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Pääkirjoitus
Taas on yksi lehti takana. Lehden tekoon mennyt taas vajaan viikon 
työviikon verran työtunteja... Kahvia juotu useita pannuja ja vielä 8h 
ennen painoon lähtöä pitäisi vielä pääkirjoitus kirjoitella, siten että siitä 
jotain järkeä saisi irti. 

Koulun koneeseen etäyhteydellä yrittää rustaa artikkeleja indesigniin vie 
kyllä järjen. Tämän lisäksi vein työpisteeni vanhempieni autotalliin, jossa 
minulla on käytössä noin 4m2  tilaa. Ei hyvin mene.

Jos tätä kuitenkin luet niin en ainakaan saanut kofeiinin yliannostusta 
tätä kirjoitellessa.

Onneksi kuitenkin Wappu on jo ihan kulman takana eikä edes uunituore 
Ruutinen pysty sitä pilaamaan. Vihdoin myös koronatilanne näyttää 
paranemaan päin ja rokotukset etenevät jo hyvää vauhtia kohti sitä 
taianomaista 70%, jolla voidaan saavuttaa laumaimmuniteetti. 

Nyt kun tätä koko korona-aikaa miettii niin onhan se kestänyt jo hyvin 
kauan. Mutta rokotuksien edetessä käännytään jo kohta loppusuoralle. Ei 
mulla muuta. 

Koittakaa jaksaa...

Ruudolf Ruutinen
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“Ah shit, here we go again!” 

Voisi kuvitella ajattelevani tämäkin Wapun ollessa 
etäwappu ja vielä tiukemmilla rajoituksilla kuin viime 
vuonna, mutta sinä arvon lukija olet väärässä! Kuin 
taikaiskusta, kiltamme, lämmin kevätaurinko ja koko 
Otaniemi heräsi toden teolla henkiin Hessupäivänä. 
Vaikka perinteiset Hermanninsitsit olivat vaihtuneet 
Hermanninstriimiin, ei siitä suuren juhlan loistoa tai 
tunnelmaa puuttunut! Telegram chatti kävi kuumana 
onnitteluista ansiomerkein palkituille ja kuvista juhlallisesti 
pukeutuneiden kiltalaisten vujukatsomoista. En olisi itse 
voinut kuvitella parempaa meininkiä etätapahtumalle!

Wappu… Tuo teekkarikorvia hivelevä ja sulosointuinen 
sana. Perinteisesti Wappuhan meillä alkaakin jo Hessun 
silliksestä ja siltä tuntuikin. Jokainen nautti sillispäivästä 
ja upeasta sillisvideosta kukin tavallaan, yksin tai pienellä 
porukalla. Oli se sitten tropical spaata imitoimalla 
omassa suihkussa, kaverin sohvalla potemalla darraa ja 
syömällä suolaista, oman sängyn pohjalla, ulkoilemalla 
tai kuten minä: näiden yhdistelmällä höystettynä 
muistikatkoilla edelliseltä illalta. Elämän kääntyessä kohti 
voittoa ja päivän kääntyessä kohti iltaa, löysin itseni 
niemenkärjestä nuotion ääreltä. IK PT Wappu Kombat ja 
hyvä sää olivat saaneet porukan ulos kodeistaan toden 
teolla ja rohkeimmat olivat pystyttäneet teltat nuotion 
läheisyyteen aikoen kerätä ”Yövy ulkona”-tehtävän 
pisteet plakkariinsa. Nuotion lämmössä, makkaraa 
paistaessa ja muita enemmän ja vähemmän sillistelystä 
humaltuneita kiltalaisia kuunnellessa mietin, kuinka 
Wappu on jo täällä. ”Wappu on mielentila.” ja siinä 
hetkessä tämä klisee tuntui harvinaisen paikkaansa 
pitävältä. Vaikka Wappu ei ole tänäkään vuonna mallia 
perinteinen, kannattaa tästä ajasta nauttia juuri niin kuin 
itselle sillä hetkellä hyvältä tuntuu. 

Tämän lehden saadessasi käteesi, olet mitä ilmeisemmin 
pyörähtänyt Wappusimojemme kautta tai tilannut 
Ruutiset kotiisi ja toivon, että tarjoilumme ovat sinua 
miellyttäneet. Ota siis rento asento, simaa tai skumppaa 
välittömään läheisyyteesi ja nauti Wapusta missä ikinä 
sitä vietätkään!
Hauskaa Wappua rakkaat kiltalaiset!

Wappuisin terkuin,

Lassi Mäkelä
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2021

PUHIKSEN PUHINAT
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LOpUN kapiNat      

Yö kuin sielu teekkarin on pimiä…

Pian tämä kappale raikaa sen merkiksi, että päivämäärä vaihtuu 1.5. ja teekkarilakin käyttöaika alkaa jälleen kerran! 
Joillekin lakin päähän painaminen wappuyönä tapahtuu toista kertaa, joillekin n:ttä kertaa, mutta teille fukseille tämä on 
ensimmäinen kerta. 

Wappuyöhön kulminoituu koko fuksivuotenne, ja tulette (toivottavasti) muistamaan kyseisen hetken lopun ikäänne. Tulette 
varmasti palaamaan siihen hetkeen monia kertoja. Lakki kuvastaa myös sen työn tulosta, mitä olette fuksivuotenne aikana 
ahertaneet. Olette totisesti lakkinne ansainneet ikuisuudelta tuntuneen poikkeusvuoden jälkeen. 

Toivottavasti olette katsoneet mitä upeampia Wapun ajan spektaakkeleita ja osallistuneet mahdollisimman moneen 
tapahtumaan Wapun aikana! Wappu on kerran vuodessa vaan, ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti! 

