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Ruutisten toimittaja-
kunta on jälleen herän-
nyt talviuniltaan ja tuot-
tanut täyslaidallisen 

kiltamediaa. Hakkasimme kol-
lektiivisesti päitämme kirjoitus-
koneiden näppäimistöihin hieno-
varaisen alkorytmin ja tarkkojen 
atomikellottimien tahtiin. Pian 
etu- ja takakansien väliin alkoi 
ilmestyä toinen toistaan riippu-
matomampia ja juorunaalimpeja 
juttuja. Ja kasvain, vuoden ensim-
mäinen lehti on yhtäkkiä valmis-
tunut, kuten satunnaisesti joku 
onneton kanssaopiskelijamme-
kin. 

Vuosi on alkanut monilla mitta-
reilla positiivisesti, mutta ovat ne 

testit positiivisia olleet myös rak-
salla. Lehden ilmestyessä joukko 
kiltalaisia on kuitenki toivonmu-
kaan KP:lla (Kotimaan Pitkällä 
jos exqmestari suo, muuten vaik-
kapa KevätPäiväntasauksessa, 
hulluimmat molemmissa...) naut-
timassa ihmisen parhaasta ajasta. 
Ihmisen parasta aikaa on tarjolla 
koko kevään, sillä kilta sekä mo-
net muut tahot järjestävät tuutin 
täydeltä tapahtumaa. Ruutiset 
suosittelevat ottamaan osaa.

Se siitä lätinästä hyvät ystävät, 
lehti voi alkaa! Toimittajille 

voi todellakin nostaa maljaa, sil-
lä täällä ei taaskaan lueta propa-
gandaa. Hauskoja (lähde: Ruutis-
pedia) juttuja lehdessä riittää, ja 

onkin aika Ruudolfin kaikkia kiit-
tää. Kiitos.

Ruudolf Ruutinen
Päätoimittaja

Eräänä aamuna herä-
sin (yllätys jo sinänsä) 
ja totesin olevani val-
takunnan tiettävästi 

arvostetuimman kiltamedian 
päätoimittaja. Päätin välittö-
mästi journalisoitua ja nostaa 
riippumattoman mediamme 
jälleen koko kansakunnan huu-
lille. Totesin kuitenkin tarvitse-
vani vertaistukea vanhemmilta 
ja viisaammilta, joten suuntasin 
ensitöikseni Suomen tärkeimpiä 
median edustajia kokoavan Pää-
toimittajien Yhdistyksen netti-
sivuille. 

“ Jäseneksi? Ota yhteys 
osoitteeseen paatoimit-
tajat@paatoimittajat.fi””  

Otin hetimmiten yhteyttä sie-
lunkumppaneihini sähköisen 
postin välityksellä. Vastaus 
oli kuitenkin pettymys: “Terve 
Simo, kiitos viestistäsi! Päätoi-
mittajien yhdistys on sääntöjen-
sä mukaan uutismedioiden pää-
toimittajien yhteenliittymä, joten 
Ruutiset ei täytä sen jäsenkritee-
reitä.” Vainiin… Ruutiset ovat 
sentään tuottaneet laadukasta 
journalismia jo vuodesta 1963… 
Miettikääpä hei, samana vuonna 
keksittiin C-kasetti ja Ugandasta 
tuli tasavalta, ja silti joku kehtaa 

Toisenluokan journalistiklubi?
väittää ettei Ruutisista ole ehti-
nyt kasvaa uskottavaa mediaa. 
Päättömämpi toimittaja olisi jo 
tässä kohtaa luovuttanut, mut-
ta onneksi PTY:n pääsihteeri oli 
liittänyt viestiinsä uuden toivei-
ta herättävän johtolangan mat-
kallani journalismin juurille: 
“On olemassa kuitenkin myös toi-
nen päätoimittajayhdistys, Aika-
kauslehtien päätoimittajat APY, 
johon sinun kannattaisi ottaa 
yhteyttä.” Hämmentävän tutun 
ja turvallisen kuuloinen lyhenne 
houkutti jatkamaan etsintää.

