastaava 2020

Janne Suominen



7

Mikä on Ruutisten artikkeli?
Persoonakartoitus (allignment chart) ruutisartikkelista. Nauttikaa!

Aihepuristi

Käsittelee 
rakennusinsinöörikiltaa

Aiheneutraali

Käsittelee opiskelijoita koskevia 
asioita

Aihekapinallinen

Käsittelee mitä vain

Muotopuristin

Tekstiä ja kuvia 
paperilla

Puhiksen puhinat on 
Ruutisten artikkeli

Printattu Ayy:n viikkotiedote on 
Ruutisten artikkeli

Hesarin Hong Kong 
“mainos” on Ruutisten 

artikkeli

Muotoneutraali

Fyysinen objekti

Sampo on Ruutisten 
artikkeli

Puhuva heinäpaali on Ruutisten 
artikkeli

Monoliitti on Ruutisten 
artikkeli

Muotokapinallinen

Konseptilla ei ole 
väliä

Raksafuksien speksi on 
Ruutisten artikkeli

Hallituksen koronainfo 
opiskelijoille on Ruutisten 

artikkeli.

Ps. Koittakaa jaksaa (:

Vihreä kuula on Ruutisten 
artikkeli

Mia Ass-lovi
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Kurjuuden maksimointi
 
Talven pimeydessä aikakausilehdet pursuavat asiantuntijoiden vinkkejä siihen, miten pysyä virkeänä ja iloisena, mutta silti 
usein tuntuu, ettei mikään tunnu auttavan. Ruutisten toimitus onkin nyt kehittänyt uuden lähestymistavan tähän yleiseen 
ongelmaan: kurjuuden maksimointi! Maksimoimalla elämän kurjat asiat lähestytään arkielämän harmautta lämpimästi 
hyväksyen ja määrää lisäten, eikä kurjuutta nähdäkään enää suurena ongelmana. Metodeja kurjuuden maksimoimiseen 
löytyy lukemattomia, joista Ruutisten toimitus päätti tuoda esiin kolme parasta, jotka sattuivat olemaan lisäksi kolme 
ensimmäistä, jotka toimittajilla tuli mieleen.

1. Yksi hyvä tapa maksimoida kurjuutta on ajoittaa kaikki 
ulkoilut mahdollisimman epäsuotuisaan hetkeen. Oli ulkona 
sitten pilkkopimeää taikka sataa kylmää räntää vaakatasossa, 
on oivallisin hetki lähteä kävelylle juuri tähän kaikista 
huonoimpaan hetkeen. Ja älkäähän unohtako pitää verhoja 
kiinni, jos aurinko paistaa!

2. Toinen hyvä keino lähteä kokeilemaan 
maksimoimismetodia on meditointi, mutta päinvastoin. Sen 
sijaan, että yrittää epätoivoisesti tyhjentää pään ajatuksista, 
pyritään täyttämään mieli kaikilla mahdollisilla asioilla, mitä 
päähän putkahtaa ja annetaan ajatusten virrata. Vedetään 
siis päät täyteen, tällä kertaa ajatusten voimalla.

3. Kolmas keino kurjuuden lisäämiseen arkipäivään on 
puuttua omiin stressinlievityshetkiin, jotka sisältävät kaikki 
päivään kuuluvat askareet, joita tykkää tehdä. Oli mieleisesti 
homma sitten suoratoistopalveluiden parhaan sisällön 
ahmiminen taikka Otaniemen kampusalueen tiilirakennusten 
jäljitteleminen maalauksien muodossa, yksinkertaisesti 
lopeta. Eli jos se tuottaa sinulle iloa, heitä se menemään.

Ruutisten toimitus on raportoinut metodin toimivan sadan prosentin varmuudella, tosin toimittajat eivät itse kokeilleet 
metodin toimivuutta käytännössä ja ilmoittivatkin prosenttiluokan pelkästään omaa moitteetonta päättelykykyään ja 
erinomaista itsevarmuuttaan käyttäen. Joka tapauksessa, toimittajat suosittelevat lämpimästi metodin kokeilua kaikille niille, 
jotka eivät ole saaneet aiemmista neuvoista helpotusta, ja jotka luottavat Ruutisten sanaan täydellisesti. Kauan eläköön 
kurjuus!
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Ruutisten toimitus ei vastaa mahdollisista opiskelumotivaatioon vaikuttavista tekijöistä tai pääaineen valintaan liittyvistä 
virheistä.

Ruutiskooppi
1.-n. vuoden kiltalainen, oletko epävarma tulevaisuudestasi? Etkö ole vieläkään päättänyt, mihin pääaineeseen haluat 
jatkaa kandiksi valmistuttuasi? Huolet pois, tämä ruutiskooppi kertoo sinulle, mikä pääaine on juuri sinulle sopiva valinta 
horoskooppimerkkisi perusteella. 