Mitä parahinta Wappua juuri Sinulle toivottaa

Filmaattiset ja
Uskolliset
Kapteenit
Seuraamassa
Ikkunasta
Kuinka
Aurinkoisia ja
Periksiantamattomia
Tulevat teekkarit ovatkaan kuunnellessaan
Eläköön
Elämää
Niemessä
Iloisesti yhdessä
Täydentäen toisiaan

Fanni ja Sampo

Ps. Kuvat on omalta fuksiwapultamme :)
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Hello,

The	semester	is	about	to	end	and	wappu	is	finally	here	again.	Much	like	last	year,	we	have	had	many	difficulties	with	the	
situation that has been going on. I for one would have tought that this wappu we would have returned to normal. But no 
worries, the return back to normal is already in the horizon. 

This	wappu	will	be	different	from	the	norm	but	it	is	a	good	time	to	enjoy	wappu	outside	with	a	smaller	group	of	friends.	I	
have been enjoying the little things more and had many new great experiences. Use the extra time you have to learn and 
see new things. Soon we will all be back in the hamster wheel.

Many of you are leaving Finland soon but you can always return later to check out what wappu usually looks like. One of 
the	great	benefits	of	remote	events	around	wappu	is	that	you	can	also	enjoy	them	even	if	you	are	not	in	Finland	anymore.	
So celebrate Wappu wherever you are, and wheter you have the teekkari cap or not. 

Hope all of you have a wonderfull Wappu,
Your Master Captain,
Mikko

MastER captaiNs MUMbLEs
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Sivistyssana kirja
Mikko & Saikku aka. Jantunen ja Sjukledighet

Koska huomasimme rakkaiden kiltalaisten intellektiuuden (=äly, ymmärrys, ajattelukyky)  tason laskeneen kuin tamman 
häntä, päätimme rustata kasaan listan hienoja sanoja, joilla voit ällistyttää kanssaihmisiä ihan normaalissa etä-kahvi pöytä 
keskustelussa.

Sana kirjan toimintaperiaate on seuraavanlainen: Ensin mainitaan sana, sitten kerrotaan selitys ja kolmanneksi sitä 
käytetään lauseessa tai virkkeessä toimittajien parhaaksi näkemällään tavalla..

Sana Selitys Esimerkki

Aarpora Avarruuskone / avaruuskone (toimitus ei ollut varma) Ulko avaruuden rakennus työmaalla käytettiin 
aarporaa.

Bagatelli pikkuseikka, mitätön asia: pieni musiikkikappale, näytelmä 
tai kirjallinen teo Loppujen lopuksi tajusin kuinka bagatelli tämä 

kilta lehti artikkeli onkaan.

Cache Välimuisti, mappi kynärissä Otettii huolella dunkkuu Caches, kun Taneli heitti 
väärän savun.

Dandy [dändi] keikari, Danielmainen, Dad candy Olitpas sinä oikein dandy eilen illasta makuu 
huoneessa kun asensit katto lampun

Eksterritoriaalinen (Valtion) alueen ulkopuolisena pidetty, vaikkakin 
maantieteellisesti sen sisällä

Kaunijainen on eksterritoriaalinen alue 
Espoossa.

Forintti Unkarin rahayksikkö, SA Int omistusmuoto Kannattaa ostaa kunnon sukat forintti

Grynderi Henkilö tahi yritys, joka hankkii tontin, rakennuttaa sinne 
talin tahi taloja ja myy sen huoneistot.

Tapasin eräänä pävänä Tinderissä erään 
grynderin.

hollandaisekastike eräs kastiketyyppi, jota käytetään mm. kalalle ja parsalle
150 voita 3 kanan munankeltuaista 2 vettä 1 
sitruuna mehu ripaus suolaa rouhaus musta 
pippuria

ISO-
sama-, yhtäläis-, teekkaritutorin korkein muoto. Kirjoitetaan 
ISOlla aina, nyt ja ikuisesti. Hakekaa ISOksi!

Jargon

ammattikunnan, opiskelualan, harrastealan, 
sosiaaliryhmän tms. erityiskieli; “sanasalaatti”, 
merkityksetön puhe, johon liittyy usein puheen 
ymmärtämisen häiriö ja afasia 

Tämä artikkeli

Kalori
vanhentunut (lämpö)energian yksikkö, lyh. cal, yl. 4,1868 
joulea; usein virheellisesti tuhat kertaa suurempaa 
yksikköä tarkoittamassa

Tiesitkö, että grammassa alko holia on seitsemän 
kaloria

Longitudi Pituusaste, Helsinkiläinen kellokauppa

Longitudi on harvinaisia ranne kelloja ja kauniita 
mekaanisia laitteita. Kunnostamme kellot ennen 
myyntiä, jotta niiden käyttö olisi huoletonta. 
Voimme kunnostaa myös sinun ranne kellosi tai 
restauroida antiikkikellosi.

Marski merenrantaniitty vars. Länsi-Euroopassa; ylin sotapäällikkö 
Ruotsissa keskiajalta 1600-luvulle

En tiennyt, että “marski” tarkoittaa muuta kuin 
Manner-Heimiä

Neoteeninen
eläimen jääminen olennaisilta osin toukka-asteiseksi, 
vaikka se saavuttaa sukukypsyyden; yleisemmin 
toukka- ja nuoruusasteen ominaisuuksien säilyminen 
täysikasvuisessa yksilössä

Keskustelu julkisilla keskustelu foorumeilla 
heittäytyy usein neoteeniseksi

Opponoida
toimia vastaväittäjänä (opponenttina), väittää vastaan, 
vastustaa. Sitävaston usein toimii yhteisymmärryksessä 
opponentin kanssa.