Suuntasin siis jälleen int-
terwebin maailmaan täynnä 

pirskahtelevaa innostusta, mut-
ta pian sain todeta APY:n vuo-
simaksun olevan pöyristyttävät 
100€. Ruutisten valmiiksi pai-
suteltuun budjettiin moinen ei 
mahtuisi mitenkään. Päätin siis 
tiedustella tuetun jäsenyyden 
mahdollisuutta sananvapauteen 
ja journalistiseen kutsumuksee-
ni vedoten. Porvarillinen yhdis-
tys ei meriselityksiä kuitenkaan 
niellyt: “Apyllä ei valitettavasti 
ole tuettuja jäsenyyksiä. – – Mu-
kavaa viikonloppua!”  Lienee 
paikallaan mainita, että niemen 
oma ÄPY on kirjaimen verran 
luotettavampi ja mukavampi yh-
distys.

Tunnustin tappioni suurten 
päätoimittajien suhteen ja 

suuntasin häntä koipien välissä 
Suomen Journalistien Liiton pa-
keille ja vihdoin kova työ palkit-
tiin. 

Ruudolf on pääsin kuin pääsin-
kin osaksi journalistista riemu-
remmiä, joskin tavallisten toi-
mittajien sekaan. Pressikortin 
tuomat seikkailut ja journalisti-
set mahdollisuudet tulevat eh-
dottomasti olemaan opiskelija-
hinnan arvoisia!

Ruudolf, SJL

Alku rutinat

PÄÄKIRJOITUS

”
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Heipä hei!

Taas on uusi vuosi pärähtänyt 
käyntiin ja näyttää pahasti sil-
tä, että kiltatoiminta voi kah-
den pandemiavuoden jälkeen 
palata normaaliin. Tämä näke-
mys kannattaa kuitenkin ottaa 
ripauksella suolaa, sillä allekir-
joittanut ei ole edes ”normaa-
lia” teekkariwappua kokenut. 
Samaa puutetta potee myös 
koko muu raati, mutta emme 
anna sen hidastaa itseämme. 
Vanhoilta voi aina kysyä ja uu-
detkaan ideat eivät ole kiellet-
tyjä!

Pakko myöntää, että vielä 
joulukuun puolella alkava 

vuosi jännitti suunnattomasti. 

Puhiksen puhinat
Tuolloin sellaiset asiat, kuten 
oma pätevyyteni puheenjoh-
tajana tai uusien raatilaisten 
motivaatio viedä kiltaa eteen-
päin olivat vielä suuria kysy-
mysmerkkejä. Suurimmat epä-
varmuuteni pystyin kuitenkin 
tuota pikaa pyyhkimään mie-
lestäni, kun tajusin, kuinka 
mahtavan ja kyvykkään poru-
kan kanssa olin päätynyt teke-
misiin! Olen tähän mennessä 
lyhyehkön puheenjohtajaurani 
aikana päässyt kerta toisensa 
jälkeen ällistymään, kuinka ah-
kerasti ja kovalla innolla uudet 
raatilaiset tekevät hommiaan, 
ja kuinka kovasti he haluavat 
kehittää killan toimintaa.

Vaikea kuvata sanoin, kuin-
ka innoissani tällä hetkel-

lä olen alkaneesta vuodesta. 
Jos kaikki menee niin kuin 
pitää, niin tämä olisi itselle-
ni ensimmäinen kokonainen 
”koronavapaa” vuosi opiskelu-
jen aikana ja minulla on upea 
mahdollisuus kokea se tällai-
selta (pa)raatipaikalta. Pääsen 
kokemaan sellaiset tapahtu-
mat, kuin Hermannin, wapun 
ja mahdollisen ulkoexcursion 
kaikessa kauneudessaan en-
simmäistä kertaa. Puheen-
johtajana joudun väkisinkin 
silmätikuksi, jossa on hyvät ja 
huonot puolensa, mutta sen 
tuoma mahdollisuus tutustua 
moniin uusiin ihmisiin on ai-
nutlaatuista ja tätä etuoikeutta 
haluan hyödyntää niin paljon 
kuin pystyn!