ElementitElementit
Horoskoopit jaetaan neljään elementtiin: tuli, maa, ilma ja vesi. Jokainen elementti ilmentää ominaisia piirteitä sen alle Horoskoopit jaetaan neljään elementtiin: tuli, maa, ilma ja vesi. Jokainen elementti ilmentää ominaisia piirteitä sen alle 
osuviin horoskooppeihin. Näiden elementtien avulla etsimme oikean tulevan ammattisi. Ruutisten horotoimitus on käyttänyt osuviin horoskooppeihin. Näiden elementtien avulla etsimme oikean tulevan ammattisi. Ruutisten horotoimitus on käyttänyt 
lähteenään	luotettavia	sivustoja,	kuten	astro.fi	ja	Me	Naisten	päivän	horoskooppia.lähteenään	luotettavia	sivustoja,	kuten	astro.fi	ja	Me	Naisten	päivän	horoskooppia.

TuliTuli
Oinas 21.3.–19.4., Leijona 23.7.–22.8., Jousimies 23.11.–21.12.Oinas 21.3.–19.4., Leijona 23.7.–22.8., Jousimies 23.11.–21.12.
Elementtisi tuli edustaa energiaa, valoa ja lämpöä. Tulisuutesi ja intohimosi voi viedä sinut pitkälle kamppailussa kivihiiltä Elementtisi tuli edustaa energiaa, valoa ja lämpöä. Tulisuutesi ja intohimosi voi viedä sinut pitkälle kamppailussa kivihiiltä 
vastaan. Mutta ole varovainen! Liika höyrypäisyys voi aiheuttaa loppuunpalamista valitsemallasi tiellä. Sinulle sopiva vastaan. Mutta ole varovainen! Liika höyrypäisyys voi aiheuttaa loppuunpalamista valitsemallasi tiellä. Sinulle sopiva 
pääaine on energiatekniikka.pääaine on energiatekniikka.

MaaMaa
Härkä 20.4.–20.5., Neitsyt 23.8.–22.9., Kauris 22.12.–19.1.Härkä 20.4.–20.5., Neitsyt 23.8.–22.9., Kauris 22.12.–19.1.
Maa symboloi pysyvyyttä ja ympäröivää maailmaa. Olet henkilö, joka on käytännöllinen ja luotettava. Haluat pitää sekä Maa symboloi pysyvyyttä ja ympäröivää maailmaa. Olet henkilö, joka on käytännöllinen ja luotettava. Haluat pitää sekä 
jalkasi että talosi tiukasti maassa. Muista uskaltaa ottaa riskejä elämässäsi, mukavuudenhaluisuus saattaa välillä estää jalkasi että talosi tiukasti maassa. Muista uskaltaa ottaa riskejä elämässäsi, mukavuudenhaluisuus saattaa välillä estää 
sinua etenemästä urallasi. Perusta töllisi kalliolle tai kukkulalle, sinulle sopiva pääaine on georakentaminen.sinua etenemästä urallasi. Perusta töllisi kalliolle tai kukkulalle, sinulle sopiva pääaine on georakentaminen.
  

IlmaIlma
Kaksoset 21.5.–20.6., Vaaka 23.9.–23.10., Vesimies 20.1.–19.2.Kaksoset 21.5.–20.6., Vaaka 23.9.–23.10., Vesimies 20.1.–19.2.
Tämän elementin omaavat henkilöt ovat omiaan välittämään informaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman Tämän elementin omaavat henkilöt ovat omiaan välittämään informaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Ilman 
elementtien horoskoopit ovat insinöörimäisen teoreettisia ja älykkäitä, mutta kuitenkin sosiaalisia ja meluisia. Ainakin elementtien horoskoopit ovat insinöörimäisen teoreettisia ja älykkäitä, mutta kuitenkin sosiaalisia ja meluisia. Ainakin 
joissain tapauksissa paras sinulle parast tapa on toimia objektiivisesti, mutta ilmasta käsin: karttojen ja paikkatiedon avulla! joissain tapauksissa paras sinulle parast tapa on toimia objektiivisesti, mutta ilmasta käsin: karttojen ja paikkatiedon avulla! 
Sinulle sopiva pääaine on geoinformatiikka.Sinulle sopiva pääaine on geoinformatiikka.