Jokaisen opiskelijan tulee opponoida yhtä kandi 
daatti työtä ja olla opponenttina toisen henkilön 
työlle.

plebeiji muinaisen Rooman alempaan kansanluokkaan kuuluva; 
sivistymätön ihminen; moukka Tampere
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Sana Selitys Esimerkki

Qat

eräs pienehkö, usein pensaaksi leikattu puu, Catha 
edulis; sen lehdet t. oksat huumeeksi käytettyinä. 
Perinteisesti Itä-Afrikassa ja Arabiassa käytetty. 
Luokitellaan Suomessa huumelainsäädännön piiriin 
kuuluvaksi ja siten laittomaksi. Kirjoitetaan joskus “kati” 
tai “qat”. Vaikuttavat aineet ovat katinoli ja katiini.

Oisko sulla heittää pitsasta qattia? (Parempia 
ehdotuksia q-kirjaimen käytöstä voi antaa palautteena 
raadin kautta toimitukselle)

Raati
arvostelulautakunta; eräiden yhdistysten johtokunnan 
nimitys; eräiden kaupunkien hallintoelin varsinkin 
aiemmin. Yleinen termi ihmisjoukolle, joka ei tee mitään.

Puheen johtajana varmistan, että killan toiminta 
tapahtuu sääntöjen mukaan ja että raadin yhteiset 
tapahtumat sekä järjestelyt tapahtuvat ajallaan.

Sensuuri
mielipiteenilmaisun rajoittaminen; lehtien, kirjojen, 
elokuvien tms. ennakkotarkastus; sellaista hoitava 
virasto

███	on	todellisuudessa	█████,	vaikka	se	arki	
päiväisessä	toiminnaassa	näyttäytyy	██████.	Kysy	
vaikka	██████

Tirehtööri
Johtaja, Hippien käyttämä halventavaksi tarkoitettu 
nimitys jota käytetään usein hyvää musiikkia 
kuuntelevista, paremmin pukeutuvista henkilöistä.

Hippi: Voi jestas, hiukseni jäivät oven väliin
Tiretööri: Hippi mee parturiin

Urasiili Eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia Siili joka käy töissä

Jargon

ammattikunnan, opiskelualan, harrastealan, 
sosiaaliryhmän tms. erityiskieli; “sanasalaatti”, 
merkityksetön puhe, johon liittyy usein puheen 
ymmärtämisen häiriö ja afasia 

Tämä artikkeli

Vulgaari rahvaanomainen, karkea; moukkamainen Äärimmäisen vulgaaria käytöstä lukea @rahvaat- 
kanavaa

Wap

eräs tekniikka, joka mahdollistaa erityisellä tavalla 
toteutettujen nettipalvelujen käytön (sopivalla) 
matkapuhelimella. Myös asussa “wappi”, joskus myös 
(lyhenneperäisyytensä takia) “WAP”. 

Tähän tekniikkaan kohdistui suuria odotuksia, mutta 
sen katsotaan yleisesti epäonnistuneen: “wapista tuli 
floppi”.

Xerokopio =	Kserokopio,	Kserografialla	tehty	kopio	=	
sähköstaattinen kopiointi tai painatus

[Tästä ei siis löydä nopealla Googlauksella yhtään 
mitään tietoa]

Y-akseli Suorakulmaisen koordinaatiston pystysuora akseli, 
ordinaatta-akseli Oi miksi akseli, miksi? (eng: y akseli y?)

Zoonoosi Yleisnimitys taudista, joka voi tarttua eläimestä ihmiseen 
tai päinvastoin. -”Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua”

Ångström vanha mittayksikkö, 0,1 nanometriä. Tunnus: Å. Käytetty 
mm. valon aallonpituuksien ilmaisemiseen. 

Ei se ole siitä koosta kiinni vaan siitä miten sitä 
käyttää. -Jörgen Ångström 1738

Äyri pohjoismainen rahayksikkö ja painomitta; eräs 
verotekninen käsite Raavittiin kasaan pennejä, äyrejä

Ödeema turvotus, pöhötys, vesipöhö Aamulla oli kauhee ödeema, join varmaan liikaa vettä 
eilen

Sellattii.	Onko	nyt	fiksu	olo?	Itse	ainakin	harkitsen	oikeamman	sana	kirjan	hankkimista	ja	opiskeli	ajan	jatkamista.	Tarvetta	
varmaan olisi.
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Wappu-Horoskooppi
Muuttuvia koronarajoituksia ei pysty arvaamaan näppärinkään ennustaja tai 
analyytikko, mutta onneksi Ruutisten horotoimitus ei ole kovin näppärää porukkaa. 
Olemme ennustaneet, miltä juuri sinun wappusi tulee näyttämään tänä vuonna. 
Tähtien ja planeettojen asennot ovat wapun aikaan muutoksessa ja aurinko 
nousee. 

Oinas 21.3.–19.4.
Pidä silmäsi auki wappuna. Saatat löytää sen oikean, ratkaisun ongelmiisi, tai 
avaamattoman kaljan. Älä jää yksin röhnöttämään, ota etäyhteys kavereihin, soita 
äidille tai lähde kävelylenkille wapun kunniaksi. 

Härkä 20.4.–20.5.
Nopeat liikkeesi wapun aikaan yllättävät ihmiset 
ympärilläsi (muista turvavälit). Hidasta välillä, 
ettet ryntää päin punasta liinaa. Jos olet syntynyt 
toukokuun puolella, elämääsi on puhaltava uudet 
tuulet.

Kaksoset 21.5.–20.6.
Tuntuuko sinusta siltä, kuin olisit jonkun toisen 
kopio? Vedä yllesi päheimmät ja yksilöllisimmät wappukuteesi, kuten haalarit 
ja serpentiiniä kaulan ympärille. Myös hiustenleikkuu voisi olla paikallaan. Saat 
kuulla ilahduttavia uutisia, joista saat lisää 
voimia pitkään kevääseen. 