Menossa mukana,

Ilmari Oinonen
Puheenjohtaja 2022

 Viinlandia !!!
Ruutisten toimituksen 

saamien tietojen mukaan 
killan toiminnassa liikkuu it-
seään oppositioksi kutsuva 
radikaali ryhmittymä. Raati ei 
ole tunnustanut ryhmittymää 
viralliseksi oppositioksi. Nämä 
toistaiseksi tuntemattomat 
henkilöt ovat heittäneet hiek-
kaa raadin rattaisii. Kolmossi-
vun raksalainen puolestaan 
heittää hiekkaa ympäri Otanie-
meä varmistaakseen kiltalais-
ten turvallisuuden.

Voita wappuöljyt 
parempiin suihin 
o s a l l i s t u m a l l a 

raksan perinteikkää-
seen kirjoituskilpai-
luun!
Viinlandia kilpailua on kier-
rätetty Ruutisissa jo kunnioi-
tettavan 25 vuoden ajan. Merk-
kipaalun kunniaksi kannustan 
kiltalaisia osallistumaan tämän 
vuoden kilpailuun teemal-
la “kierrätys”. Kierrätykseen 
kelpaa vaikkapa vanha KP ha-
kemus, väärinymmärretty lau-

lukilpailuteos, prujupaketti 
virtausmekaniikkaan tai mikä 
tahansa teemaa löyhästi sivua-
va multimediaaninen teksti. 
Tuotos palautetaan Ruudolf 
Ruutiselle sähköpostitse osoit-
teeseen simo.kauppila@aalto.
fi omalla nimellä varustettuna. 
Mikäli teos ei mahdu sähkö-
postiin ota yhteyttä lisätoimen-
piteitä varten. Osallistumisaika 
on pitkä, perjantaihin 15.4. asti. 

Tänä vuonna palkinto saattaa 
oikeasti jopa yllättää, tosin ei 
kovin paljoa… Viinlandian pal-

kintobudjettia kasvatettiin joka 
tapauksessa 50% kenenkään 
huomaamatta, joten nyt osin-
goille sieltä! Voittajan valitsee 
lahjattoman korruptoitunut 
valiokunta. Voittaja julkaistaan 
perinteisesti WappuSimoilla.

”Viinlandia on käy-
tännössä vähän sama 
kuin PePu paitsi että 
olet ainoa osallistuja

Väännettäköön vielä rau-
talangansta niille tieteen-

harjoittajille, jotka eivät jostain 
syystä ole ymmärtäneet kilpai-
lun luonnetta: Viinlandia on 
käytännössä vähän sama kuin 
PePu paitsi että olet ainoa osal-
listuja etkä edes maksa mitään. 
Ei tarkota että voittokassa olisi 
0€, vaan että osallistumalla olet 
käytännössä ennakkosuosikki.

Emeritus Ruudolfin sanoin 
Viinlandia on “maailman hel-
poin tapa voittaa itselleen lisää 
juotavaa vuoden janoisimmaksi 
päiväksi!”

Kilpailu on avoimesti rigged.

RR

Lyhyesti s.3

Hiekottaja työn touhussa OK20 por-
tailla. Lisää hiekkaa sivulla 6.

”
RR

Maija Välimäki
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Rakennusinsinöörikillan 
uutena oltermannina 
ajattelin aloittaa tämän 
kirjallisen taipaleeni ot-

sikoimalla ensimmäisen kirjoi-
tukseni lisämääreellä ”uuden”, 
sillä sanalla ”uusi” yritetään – 
varsinkin tieteessä mutta ny-
kyään yleisemminkin – herättää 
lukijan mielenkiinto, mikä nyky-
ajan tietotulvassa on käynyt yhä 
vaikeammaksi. En sentään keh-
dannut käyttää otsikkoa ”Uuden 
oltermannin radikaali palsta”, 
vaikka se olisikin ollut linjassa 
Aalto-yliopiston strategiamuotoi-
lujen kanssa. Saattaahan nimit-
täin käydä niinkin, että palstani 
osoittautuu radikaalin sijasta ai-
van tavanomaiseksi, jolloin tulisi 
olemaan jossakin määrin noloa 
jälkikäteen paljastua olterman-
niksi, jolla ei ollutkaan vaatteita 
[H. C. Andersen, Keisarin uudet 
vaatteet, 1837]. Yksi vaihtoeh-
to huomion herättämiseksi olisi 
ollut käyttää sanaa ”innovatiivi-
nen” – hyvin tavallista tieteessä ja 
nykyään yleisemminkin – mutta 
otsikkokäyttöön tästä sanasta oli 
valitettavasti viime vuosikymme-
nellä tapahtuneen Sitran [Suo-
men itsenäisyyden juhlarahasto, 
perustettu 1967] harjoittaman 
ryöstöviljelyn jäljiltä saatavilla 
enää muutama hassu konsonantti.