VesiVesi
Rapu 21.6.–22.7., Skorpioni 24.10.–22.11., Kalat 20.2.–20.3.Rapu 21.6.–22.7., Skorpioni 24.10.–22.11., Kalat 20.2.–20.3.
Olet kaveriporukan huolehtija, kannat loppuillasta kavereille vettä ja kuuntelet kaikki huolet kärsivällisesti. Näillä Olet kaveriporukan huolehtija, kannat loppuillasta kavereille vettä ja kuuntelet kaikki huolet kärsivällisesti. Näillä 
horoskooppimerkillä on mielikuvitusta vaikka muille jakaa, välillä jopa kaaottisuuteen asti. Siitä on hyötyä kun yrität horoskooppimerkillä on mielikuvitusta vaikka muille jakaa, välillä jopa kaaottisuuteen asti. Siitä on hyötyä kun yrität 
ymmärtää hydrologiaa ja soveltaa sitä vesitalouteen. Sinulle sopiva pääaine on vesi- ja ympäristötekniikka.ymmärtää hydrologiaa ja soveltaa sitä vesitalouteen. Sinulle sopiva pääaine on vesi- ja ympäristötekniikka.
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Koriskolumni retrospect kausi 2019 - 2020 finaali
Pandemia oli kurottanut kämmenensä Isänmaan hellään huomaan. Ensimmäiset rajoitukset olivat tulleet voimaan. Tästä 
huolimatta Unisportin korissarja pelattiin kunnialla loppuun asti. 

ENGijENGi	 vs.	 Hellas	 Basket	 oli	 äärimmäisen	 odotettu	 finaalikamppailu.	 Molempen	 joukkueiden	 kovat	 karpaasit	 sekä	
helländynaamiset tiimipelaajat ottivat toisistaan mittaa viime vuonna,  eikä tästä ottelusta latausta puuttunut. 

ENGijENGi pelasi hyvin yhteen sekä heidän selkeä vahvuutensa 
oli se, että ENGillä on useita pisteidentekijöitä. Tottakai suurin 
osa niin sanotuista pointseista putoaa parin pelaajan niskaan, 
mutta pallo pyöri hyvin jokaisen pelaajan kautta. Hellaksen 
muutamat tähtipelaajat ottivat vastuuta kantamisesta, mutta 
tämä ei tällä kertaa riittänyt.

ENGijENGi voitti matsin tuntuvalla piste-erolla, muttei ottanut 
kotimatkalle mukaan kultaa, poikaa tai mammonaa. Palkintona 
loistavasta suorituksesta ja onnistuneesta kaudesta oli hyvälle 
käytölle tulevat sukat. 

Uutta kautta, ilman mestaruusdarraa, nälkäisesti odotellen,
Mikko Jantunen

KESÄTYÖHAUT OVAT TAAS KUUMIMMILLAAN !KESÄTYÖHAUT OVAT TAAS KUUMIMMILLAAN !

”KESÄTÖITÄ TEEKKAREILLE”  ”KESÄTÖITÄ TEEKKAREILLE”  
KAMPANJA ON KÄYNNISSÄ RILIN  SOMESSAKAMPANJA ON KÄYNNISSÄ RILIN  SOMESSA

Raksalle

eN

Takas

MeeN

2:08 / 2:47

Procrastination
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Oltermannin palsta – Korona-aika ei meinaa hellittää 
Hyvät opiskelijat!

Ajattelin ensin, että kirjoitan jostain muusta kuin koronasta, mutta eihän sitä voi vieläkään ohittaa. Monella nyt suuri huoli 
on se, miten pääsee alan kesätöihin. Niille, joilla on jo takana ensimmäinen alan kesätyöpaikka, ongelma ei ole niin suuri 
kuin niillä opiskelijoilla, jotka vasta etsivät ensimmäistä duunia. Joku on päätynyt tekemään samaa kuin aiempinakin 
kesinä, mutta moni etsii uusia mahdollisuuksia. Olen ollut mukana kiltojen, ammattiainekerhojen ja alan yhdistysten 
kanssa suunnittelemassa ja ideoimassa uusia tapoja järjestää kesätyörekrytapahtumia etänä. Ainakin ne, joihin olen 
osallistunut ovat vaikuttaneet onnistuneilta. Asiaan liittyen kannattaa tutustua seuraaviin sivustoihin, niiltä voi saada 
uusia ideoita myös kesätyöhakuun. 

https://infraosaaja.fi/like-foorumi/

https://www.tek.fi/fi/palvelut/uratilanteet/toissa-opiskelijana

https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/teekkarit/kesatoita-teekkareille.html

https://skol.teknologiateollisuus.fi/fi/koulutus/mytech

Itse olen koonnut seuraavia vinkkejä opiskelijoille:
 
• rakennusalalla sekä talo- että infrakohteissa on paljon matalan kynnyksen työpaikkoja (siis sellaisia, joihin ei 
          tarvita kovin paljoa taustaosaamista), 
• haalariharjoittelu työmaalla avaa ja laajentaa omaa näkökulmaa, 
• oman asenteen merkitystä ei voi koskaan ylikorostaa, 
• hyviä työpaikkoja on myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella,
• hakemuksessa kannattaa kertoa kiinnostuksen kohteista ja haluaa oppia uutta,
• myös pieniä yrityksiä kannattaa lähestyä, vaikka niillä ei olisikaan näyttäviä nettisivuja tai opiskelijaohjelmaa,
• hyvää motivaatiota osoittaa se, että otat selvää työnantajasta ja osoitat sen hakemuksessasi ja
• CV:een ja motivaatiokirjeeseen kannattaa satsata. 