Rapu 21.6.–22.7.
Snipedi snäp :D Kokeile lähestyä 
eläköitynyttä IE’19-jäsentä valloittavilla 
tanssiliikkeilläsi. Se saattaa aiheuttaa 
lemmen leimahtamista ja wappuheilan 
löytymistä. Tai sitten ei. 

Leijona 23.7.–22.8.
Tarkkaile muiden ihmisten tähtimerkkejä. Alkuillasta sammuva vaaka ei välttämättä 
ole parasta seuraa tänä wappuna, joten keskity seurustelemaan 
muiden iltavirkkujen kanssa.

Neitsyt 23.8.–22.9.
Olit sinkku tai parisuhteessa, ei sinun varallesi ole tänä vuonna 
wappuheilaa tiedossa. Keskity mieluummin itseesi ja vietä rento wappu 
ystävien seurassa.
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Vaaka 23.9.–23.10.
Kevään tasapainoilu alkaa vaatia veronsa, mutta wappuna vaakakuppi saa luvan 
kanssa kallistua huvitusten puolelle. Älä turhaan metsästä sitä oikeaa Walpurin 
aattona, seuraava päivä takaa sinulle paremmat mahdollisuudet.

Skorpioni 24.10.–22.11.
Varo vaaraa! Humalapäissäsi saatat vahingossa 
heittää huonoja läppiä tai ikäviä kommentteja 
kaverillesi, joita kadut seuraavana aamuna 
krapulassa. Ehkä tänä wappuna kannattaa 
keskittyä holittomaan simaan ja munkkien 
syömiseen.

Jousimies 23.11.–21.12.
Onnistutko vihdoinkin seivästämään itsellesi wappuheilan amorin nuolellasi? 
Pidä huoli ettet ammu harhaan, nuolia on vain rajattu määrä...

Kauris 22.12.–19.1.
Sussa on voimaa!
Ja sä olet kaunis!
Ja sä olet vapaa!
Kuin Metsäkauris!

Vesimies 20.1.–19.2.
Vesimiehet juhlivat kosteasti, muista kuitenkin myös juoda 
välillä vettä. Onni on puolellasi tänä wapun aikana, raha-
asiasi tuntuvat toimivan loistavasti. Oletko kenties ollut Äpyjen 
myyntitykki?

Kalat 20.2.–20.3.
Kevät on ollu pitkä ja täynnä stressiä. Onneksi wapun jälkeen 
aurinko taas nousee, elämän kiireet helpottavat ja voit mennä 
töihin.	Jätä	kuitenkin	Konnichiwan	sushibuffa	välistä,	kala	ei	
välttämättä ole fresh. 
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Kesä lähestyy. 
Oletko jo korkannut 
RILikautesi? 

RILiläiset grillaavat kesäisin  
keskimäärin hieman parempaa ruokaa.  
RILin palkkakyselyn mukaan jäsenet 
nimittäin tienasivat vuonna 2020  
keskimäärin 6063 euroa kuukaudessa.

Palkkakyselyn tulokset ja  
teekkaripalkkasuositukset löydät  
osoitteesta: www.ril.fi

Lääkärit ja oikeastaan kaikki muutkin vihaavat häntä. Lue 
kuinka tämä mies mullisti lääketeollisuuden.
Wapun vieton aikaan on varsin tärkeää muistaa pitää huolta omasta terveydestään. Tämän takia päätinkin koota kaikki 
oleellisimmat faktat joita “lääketieteen-expertit” salaavat sinulta.

Aloitetaan perustavanlaatuisista asioista. Ydinjäte, laita sitä sänkysi alle. Monesti julkisessa keskustelussa painotetaan 
auringonvalon tärkeyttä ihmisen terveyden kannalta ja kuten kaikki tietävät on valo pelkkää säteilyä joten loogisesti seuraa 
ajatus radioaktiivisen materiaalin tuomisesta makuuhuoneeseesi. Jotkut saattavat väittää tämän aiheuttavan syöpää, mutta 
he eivät selkeästikään ole tätä kokeilleet joten heidän mielipidettään ei kannata kuunnella.

Varsinkin kesällä hyttysten ollessa liikenteessä kannattaa muistaa syödä jokainen hyttynen jonka läpsäisee iholtaan. Tämä 
on tärkeää, että saat oman veresi takaisin ja lisäksi syötyäsi tarpeeksi monta hyttystä kehität luonnollisen immuniteetin 
hyttysten pistoksille. Lisäksi asetat selkeästi dominanssisi hyttysten silmissä.

Älkää myöskään käyttäkö aurinkovoidetta. Suorastaan ihmetyttää että asiasta pitää mainita, koska kuka oikeasti haluaa 
voidella aurinkonsa. Aurinkovoide on vain aurinkoyhtiöiden salajuoni, jolla koitetaan tienata rahaa. Itse asiassa ihon “palaminen 
auringossa” on vain luontainen allerginen reaktio voiteeseen.