Uutena oltermannina kiitän 
kiltaa luottamuksesta, jon-

ka arvoinen lupaan ainakin yrit-
tää olla, ja toivon myös ehtiväni 
mukaan moniin killan järjestä-
miin tapahtumiin – perinteiden 
mukaisesti ja ehkä myös jotakin 
uutta mukanani tuoden. Omana 
opiskeluaikanani ehdin mukaan 
Fyysikkokillan toimintaan vain 
satunnaisesti, lähinnä ensim-
mäisen ja toisen opiskeluvuoden 
aikana, sillä myöhemmin ongel-

maksi – ei haasteeksi niin kuin 
nykyään sanotaan, kun ei uskal-
leta puhua asioista niiden oikeilla 
nimillä, vaan amerikansekaisilla 
pehmennyksillä – alkoi muodos-
tua ajanpuute, joka minua vielä 
tänäkin päivänä suuresti vaivaa. 
Tämän ongelman kautta onnis-
tunkin esittelemään itseni aina-
kin päällisin puolin. Samalla py-
rin jakamaan muutaman sanan 
vanhemman tieteenharjoittajan 
viisaudella, tai ainakin kokemuk-
sella.

Olen lapsesta saakka harras-
tanut monenlaista urheilua 

ja ulkoilua: Aloitin 70-lukulaiselle 
poikalapselle tyypilliseen tapaan 
jalkapallolla ja jääkiekolla, sitten 
mukaan tulivat tennis, pöytäten-
nis, laskettelu ja tunturivaelluk-
set. Lisäksi siihen aikaan, ainakin 
kotikaupungissani Hyvinkäällä, 
oli luonnollisesti täysin normaa-
lia joko kävellä, pyöräillä tai hiih-
tää kouluun kelistä riippumatta 
– ja pelata pesäpalloa päivittäin. 
Kouluun sivakoimisessa ei siis ole 
kyse 50-luvun maalaislegendasta! 
Vielä nykyäänkin harrastan näitä 
samoja lajeja, joskin salibandy ja 
rullaluistelu ovat yhdessä korvan-
neet jääkiekon, ja viimeisimpä-
nä mukaan on tullut vielä padel. 
Tuntureilla en tosin ole vaeltanut 
vuosiin, mutta pääkaupunkiseu-
dullakin on hienoja maastoja pa-
tikointiin ja umpihankihiihtoon. 
Liikunta onkin osoittautunut pe-
lastukseksi pitkiä toimistopäiviä 
vaativassa työssä, ja haluankin 
korostaa, että myös opiskelijalle 
liikunnan ja ulkoilun tulisi olla en-
sisijaisimpien vapaa-ajanviettota-
pojen joukossa – joskin minun on 
samalla myönnettävä, että omana 
opiskeluaikanani muut harras-
tukseni ajoivat usein liikunnan 
edelle. Älkää siis tehkö niinkuin...

Jostakin syystä minulle ei nuo-
renakaan riittänyt pelkkä ruu-

miinkulttuuri: Puukäsityöt olivat 
ensimmäinen intohimoni, mutta 
myöhemmin mukaan tulivat pie-
noismallit dioraamoineen sekä 
metalli- ja elektroniikkatyöt – joi-
takin vaatteitakin olen itselleni 
tehnyt, varsinkin nuorempana 
niitä tuli ”tuunattua” omaan ma-
kuun sopiviksi. Monissa asioissa 
olen taipuvainen minimalismiin, 
mutten kehtaisi julkisesti tunnus-
taa, vaikka palstatilaa löytyisikin,
kuinka monenlaisia sahoja, viilo-
ja, talttoja, poria, vasaroita, pihte-
jä, puristimia – ja ompelukoneita 
– perheemme kaapeista ja varas-
toista löytyy. 