Yllä olevista linkeistä saat hyviä ohjeita CV:n kirjoittamiseen ja käyttäytymiseen esim. haastattelussa. 

Tsemppiä kevään opintoihin! Kyllä me tässä vielä nähdään f2f! 

Leena

Qr koodi linkkeihin.
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Raati 2021 esittäytyy
Puheenjohtaja Lassi Mäkelä
Kerro lyhyesti itsestäsi: 
Teekkarielämään uppoutunut 
ja sittemmin hukkunut herkästi 
innostuva opiskelijaotus. Killan 
entinen massibossilassi, nykyään 
vissii sit vaan bossilassi. Jotkut 
kylläkin kutsuvat Ranskan 
Lasseksi, enkä yhtään tiedä 
pourquoi. Tykkään saada 
asioita aikaan ja koirista. En 
pidä pinaattikeitosta. Nautin 
keittoni mieluummin metallisesta 
sylinteristä taskulämpimänä ja 
korkeasta polviasennosta.
Mitä teet raadissa? Ilmeisesti johdan puheita, jos raatinimikkeeseeni 
on uskominen. Hölisen liikaa zoom-kokouksissa, kuumottelen olenko 
muistanut tehdä kaikki velvollisuuteni, kaitsen raatilaumaani ja nautin 
ajoittain yhen tai kakskymmentä keskikeppanaa. Ajoittain kuuntelen 
palautteita siitä, miksi raati ei tee mitään.
Miksi raati ei tee mitään? Ah, sieltä se taas tuli. Oikeesti me tehään 
vaikka mitä, mut nyt on vaa vähä tämmönen case kuin korona ja 
valtio kieltää meiltä kaiken perinteisen hauskan. 🥺👉👈 Raati 
kyllä tekee kovasti töitä sen eteen, että keksitään kaikkee kivaa teille 
rakkaat kiltalaiset. Se ei vaan näytä ulospäin siltä, kun sitsejä sun muita 
tapahtumia ei näy kalenterissa. Trust me, I’m a (not so) soon-to-be 
Diplomi-engineer!

Rahastonhoitaja Tomas Kurenniemi
Kerro lyhyesti itsestäsi: Olen innokas oppimaan uutta ja syön 
terveellisesti. Välillä. Toiselta koulutusohjelmaltani olen kylteri joten 
olen siis sisimmältäni kiero. Koen itseni Homo 
Economicukseksi.
Mitä teet raadissa?Aherran raadissa 
rahastonhoitajana eli maksan muiden laskuja 
ja huolehdin IK:n rahakätköstä. Välillä meinaa 
oma ja IK:n lompakko sekoittua, mutta killan 
oma journalistinen helmi, Ruutiset, tarkkailevat 
aktiivisesti kaikkea killassa tapahtuvaa.
Paras maksuväline? Kiitos IK:n tukijoille. 
Paras maksuväline on tietenkin yritysten 
IK:lle maksamat sponsorirahat, joita käytän 
mielelläni. Nämä lahjukset mahdollistavat 
sujuvan toimintani opintotukien loppuessa. Tai 
siis en käytä killan rahoja omiin tarkoituksiin.
Kirjuri-tiedottaja Iiris Vuorialho
Kerro lyhyesti itsestäsi: 
Iiris AKA silmän osa tai kurjenmiekka-kukka. Suuresta hakijamäärästä 
huolimatta pääsin ilokseni raatiin ja nyt kiltaidentiteettini on saanut 
ylennyksen speksivastaavasta tieduri-kirjoittajaksi. Sain äskettäin tietää 
olevani raadin lyhyin ainakin yhdellä mittapuulla, sulattelen vielä uutta 
informaatiota. 
Mitä teet raadissa?
Päätoiminen tehtäväni on 
huolehtia kiltahuoneen edustan 
hiekoituksesta. Nyt kiltahuoneen 
ollessa kiinni olen siis lähes 
toimeton. Aina maanantaiaamuisin 
prujaan itseltäni edellisviikon 
viikkotiedotteen ja copypastetan 
samat kirjoitusvirheet läpi vuoden. 
Olen raatilaisista se kenen pitäisi 
oosata soumi kieltä.
Miten hoitaisit tiedotuksen jos 
internet olisi alhaalla: 
Ilmeisesti ihmisillä on jo muinaisella kivikaudellakin ollut internetin 
kanssa ongelmia, sillä vaihtoehtoisia tiedotusmuotoja on jo valmiiksi 
keksittynä vaikka kuinka. Lähtisin tietenkin liikkeelle savumerkeistä, 
sillä niiden tulkitsemista on opiskeltu jo eskarissa Sudenpentujen 
käsikirjasta. Savu myös leviää laajalle, joten tiedotus Otaniemen 
ulkopuolellekaan ei olisi ongelma. Täytyykin perehtyä asiaan tarkemmin 
ja harkita vaihtoehtoista tiedotusmuotoja tg:n rinnalle…