Loppuun vielä nopeasti näitä tärkeitä tietoja. Rokotteissa on 5g ja maskeissa nanobotteja, ei mulla muuta.
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Ajankohtaisista opiskelija-asioista tärkeimpänä 
tulee mieleen opiskelijoiden hyvinvointikysely, 
joka tehtiin alkuvuodesta. Kun tarkastellaan 
tuloksia keskimäärin heijastelevat ne omia 
tuntemuksiani, eli aika suuri osa opiskelijoista 
on hyvin motivoituneita ja he pärjäävät edelleen 
hyvin. Toki moni kaipaa opiskelijaverkostoja ja 
kiinnittymistä opiskelijaelämään.  Vertailu vuoden 
2020 alun tilanteeseen antaa kuitenkin aihetta 
huoleen. Erityisesti silmääni pisti kandiopiskelijoiden 
loppuunpalamisriski, joka oli yli kaksinkertaistaistunut 
vuodessa. Maisteriopiskelijoiden osalta muutos ei 
ole ollut yhtä suuri, mutta kyllä saman suuntainen. 
Aika toivon mukaan hoitaa tästä osan, olettaen, että 
jo ensi syksystä päästäisiin jatkamaan ensi sijassa 
kontaktiopetusta, jolloin ainakin yhteisöllisyyttä 
voidaan parantaa ja opiskelijatilaisuuksia voidaan 
järjestää. Jäljelle jää kuitenkin opiskelijoita, joille on 
syntynyt oppimisvajausta tai ainakin joiden opiskelu 
on hidastunut. Toivotaan, että suurin osa näistä 
opiskelijoista saadaan mukaan opetukseen ja 
”pudokkaiden” määrä jää mahdollisimman pieneksi. 
Aallossa pohditaankin yliopistotason keinoja 
parantaa tilannetta.

Havaitsin sunnuntaina 18.4. Helsingin Sanomissa 
jutun asumisen ”uusista” tuulista. Siinä nuori toimittaja 
oli siirtynyt omasta 18 m2 vuokrakämpästään 130 
m2 yhteisasumiskämppään. Vuokra oli pienentynyt 
merkittävästi ja asumismukavuus sekä yhteisöllisyys 
olivat parantuneet selkeästi. Artikkelissa toimittaja 
Oona Laine hehkuttaa yhteisöasumisen hyviä puolia 
ja kehottaakin kaikkia testaamaan vähintään kerran 
elämässään tätä asumisen muotoa. Erityisesti hän 
painottaa sen sopivuutta tähän ajanhetkeen, jolloin 
yhteisöllisyys on ollut monen nuoren osalta vaakalaudalla. Väistämättä tästä tulevat mieleeni omat opiskeluaikani, jolloin 
soluasuminen oli normaaliasumisenmuoto lähes kaikille opiskelijoille. Suurimmat solut tuohon aikaan asuttivat jopa 12 
opiskelijaa. Se oli mitä parhain tapa tutustua opiskelijaelämään ja kanssaopiskelijoihin. Myös parinmuodostusta tapahtui 
paljon, esimerkkinä itseni. Myös parhaimmat ystävyyssiteeni ovat sidottu juuri soluissa. Liputankin siis lämpimästi erilaisten 
yhteisöasumismuotojen puolesta.

Aktiivista loppukevättä! Aurinkoa kohti mennään!  

Leena

Oltermannin palsta
Hyvät opiskelijat!

Onnittelut raadille ja muille aktiiveille: 
Hermannisitsin striimi pelasi oikein hyvin! Rattoinen 
ilta sujui opiskelijoiden tempauksia seuraten ja 
omatekoista ruokaa maistellen. Mukana oli myös 
hauskoja vanhoja kuvia. 
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Hyvää [insert päivämäärä ja vuorokaudenaika] rakas 
lukija! Aivan oikein, olet siis tällä epätoivon hetkellä itseäsi 
epätoivoisesti viihdyttääksesi ruvennut lukemaan Ruutisia, 
tätä valtakunnallista riippumattojen äänenkannattajaa. 
Vähempikin potuttaisi ja tekisi mieli kiskaista pari kaljaa 
huiviin ihan silkasta ketutuksesta. Mutta ei hätää, tässä 
artikkelissa me suosittelemme mitkä kaljat sinun tulisi 
kiskaista ja miksi! 

Pandemia-aika on koetellut meitä kovasti ja suureksi 
harmiksesi tajuat, ettet pääsekään ylihinnoiteltuun,ei-
opiskelijaystävälliseen Oktoberfestiin tai mihinkään muuhun 
kansainväliseen kaljanjuontitapahtumaan. Niinpä Ruutisten 
reippaat pojat päättivät tehdä elämästäsi helppoa, ja laittaa 
kasaan pienen oppaan hyvistä saksalaisista oluista. Koska 
Saksassa ei pahaa olutta olekaan, päätimme supistaa 
tuhansien toinen toistaan maukkaampien mallasjuomien 
valikoiman pienemmäksi joukoksi, joka on myös saatavilla 
suomalaisista nestemäistä ravitsemusta tarjoavista 
liikkeistä.

Koska Suomessa oluet ovat varsin tyyriitä, päätti 
allekirjoittanut suorittaa Saksan maaperälle suuntautuvan 
opintomatkan, jonka aikana tuli maisteltua Alkonkin 
erikoisolutvalikoimaa vain neljäsosahintaan. Ja onhan se 
olut paremman makuista helteisellä säällä Münchenissä 
nurtsilla kuin Otaniemessä pylly märkänä lumihangessa 
istuen. Terkkuja vain sinne koti-Suomeen räntäsateen 
keskelle!

Ennen kuin pääsemme maisteluun mainittakoon muutama 
sana saksalaisesta olutkulttuurista. Ensiksikin Saksassa 
olut on hyvin paikallista, ja jokaisella kymmennentuhannen 
ihmisen asutuskeskuksella on oma panimo, monesti 
pienemmilläkin. Tämä osoittautui pieneksi harmin aiheeksi, 
sillä päästäkseni maistamaan kölschiä, altbieriä tai muita 
Pohjois-Saksan herkkuja, minun olisi matkustettava oluiden 
luo. Muutamaa isointa ja nimekkäintä merkkiä saa tietenkin 
kaikkialta, mutta pääosin valikoima on miltei puhtaasti 
paikallista.