”Monenlaisia sahoja,
viiloja, talttoja, poria, 

vasaroita, pihtejä,
puristimia...

Raksan oltermanni 2022

Toinen intohimoni – tai ehkä kol-
mas, jos liikuntakin lasketaan 
mukaan – on ollut musiikki, jonka 
kuuntelu on edennyt nuoruuden 
hard rock -intoilusta, progressii-
visen rockin, popin ja maailman-
musiikin kautta jazziin ja taide-

Uuden oltermannin palsta

musiikkiin. Musiikin kuuntelun 
lisäksi olen soittanut kitaraa ylä-
asteikäisestä asti, ja erityisesti 
lukio- ja opiskeluaikana tuli soi-
tettua hyvinkin aktiivisesti, mut-
ta nykyään soitan joskus häissä 
tai hautajaisissa ja kotona omak-
seni ilokseni. Teesini taiteen ja 
käsillä tekemisen suhteen onkin 
seuraavanlainen: On syytä olla 
hyvin kiitollinen, jos opiskelun ja 
myöhemmin työn oheen onnistuu 
löytämään ja sovittamaan edes 
yhden sellaisen intohimon, joka 
ruokkii sielua irrottamalla mielen 
sekä omien (sinänsä tärkeiden) 
velvollisuuksien hoitamisesta ja 
(sinänsä hyvien) päämäärien ta-
voittelusta että (monesti tarpeel-
lisesta) toisten vaatimusten ja ar-
vioinnin alla olemisesta.

Harrastukseni eivät – on-
nekseni ja ongelmakseni 

– lopu vielä tähän, mutta on pa-
rempi jättää tällä erää palstatilaa 
vähän muillekin. Toivotan täs-
sä vaiheessa talvea kestävyyttä 
pitkiin päiviin opintojen parissa 
sekä niiden oheen aurinkoisia 
päiviä liikunnan, ulkoilun ja mui-
den intohimojen parissa.

Jarkko NiiranenKouluun hiihtäminen oli luonnollisesti täysin normaalia. Kuvan hiihtäjä, joka on ran-
tautumassa aamuluennolle Otaniemeen, ei liity tapaukseen.

Rakennusinsinöörikillan uusi oltermanni Jarkko Niiranen (ensimmäinen vasemmalta)

MIELEINENPIDE

”
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Kapujen löpinät
Pitenevät päivät, aurin-

gonpaiste, lintujen laulu 
sekä Fuksimajurin heltyminen 
tänäkin vuonna Wapun julis-
tamisen suhteen ovat varmoja 
kevään merkkejä! Hiljaisen al-
kuvuoden jälkeen on Wappua 
kohti lähestyttäessä luvassa 
toinen toistaan hauskempaa 
ja jännittävämpää seikkailua. 
Kannustamme teitä heittäy-
tymään täysillä kaikkeen mu-
kaan ja nauttimaan hetkestä, 
mutta muistakaa myös levätä, 
jotta paukut riittävät vielä fuk-
sivuoden loppuhuipennukseen 
eli Wappuun saakka!

Paljon on tapahtunut ja olem-
me kokeneet mahtavia asioita 
yhdessä, mutta melkein voisi 
sanoa, että paras on vielä edes-
sä! Kevään tapahtumat ovat 
ainutkertaisia ja niihin voivat 
osallistua vain fuksina, joten 

kannattaa pysyä kuulolla ja 
kysyä rohkeasti, jos jokin asia 
mietityttää – olemmehan täällä 
teitä varten.