Yrityssuhdevastaava Ilmari Oinonen
Kerro lyhyesti itsestäsi:
Olen aina kokenut omaavani hyvän 
huumorintajun, joka mielikseni tutkitusti 
korreloi korkean älykkyyden kanssa. En 
kuitenkaan aivan ymmärrä ironiaa tämän 
taustalla. Elämäni suola ovat pitkät aamut, 
sekä	flow-tila.	Korona-aika	on	sytyttänyt	
minulle jälleen innon itselleni tärkeisiin, jo 
miltei unohduksiin jääneisiin harrastuksiin, 
kuten prokrastinaatioon ja kadonneen vapaa-
ajan metsästämiseen.
Mitä teet raadissa?
Toimin tänä vuonna killan 
yrityssuhdevastaavana ja suuri osa killan tuloista tuleekin minun 
kauttani, valitettavasti ilman provisiota. Omaksi (ja muiden) onnekseni 
tapahtumien järjestäminen ja kiltalaisten viihdyttäminen on harvemmin 
minun vastuullani. Raadin kokouksissa minulla on tapana joko sanoa 
muka-hauskoja välikommentteja muiden kokoustajien keskustelujen 
aikana, tai puhua pitkiä monologeja muiden kannalta täysin 
irrelevanteista asioista.
Sponsorien keräämisen 101?
Killalle sponsoreita hankittaessa on todella tärkeä muistaa, että 
sponsoroinneista päätöksen tekevät yritysedustajat joutuvat harvoin 
taloudelliseen osavastuuseen poismyöntämistään tuista. Tämän 
takia yrityssuhdevastaavan toimenkuvaan liittyy ammattitaitoinen ja 
määrätietoinen tavoite oppia tuntemaan kaikkien yhteistyökumppanien 
yhteyshenkilöiden taustat ja intressit henkilökohtaisesti.

Emäntä Lotta Aalto
Kerro Lyhyesti itsestäsi:
Olen Espoolainen, jonka Espoolais-identiteettiä on koeteltu neljän 
vuoden tulikokeella Vantaan Korsossa. Nyt kun olen päässyt 
muuttamaan Niemeen, voin taas hengittää 
rauhassa. 
Laulan mistä ikinä. Parhaimpia teoksiani 
ovat Dippikastike ja kasviksia sekä 
Kevättakkikauden avaamislaulu. 
Mitä teet raadissa:
Pääasiallisesti suunnittelen toteuttamista ja 
välillä pääsen toteuttamaankin suunniteltua. 
Keitän parhaat kokouskahvit, vaikka kukaan 
muu ei olekkaan päässyt maistamaan sitä 
kokousten ollessa etänä. Voin kuitenkin 
vakuuttaa, että tuomaristo on ollut 
yksimielinen. 
Salainen reseptisi: 
Just add a dash of sesame oil

Exqursiomestari Saku Ristolainen
Kerro lyhyesti itsestäsi
Olen vuoden 2020 Pepu-kisälli ja rakastan 
puujalkavitsejä. 
Mitä teet raadissa?
Välillä en mitään, mutta silloin kun teen niin 
mietin miten Raksa pääsisi tänä vuonna 
Ouluun. Oikeasti koitan järjestää kiltalaisille 
lisää kalvosulkeisia Teamsissa, koska nykyään 
näyttöä ei tule muuten paljon tuijoteltua. Sitten 
kehtaan vielä kutsua niitä excurioiksi. Heitän 
paljon myös huonoa läppää.

Miten hoitaisit kuljetuksen KP:lle, jos bussi ei olisi käytettävissä 
Vaikea kysymys. Päätän siis olla vastaamatta sen takia, ettei KP:sta 
kuulu kertoa mitään. Tai siis tietenkin bussi on käytössä luottakaa 
muhun, kyllä mä hoidan. Tai siis poistakaa tää, ette kuullut mitään 
paljastuksia KP:sta.
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Isäntä Leevi Koistinen
Kerro Lyhyesti itsestäsi:
Leevi Viljami Koistinen, lyhenee L.V.K. Olen 180 senttimetriä lyhyt. 
Lyhyt oli myös matkani rataa pitkin Riihimäeltä Otaniemeen. Hieman 
normaalia lyhyemmäksi muodostui lisäksi (kuitenkin hohdokas) 
palvelukseni IE-tonttuna. Lyhyestä virsi kaunis.
Mitä teet raadissa?
Ajattelen, siis olen. Siinä sivussa täytän isännän saappaita. Mutta 
siinä riittääkin tekemistä! Saappaissa pitää olla jalat ja sukat ja 
villasukat, sitten oikeesti kostean kelin varalle vaihtosukat ja vielä 
vaihtovillasukat. Sen lisäksi perjantaisin kirjoittelen kanssakiltalaisten 
nimiä tg-ryhmään satunnaisessa järjestyksessä. Kaiken kaikkiaan 
merkillisiä mutta hauskoja 
hommia.
Salainen reseptisi:
Jerk Chicken:
2 pientä havannapaprikaa
1 sipuli pilkottuna
50 g inkivääriä pieninä paloina
1 tl jauhettua maustepippuria
Kanaa tai jotain.
Muistatte sitten hieroa sitä.