Joka paikalla olutkulttuuri on todellakin hieman erilainen. 
Baijerissa ihmiset juovat Hellesiä, eli vaaleaa lageria, siinä 
missä muualla Saksassa saman asian ajaa pilsneri, joka 
sekin luokiteltaisiin suomalaisittain karkeasti vaaleaksi 
olueksi. Lisäksi Baijerissa juodaan Weissbieriä, eli 
vehnäolutta, kun taas tumma olut on harvinaisempaa – 
ainakin Münchenissä, Baijeri itsessäänkin kun on laaja alue. 
Baijerin olutkulttuuria on määrittänyt voimakkaasti vuonna 
1516 annettu Reinheitsgebot, eli oluen puhtauskäsky, 
joka määritteli miten ja mistä olutta saa panna. Nykyään 
baijerilainen olut on EU:n suojaama alueellinen merkki 
samaan tapaan kuin shamppanja ja karjalanpiirakat.

Vaikka olutvalikoima nojaakin voimaakkasti lageriin ja 
vehnäolueen asuinkaupungissani Münchenissä, niin ovat 
täkäläiset luoneet oluenpanosta taidetta vuosisatojen 
aikana. Jossain määrin tämä perinteikkyys liittyy ainakin 
ihmisten mielissä laatuun ja useampi panimo väittääkin 
olevansa Münchenin vanhin. Tosin poikkeuskin on – 
Weihenstephaner väittää olevansa koko maailman vanhin. 
Kerran maistoin olutta, joka oli “vain” neljä sukupolvea 
vanhasta panimosta. Tämä ei ollut lainkaan hyvää 
verrattuna keskiaikaisiin Franziskaneriin, Paulaneriin tai 
muihin. Ehkä sillä iällä on merkitystä.
Weihenstephaner on muuten Technische Universität 
Münchenin oma panimo. Kyllä – yliopistolla on ikiomas 
panimo. Ja yhtenä maisteriohjelmana on oluenpano. DI-työ 
ja Biermeisterin paperit ei kuulosta ollenkaan hassummalta 
uravalinnalta vai mitä?

Mutta niin, niihin oluisiin. Tähän artikkeliin valikoitui kuusi 
kappaletta Alkon valikoimista löytyviä oluita, jotka viime 
minuutilla artikkelia kirjoittava allekirjoittanut onnistui 
olutkaupasta löytämään. Lisäksi maistamme lopuksi 
muutamaa erikoisvierasta, jos toimittajakunta on siinä 
vaiheessa vielä tarpeeksi selväpäinen kirjoittamaan 
järjellistä tekstiä. 

Saksan oluttuvat kotisohvallesi
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Weihenstephaner Original Helles
Hinta: 3.86
Saatavuus: Alko
Luonnehdinta: Perus, mitäänsanomaton. Ei mitään 
pahaa, ei erityinen. Perus arkijuoma saksalaisittain. 
Surullista kyllä tämäkin juoma on selvästi suomalaisia 
vaihtoehtojaan parempi, eikä olueen sisälly mitään kitkerää 
jälkimakua. Saksalainen raati antoi 7,5/10. Perushyvä, 
mutta Saksassahan ei pahoja oluita juurikaan ole. Itse 
ehkä käyttäisin rahat listan loppupään juomiin, mutta jos 
henkilökohtaisesti tykkäät vaaleista lagereista enempi, niin 
ei tällä kovin pahaa virhettä voi tietenkään tehdä.

Andechs Doppelbock Dunkel
Hinta: 4.99
Saatavuus: Alko
Luonnehdinta: Aiempiin verrattuna tunkkainen, mikä tulee 
7,1 voltista alkoholia. Makeahko, ei turhan voimakas 
maku. Doppelbock ei kuitenkaan ikinä maullaan ylpeile. 
Saksalainen raati sanoi, että on olut, jota ei juoda joka 
päivä. Raadissa oli hajontaa, toinen antoi 6,5 ja toinen 
10/10. Jos haluaa tummaa ja väkevää, niin mikäs siinä, 
useimmille päiville – ja varsinni kesäisille keleille – 
kannattaa ottaa kevyempää juotavaa.

Franziskaner Hefe-Weissbier
Hinta: 4.29
Saatavuus: Alko, melko varmasti myös k-kauppa
Luonnehdinta:  Hyvä vehnäolut. Tuomariston sisällä 
hajontaa, paikalliset eivät tykkää weissbieristä niin paljon, 
itse pidän suuresti pelkästään konseptista jo. Kellervä, 
maukas ja pehmeä. Täydellinen valinta kesäsäälle ja 
krapulaan ja weisswurstfrühstückille. 7,5 oli tuomio 
saksalaisilta. Kai se riippuu mistä tyylistä tykkää. Itse 
suosittelen vahvasti.
Paikallinen vinkki: sekoittaa weissbieriä ja colaa, cola-
weizen, puoliksi ja puoliksi. Kuulemma hyvää, itsellä vielä 
to-do-listalla (allekirjoittanut ei ota vastuuta vinkistä). 
Kyseinen olut ei tosiaan mitään lantrausta vaadi, sopii 
nautittavaksi.

Franziskaner Weissbier Dunkel
Hinta: 4.33
Saatavuus:  Alko, K-kauppa (myös Otaniemen)
Luonnehdinta: Tumma valko-olut on semanttinen paradoksi. 
Mutta hyvän makuinen sellainen. Erittäin hyvän makuinen. 
Eikä pelkästään tämä, vaan kaikki tällaiset paradoksaaliset 
oluet. Alkon määritelmän mukaisesti hieman paahteinen. 
6,5 saksalaiselta raadilta. Itsestä pyöreä, kypsä 
kokonaisuus. Voin suositella. Tummaksi vehnäolueksi ehkä 
yksi vähemmän maukkaista, mutta eipä Suomessa se 
valikoima niin laaja ole kuin täällä, että kehtaisi nenäänsä 
nyrpistää. Omasta mielestä makua hyvin, voin suositella, 
vähintään tulisi jokaisen oluen ystävän kokeilla.