Odottavan aika on pitkä, mut-
ta kohta odotus palkitaan ;)

Olen odottanut pitkään
ja toivon tämän kestävän

olen katsonut taivasta kohden
ja toivonut enemmän

tää on seikkailuista valtavin
mä syöksyn kanssasi halki galaksin
tää on rakkausseikkailu 2022 

(ja 45)

Annika Eklund

Seikkailuntäyteistä kevättä 
ja Wapun odotusta itse kulle-
kin toivottavat,

Fuksikapteeninne, 
Ramzi & Anna <3

Captains’ Twaddles+

I’ve been waiting for a long time
and I hope this will last

I have looked towards the sky
and wished for more

this is the greatest adventure of all
I’m shooting across the galaxy 

with you
this is the love adventure of 2022

Annika Eklund

Brighter days, warmer 
weather, the sound of birds 

and the announcement of the 
upcoming Wappu are clear 
signs of spring! After a quiet 
couple of months, it’s time to 
prepare ourselves for a num-
ber of fun and exciting adven-
tures. We encourage you to 
enjoy your fuksi spring to its 
fullest, for it is a truly unique 
experience!

We’ve come a long way, but we 
can assure you that the best is 
yet to come. Stay tuned and re-
member, you can always turn 
to us – we are here for you.

Your Captains,
Ramzi & Anna <3

We had 15 new Master’s 
level students coming to 

Finland under shut-down re-
strictions everywhere. While 
bars and saunas were not an 
option, it did not stop us going 
to the mighty outdoors. Skating 
and seeing some of that nice 
finnish wintry lake scenery did 
good for new students, and the 
trip to Tuusulanjärvi gathered 
people even outside our guild 
who eventually wanted to join 

Skating and waiting
IK also - let’s make IK great 
again, right?

“Complimenting with 
a birch was the new 
topic for rest of the 

night

Finally, after some waiting, 
we were able to reserve a Sau-
na at Jollas. The new fuksis 
understood that hitting with 

Beautiful national landscape of Finland at Tuusulanjärvi. Ice skating works because 
the molecules in top-most layer of the ice behave like liquid water. 

the “vihta” means giving com-
pliments to your friend... thus 
complimenting with a birch 
was the new topic for rest of 
the night. Fuksis were stoked 
when dipping to ice and won-
dering if Minttu or Salmari tast-
ed better in the deep snow - I 
saw them becoming real Finns 
right away, just as it should be!

Jaan
Cathelijn LombaersSamuel Kieling

”
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Raati 22 

KOTIMAA

on innokkaasti vastannut kiltalaistemme tiedon-
janoon julkaisemalla itsestään kuvakollaasin. 

hikselle välttämättömiä tehtäviä 
ja näissä pyrin tekemään parhaani.
Kuka on killan tärkein henkilö 
ja miksi se on rivikiltalainen?
Tavoitteena on, että tavallisen rivikil-
talaisen ei tarvitse sen enempää poh-
tia killan toimintaa, vaan voi nauttia 
täysin siemauksin tapahtumatarjon-
nasta ja muista killan tuomista eduis-
ta. Raatilaisena tai toimarina killan 
toimintaa suunnitellessa tärkeintä 
onkin miettiä, mitä asioita rivikilta-
laiset kaipaavat toiminnassa. Oikeaa 
vastausta tähän kysymykseen tuskin 
on kuitenkaan tarve tässä sanoa.

Ilmari Oinonen
Puheenjohtaja

Tiivistä olemuksesi: Vuosi pari 
sitten olisin sanonut, että tyk-
kään opiskelusta ja käytän pal-
jon aikaa kouluun, mutta jotain 
tässä on päässyt muuttumaan, 
kun kiltahommat ja opiskelun 
oheistoiminta ovat onnistuneesti 
imaisseet minut mukaansa. Tällä 
hetkellä elämäni pyörii paljon kil-
lan ympärillä ja vaikka kiltahom-
mat eivät haudanvakavia olekaan, 
nautin paljon niiden tuomasta 
vastuusta ja tekemisestä.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Jos olisin puheenjohtajana täy-
dellinen, vastaisin tähän: “En 
mitään.” Yritykseni delegoida 
mahdollisimman suuri osa killan 
juoksevista asioista muille raati-
laisille on kovaa, mutta aina siinä 
ei onnistu. Raadin kokousten joh-
taminen ja ainakin jollakin tavalla 
perillä oleminen kaikesta killan 
toiminnasta ovat kuitenkin pu-