Ei kyl oikeestaan oo oma. Ja 
jos tarkkoja ollaan niin ei ees 
salainen. Löytyy youtubesta. 
Että näin.

Fuksikapteeni Ramzi el Geneidy
Kerro lyhyesti itsestäsi: 
Oon Ramzi, vähän niinku Gordon 
Ramsay, Ramsay Bolton tai 
Ramses II. Mulla on 
kaksoiskansalaisuus. Iskä on 
Egyptist ja äiti Turust. Pidän 
kissoista ja muista ihmisistä. 
Kaksikertainen pepuvoittaja. #rookie 
#of #the #year
Mitä teet raadissa? 
Toimin suksitoimikunnan 
puheenjohtajana ja suksiopasta 
pitäis saada tehtyä tuleville sukseille. 
Suurimman osan ajasta otan 
aurinkoa kapujen kanssa, kun muut 
tekee oikeita töitä. Kyllä se kevät 
aurinko siellä jo paistaa!
Mitä aiot opettaa tuleville fukseille teekkariarvoista (:D)? 
Mitä aiot opettaa tuleville fukseille teekkariarvoista (:D)? Raksahenki ja 
yhteenkuuluvuuden tunne on kiltamme peruskiviä. On tärkeää ylläpitää 
vanhoja perinteitä.  Teekkarilakin päähänkin pistäessään fuksien on 
tärkeä oppia, että _____ ei ole teekkarien arvojen mukaista.

Fuksikapteeni Anna Laaksonen
Kerro lyhyesti itsestäsi:
Parantumaton penkkiurheilija Nokialta, 
josta sittemmin löytänyt tieni Tampereen 
kautta Espooseen, Otaonnelan kupeeseen. 
Puhun vähän, mutta vielä vähemmän asiaa 
ja	kielitaitoni	on	finglish	sekä	leffaquotet,	
jotka viihdyttävät lähinnä vain itseäni.
Mitä teet raadissa?
Tällä hetkellä en paljon muuta kuin 
ihmettelen syntyjä syviä ja katselen 
vierestä, kun muut raatilaiset painelevat 
hiki hatussa hommia. Syksyllä olisi 
tarkoitus ottaa lämmöllä vastaan kipparien 
hellään huomaan ENY-kiltaamme eksyneet 
uudet tulokkaat. Nähtäväksi jää, mitä 
kaikkea fukseille on oikein luvassa, kun lyömme Ramzin kanssa ei-
niin-viisaat päämme yhteen.
Mitkä asiat ovat olennaisia fuksikasvatuksessa?
Fuksikasvatuksessa olennaisinta lienee kipparin pillin oikeaoppinen 
vihellystekniikka sekä raksaringin epämäärisen pyöreänellipsimäiseen 
muotoon järjestäytyminen aika ajoin raksahengen kohentamiseksi.

Opintovastaava Iiro Ristikankare
Kerro lyhyesti itsestäsi:
Moro,,, Mä oon Iiro, Suomen Ateenan 
eli Jyväskylän lahja maailmalle. Mun 
suosikki… Eläin? Myyrä, Toteemieläin? 
Myyrä, Urheilulaji? Darts, Ruoka? Kaikki 
Lidlin paistopisteestä, Lehti? Ruutiset, 
Matikankurssi? Matriisit 
Mitä teet raadissa?
Ensisijaisesti toimin raadin 
matriisiedustajana. Toissijaisesti aiheutan 
pahennusta raadin kokouksissa esimerkiksi nukkumalla kesken 
kokousten. Ja ainiin! Vastaanhan myös raadissa killan opintoihin 
liittyvistä asioista yhdessä opintotoimikunnan kanssa.
Pitäisikö jälki-istunto ottaa rangaistukseksi dl laiminlyöntiin 
kursseilla? Pitäisin kyseistä menettelyä toimivana ratkaisuna tähän 
ongelmaan! Mielestäni jälki-istuntoa ei pitäisi käyttää pelkästään 
deadlinien laiminlyömiseen, vaan myös kaikkiin muihinkin kursseilla 
tapahtuviin suurempiin ja pienempiin rikkeisiin! Jälki-istunnot voisi 
suorittaa koulun jälkeen kiltahuoneella, jossa jälki-istuntoon joutuneille 
löytyisi varmasti yleishyödyllistä tekemistä aina kahvinkeittämisestä 
kiltiksen keittiön siivoamiseen.