Andechs Bergbock Hell
Hinta: 4.73
Saatavuus: Alko
Luonnehdinta: Saksalaiset sanoo 7,5. Tässä vaiheessa 
makuaisti on jo hieman kadonnut, mutta itse pidin 
enemmän kuin Doppelbockista, vaikka alkoholimäärät ovat 
miltei samat. Vaalea, vahva täyteläinen maku silti. Voin 
suositella jos haluaa vahvaa juomaa. Kevyt maku silti, 
tuplapukiksi onnistunut olut.

Paulaner Weissbier Dunkel
Hinta: 3.87
Saatavuus: Alko, mahdollisesti k-citymarket tai vastaava
Luonnehdinta: Sanottakoon, että ihan samaa ei löytynyt, 
vaan jouduimme maistelemaan Hefe-Weissbieriä. Maku 
saattaa hieman muuttua, mutta eiköhän nämä melko 
samantyylisiä ole kumminkin. Saksalainen antoivat 
arvosanaksi 7.5. Hieman oudon makuinen. Tässä tummuus 
ei oikein toiminut, tai sitten Paulaner ei yleensä osaa tehdä 
erinomaista vehnäolutta. Myöskin tässä vaiheessa raati 
oli maistanut useampia oluita, ja arvosteluokyky saattoi 
kärsiä useastakin syystä. Franziskaner kumminkin selvästi 
parempi.

Erityisoluisiin ei päästy tämän illan aikana. Tai ainakaan mitään erityistä raati ei olisi 
enää maistanut. Tiivistelmäksi sanottakoon, että Franziskaner oli allekirjoittaneen 
suosikki. Saksalaiset olivat hyvinkin kriittisiä suurimman osan ajasta, mutta 
paikalliset ovatkin tottuneet hieman paremmalle, mikä on luonnollista seurausta siitä, 
että syntyy oluttuoppi perseessä. 

Jos haluat tulla oluen luvattuun maahan asti maistelemaan ihan tosissaan, niin 
seuraavassa lyhyt laskukaava laskemiseksi onko se kannattavaa vai ostatko 
kumminkin mieluummin alkosta:
Lennot Helsinki-München maksaa 143 euroa halvimmillaan, ja se vastaa noin 48 
oluen hinnan erotuksen kustannusta. Tähän tietysti vielä majoituskulut jaettuna 
kolmella. Eli 48 + majoituskulut/3 = montako olutta tulee juoda, jotta paikan päälle 
lentäminen on halvempaa. Näillä kaavoilla jokainen pieni olutfanaatikko voi arvioida 
itsellensä taloudellisimman olutexkursion.

Hyvää mallasjuoman makuista Wappua/kesää/mitä-nyt-ikinä kaikille!

-Lauri Sääskilahti
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Uusi toivo

Katselen ikkunasta ulos. Pyryttää. On jo huhtikuun puoliväli.

Hetkeksi räntäpommitus väistyy ja ilman valtaa tyyneys. 
Kaadan itselleni lasin kyykkyskumppaa. Hiilihapon leikkisä 
poreilu kielelläni tuo mieleen muistoja, toiveita. Unelmia 
paremmasta huomisesta, unelmia lähestyvästä Wapusta. 

Pilvet raottuvat ja valonsäteet valaisevat opiskelijakylän 
kadut. Sammakot, hiiret ja ojaan sammuneet fuksit nostavat 
päitään kohti tätä eriskummallista valoilmiötä. 

Sitten Jumalan Poika, Jeesus, laskeutuu pilviportista ja leijuu 
taivaiden keskelle.

”Kerääntykää kansani kuulemaan minun, Herranne sanaa! 
Voimallisia ovat Saatanan ja opintoministeriön kiusaukset ja 
koettelemukset, mutta voimallisempi on uskonne. Ken minua 
seuraa ei saa koskaan kokea waputonta Wappua. Niin 
kuin muutin Getsemanessa veden viiniksi, muutan tänään 
vetenne skumpaksi. Taivaan Ulliksella paistaa aina aurinko 
ja Jumalan Paljussa on tilaa kaikille. Ne, jotka eivät ole 
kirkkooni liittyneet ottakoot skumppakasteen Otarannassa ja 
yhdessä vanhempien tieteenharjoittajien kanssa seuratkoon 
minua ikuiselle sillikselle!”

Tämän sanottuaan Jeesus laittoi muinaisen, jo Attilan aikana 
kellastuneen teekkarilakin sädekehänsä päälle ja kääntyi 
leijumaan kohti taivaiden porttia. 

Ja me seurasimme. Rakennettu ympäristö katosi 
ympäriltäni. Jäljelle jäävä 1 % muuttui kelluntapatjaksi ja 
kädessäni olevaksi skumppa-airoksi. Syliini ilmestyi oma, 
haalistunut teekkarilakkini.

Katsoin ylös taivaisiin ja näin tupsulakkisen Taivaiden TEK-
tykin katoavan pilvien väliin, kutsuen minua perässään. 
Syvän hurmoksen vallassa laitoin lakin päähäni. Tartuin 
skumppa-airooni, ja aloin melomaan äärettömän paljun 
poikki tietäni kohti taivaiden Wappumaata. Yhdessä muiden 
tositeekkareiksi kääntyneiden kanssa suuntasimme kohti 
Ikuista Wappua.

Ja ympärillämme kaikui taivaiden kuoron hymni: ”Teekkariksi 
olen minä syntynyt, teekkariksi olen minä luotu…”

Viinalandia kirjoituskilpailun voittaja

Kunniamaininta
Uusi toivo

Kuljen tyhjää aukiota pitkin. Wappuun on enää vain 
muutama viikko, mutta ainoa mitä Alvarilla näkyy on hanhia. 
Ihmiset joskus elivät täällä. 

Jatkan kulkemista hyräillen kappaleita jotka olen kerran 
kuullut tanssiessani bileissä, mutten koskaan löytänyt 
uudelleen. Sitten kuulen sen. Ääni? Ei. Puhetta? Kyllä.

Lähden seuraamaan ääntä. Vähitellen alan tunnistamaan 
yksittäisiä sanoja puheesta. Kuulen myös taputusta. 

Seurattuani puhetta vartin ajan näen sen lähteen. Puhuva 
heinäpaali on taas jälleen onnistunut huijaamaan minua. 
Jatkan kulkuani pettyneenä.

“Oispa kaljaa” pohdiskelen päässäni, kunnes muistan ettei 
kello ole vielä yhdeksää. Kello on kuitenkin jo viittä vaille. 
Sen kummemmin miettimättä lähden juoksemaan kauppaa 
kohden. Matkan varrella aiemmin kohtaamani hanhet ovat 
päättäneet muodostaa barrikaadin tielle. Katson hanhien 
johtajaa silmiin ja hän nyökkää minulle. Nyökkään takaisin ja 
nostan käteni ilmaan avonaisina.

Kuusi hanhea lentää käsieni luokse ja tarraa niihin. Hanhet 
alkavat yhdessä räpyttämään siipiään ja tunnen jo kuinka 
jalkani alkavat nousta maasta. Hanhet kantavat minut 
suoraan kaupan ovelle. Kiiruhdan kalja osastolle yhtä 
nopeasti kuin palauttaisin tenttiä johon en ole lukenut. 
Kuitenkin paikan päällä minut kohtaa epätoivo.

Ritilät on jo laskettu alas. Epätoivo valtaa minut ja putoan 
polvilleni.

Miettiessäni virheitä, jotka minut tähän tilanteeseen olivat 
johtaneet, näen kauppiaan lähestyvän. Hän pyytää minua 
väistämään. Nousen seisomaan ja siirryn parilla askeleella. 
Ihmeissäni seuraan kun kauppias nostaakin ritilät ylös. 
Pyrin käsittämään mitä oikein on tapahtunut ja tarkistan 
kellonajan. Kello onkin yhdeksän aamulla.

Ei enää ikinä yövuoroon.
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Varmaan mieleesi tulee jotain seuraavista:
• Kavereiden tapaaminen
• Liikunta (lenkkeily, lihaskunto, joukkuelajit jne.) 
• Afterwork hengailu
• Kirjojen lukeminen
• Grillaus
• Kaikkea fressiä ruokaa tuoreista aineksista
• Hienojen juomien maistelu
• Sex on the beach
• Kotimaanmatkailu
• Aikaa suvun/perheen kanssa

Ok, mutta saleen enimmäkseen teet näitä:
• Räpläät puhelinta monta tuntia päivässä
• Pyöräilet pari kertaa töihin/kauppaan
• Zoom hengailu työkavereiden kanssa
• Katsot hassuja youtube-videoita tai verkkouutisia
• Eineksiä ja pakastepizzaa
• Parit mansikat ja herneet
• Pussikaljakännit kotona
• Tuttu ja turvallinen lämmin käsi
• Pari mökkireissua hirveessä tuubassa ja darrassa
• Mummun synttärit skypessä

Mitäpäs, jos madaltaisit rimaa ja tekisit juttuja, jotka on helppo määritellä:
• Soita yhdelle kaverille ja tapaa vähintään toista kaveria viikossa
• 1 lenkki (kävely/pyöräily/juoksu) + 1 lihaskuntopäivä viikossa
• Ole vapaa-ajalla puoli tuntia päivässä ilman mitään ruutuja tai muita ärsykkeitä (saattaa tuntua tylsältä, mutta lisää 

luovuutta)
• Lue 10 sivua kirjaa päivässä (enemmänkin voi, mutta koita saada ensin rutiini pienillä määrillä)
• Kokeile 10 eri grillattavaa ainesta kesän aikana
• Etsi satokausivinkkejä netistä ja testaile kauden kasviksia kerran viikossa
• Ruokakokeiluissa voi auttaa pitää kirjaa taulukkolaskentaohjelmassa tai paperilla, mitä aikoo kokeilla milloinkin.
• Kokeile uutta olutta joka viikonloppu (holittomatkin on hyviä)
• Runkkaaminen on terveellistä, kokeile ihmeessä vaihtelevia tekniikoita
• Mene kaupunginosaan, jota et tunne ja kävele ympäriinsä ilman kummempaa päämäärää. Näet varmasti kiinnostavia 

ihmisiä/elukoita/rakennuksia/taideteoksia.
• Pyydä jokainen sukulaisesi (jonka kanssa haluat viettää aikaa) kävelylle vähintään kerran 

kesän aikana.

BONUS:
• Naati auringosta
• Tee pikkukepposia hyvässä hengessä
• Kirjoita päiväkirjaa tai muuten vain ajatuksia paperille
• Keksi jokin kehittävä asia, jota voit harjoitella päivittäin vähän aikaa ja nähdä edistyksesi
• Piirrä/maalaa/musisoi/kirjoita jotain turhaa
• Ole välillä sisällä mätänemässä hyvällä omallatunnolla, ei kesää tarvitse suorittaa!

Kesätekemistä
Silmut alkavat jo vehertää puissa ja räntäkin sulaa kiihtyvään tahtiin. Eiköhän se kesä sieltä kohta Wapun takaa hiipota. 
Kysynkin sinulta, hyvä lukija, miten aiot kesäsi viettää? Okei, töitä/opiskelua/lomailua/nukkumista on varmaan luvassa, 
mutta miten ne jäljelle jäävät 8 (jos et ole opiskelija) tuntia päivästä käytät? Ihan oikeasti?

Mia Ass-lovi