Kv- ja Maisterivastaava Jaan Rönkkö
Kerro lyhyesti itsestäsi?:
Oon punapää Vantaan Korosta, mutta 
nyt reilu puoli vuotta oon asunut 
Jämeräntaipaleella. Rakastan mun 
frendejä, bändin kanssa soittamista ja 
juuri nyt lempilaji sulkapallokin on back in 
game. Rakastan myös mun automaattista 
kahvikonetta joka ei tee virheitä!
Mitä teet raadissa?: Mä oon kv- 
ja maisterivastaava eli varmistan 
kiltamme maistereille ja vaihtareille 
teekkarikoulutuksen ja myönnän 
esimerkiksi vappuna heille teekkarilakit. 
Kehitän kiltaa kansainvälisemmäksi 
järjestämällä englanninkielisiä tapahtumia ja olemalla uusille 
opiskelijoille avuksi kun he apua tarvitsevat. 
How do you make sure that Raksa will be worldwide?:
To make sure that Raksa is globally recognised movement, I will 
unite all Civil Engineers around the globe to save our dying planet. 
Exchange	students	set	magnificant	posters:	“Join	Raksa	to	build	
bridges between nations!”
SMC lähiörotat will step on stage in Chicago, Rio de Janeiro, Dubai, 
Tokyo and Marseille to sing for climate actions.
We shall make water pure again! We shall build walls for fun! We shall 
end climate change! Somebody has to do that.

Ruutisten päätoimittaja Juho Ojala
Kerro lyhyesti itsestäsi: 
Olen Juho Ojala tai Ruudolf Ruutinen 
riippuen päivästä, elän siis kaksoiselämää. 
Juhona olen pettämätön Porin puolesta 
puhuja	ja	Ruudolfina	höpisen	vain	muuten	
sekavia. Joskus olen kuullut lauseen, että 
“Mies voi lähteä Porista, mutta Pori ei lähde 
miehestä” ja voin taata, että se on totta. 
Lisäksi lempiharrastukseni on deadlinejen 
sekä koulutehtävien armoton laiminlyönti.
Mitä teet raadissa? Normaalisti käyn 
viikottain raadin kokouksissa ja teen sitä, 
mitä raati tekee parhaiten eli en mitään. 
Mutta noin neljä kertaa vuodessa minulle 
käy samoin kuin ihmissusille täysikuuna ja 
Ruudolf ottaa vallan. Muistikuvia minulla 
ei tästä ole, mutta minulle on kerrottu, että hoipertelen useana päivänä 
moneksi tunniksi koneen ääreen mumisemaan omiani ja noin viikon 
kuluttua on ilmestynyt uusi lehti.
Mihin Ruutisia käytetään?
Ruutisia käytetään pääasiassa riippumattojen oikeuksien ajamiseen. 
Oikeutta riippumatoille onkin jaettu jo vuodesta 1963. Lisäksi noin neljä 
kertaa vuodessa kiltalaisille jaetaan upouusi tiskirätti, talouspaperin pala, 
lattialuuttu tai erittäin vakavissa tilanteissa myös jopa lukumateriaalina. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että lehti on vain peiteoperaatio, joten 
lukukäyttöön se ei aina sovellu. Jos myös valmistuminen uhkaa joskus, 
kannattaa muistaa, että silloin voi Ruutisia käyttää myös lähteenä 
Dippatyössä ja lupaan, ettei taas hetkeen sitä uhkaa ole.
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RaksaBingo
Raksalaisuuteen kuuluu monia piirteitä, jotka tuppaavat ilmaantumaan aina silloin tällöin tasaisen epätasaisesti. 
Tästä inspiroituneena ajattelin valmistella teille, rakkaille lukijoille, hauskan RaksaBingon, jolla seurata seuraavien 
stereotypioiden toteutumista elämässäsi. Ideana on siis että asettelet seuraavat pointit ruudukkoon haluamallasi tavalla 
(kuitenkin niin, että yksi asia yhteen ruutuun) ja alat rastimaan ruutuja kun stereotypia toteutuu.
Kun olet saanut neljä rastia joko samalta riviltä tai pykälältä voit ilmoittaa asiasta osoitteessa:

https://rakennusinsinoorikilta.fi/kilta/palautetta-raadille/	

Ensimmäiset viisi bingon saanutta eivät saa yhtään mitään palkinnoksi.

Kertoessasi mitä 
opiskelet sinulle 
sanotaa “Se on 

tulevaisuuden ala”

Pukeutumisessasi 
on vahvasti mukana 

sinisen sävyt

Joudut selittämään 
ENGin ulkopuolisten 
kiltojen jäsenille, mitä 

AA-kerhot ovat

Kivien haistelu :D
Kertoessasi 
opinnoistasi 

vastapuoli ihmettelee 
miten mikään 

mainitsemistasi 
asioista liittyy 

energiaan.

Outo napsutuksen ääni 
auringon noustessa

Tavaat ainakin kolme 
sanaa ja tilanteen 

salliessa neljä

“Ootko jo miettiny 
maisterivaihetta?”

Jaksamiseesi viitataan 
usein

“Eiku nii oikee raksa 
on koneella”

“On meil viel georaksa”
Norske Kimblen 
samanaikainen 
pelkääminen ja 

odottaminen

Oman alan hommiksi 
voidaan luokitella 

melkein kaikki paitsi 
toimistotyöskentely

Et itsekään tiedä mitä 
kovat ja pehmeät arvot 

tarkoittavat

Käyt kursseja 
uudelleen rakkaudesta 

lajiin

“Pitäs kyllä joskus 
lukee historiikki läpi”

... ... ... ...

... ... ... ... ...

Loput ruudut voit täyttää itse... Raadille voi laittaa myös palautetta siitä, että bingo on keskeneräinen. “Miksi raati ei 
tee mitään?” Ruutisten toimituksessa uskotaan luovuuteen ja voin luvata, että keskiverto raksalainen on luovempi kuin 
Ruutisten koko toimitus. Vaihtoehtoisesti bingoa voi pelata hardmodella ja käyttää vain kolmea ylintä vaakariviä bingon 
saavuttamiseen. Tästä kyllä voittaja ansaitseen 10 pistettä ja papukaijamerkin. 
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SMT HOODRATS RAIDERI 

Kilo royal gala omenia

 Kontti kaljaa/olutta

Hennesseyy/Jalluu

LSD: limu-sipsi-dippi

ACERin läppärin laturi

Ei mitää paskaa vaa jenkkii (purkkaa, 
idiootti)

BESS

HAHAH! Luulitteko jo pääsevänne eroon jo perinteeksi muodostuneesta Viinlandia-HAHAH! Luulitteko jo pääsevänne eroon jo perinteeksi muodostuneesta Viinlandia-
kirjoituskilpailusta? Ei huolta, sillä kirjoituskilpailu tekee paluun tänäkin vuonna. Noutakaa kirjoituskilpailusta? Ei huolta, sillä kirjoituskilpailu tekee paluun tänäkin vuonna. Noutakaa 
siis sulkakynänne ja täyttäkää mustepullonne. Viinlandiassa aiheena tänä vuonna on siis sulkakynänne ja täyttäkää mustepullonne. Viinlandiassa aiheena tänä vuonna on 
“Uusi toivo“. Kirjoituskilpialuun osallistuvalla on täysi vastuu siitä, millaisen tekstin väsää. “Uusi toivo“. Kirjoituskilpialuun osallistuvalla on täysi vastuu siitä, millaisen tekstin väsää. 
Osallistua voi runolla, romaanilla, kuvalla, kirjoituksella tai oikeastaan millä tahansa Osallistua voi runolla, romaanilla, kuvalla, kirjoituksella tai oikeastaan millä tahansa 
tiedostolla. Tekeleenne valmistuttua tulee se palauttaa Ruudolf Ruutiselle osoitteeseen tiedostolla. Tekeleenne valmistuttua tulee se palauttaa Ruudolf Ruutiselle osoitteeseen 
“juho.i.ojala@aalto.fi”.	Osallistumisaikaa	on	vain	rajallinen	määrä,	joten	palautathan	“juho.i.ojala@aalto.fi”.	Osallistumisaikaa	on	vain	rajallinen	määrä,	joten	palautathan	
tuotoksesi nimesi kera 11. huhtikuuta mennessä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. tuotoksesi nimesi kera 11. huhtikuuta mennessä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. 
Kilpailussa voittajalle on luvassa hyvän mielen, maineen sekä kunnian lisäksi mieltä ja Kilpailussa voittajalle on luvassa hyvän mielen, maineen sekä kunnian lisäksi mieltä ja 
kehoa lämmittävä palkinto. Kilpailu on tiukkaa, mutta on varmasti vähemmän “RIGGED” kehoa lämmittävä palkinto. Kilpailu on tiukkaa, mutta on varmasti vähemmän “RIGGED” 
kuin lähes viikottainen pepu. kuin lähes viikottainen pepu. 

Onnea matkaan!Onnea matkaan!

viiNlaNdia-KiRJOiTUsKilpailUviiNlaNdia-KiRJOiTUsKilpailU