Joonatan Seppänen
Rahastonhoitaja

Tiivistä olemuksesi: Olen kol-
mannen vuosikurssin raksalai-
nen Espoosta. Tätä kirjoittaessani 
sormeni vielä syyhyävät päästä 
käsiksi killan pankkitiliin, johon 
en ole vieläkään saanut oikeuk-
sia. Pitkälle päivään venyneen 
heräämisen ja kahvin jälkeinen 
hyvä olo päättyy usein sähköpos-
tin avaamiseen. Kiltatoiminnalla 
juoksen pakoon kurssitöitä ja va-
paa-ajalla jos jaksan.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Vastaan killan taloudesta ja sen 
seurannasta. Maksan laskuja ja 
metsästän kadonneita kuitteja tar-
vittaessa vainukoirien kanssa. Vii-
mekädessä olen se henkilö ja ka-
toaa käteiskassan kanssa Karibialle.
Veikkauksen uudessa vakiorig-

gauksessa voi lyödä vetoa rak-
san PePu arvonnan voittajasta. 
Kenen puolesta löisit vetoa kil-
lan rahoista? Viime viikkojen rig-
gaustilastojen perusteella vahva 
suositus menee muille kanssaraa-
tilaisille. En usko, että lähiviikkoi-
na nähdään pepuvastaavilta uutta 
kämppiskorttia, joten vujusilliks-
en aamiaisbudjetti menee likoon 
Kv- ja maisterivastaavan puolesta.

Kalle Koskela
Kirjuri-tiedottaja

Tiivistä olemuksesi: Olen noin 
260,5 kuukautta nuori alkuperäi-
sespoolainen. Kiltaan liityin en-
simmäistä kertaa 2020 syksyllä. 
Harrastuksiini kuuluu pallon pot-
kiminen ja golfkentällä suutus-
päissään mailojen paiskaaminen. 
Keittiössä olen yhtä avuton kuin 
vuoden 20 fuksi nelosperiodin lä-
hitentissä.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Kiltalaisten jokapäiväisen turval-
lisuuden takaaminen on pestini 
tärkein tehtävä. Tähän minulla 
meneekin noin 6,2 minuuttia vuo-
den aikana hiekoittamisen muo-
dossa. Lisäksi prujaan muiden lä-
hettämiä infoviestejä telegramiin 
ja maanataisiin Ruutisia laaduk-
kaampiin julkaisuihini. [Disinfo alert]

Eniten aikaa minulla menee you-
tuben pläräämiseen etsiessäni 
meemejä kiltalaisten piristämi-
seen. Joudun myös kuuntelemaan 
kaikkia raatilaisten mahtavia ko-
kouskommenteja ja jalostamaan 
niistä siistejä pöytäkirjoja. 
Propagandan esikuvasi killan 
viestinnässä: 515 eaa. Persiassa 
vallassa ollut Dareios I

Lotta Elonen
Kv- ja maisterivastaava

Tiivistä olemuksesi: Unelmien 
Minecraft-tyttöystävä. Mun nimi 
on anagrammi sanasta sotilas-
lentokone. Mun lempivillieläin on 
villieläin.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Kv- ja maisterivastaavana otan 
vastaan killan maisterifuksit ja pi-
dän huolta kansainvälisten opiske-
lijoiden tutustuttamisesta suoma-
laiseen teekkarikulttuuriin. Ennen 
kaikkea luulen edistäväni kansal-
listen ja kansainvälisten kiltalais-
ten integroitumista saunomalla ja 
maistelemalla suomalaisia viinoja. 
Raadissa toimin myös kokousaika-
poliisina eli huomautan säännölli-

sin väliajoin siitä, että ollaan taas 
kokoustettu kolme tuntia.
Do yuo spek London? Some-
times is yes but maybe.
What was an experience you 
didn’t think much about at the 
time, but it ultimately made 
you a stronger person? KP

Simo Kauppila
Päätoimittaja

Tiivistä olemuksesi: Olen nur-
mijärveläinen Kirkonkyläkängin 
kasvatti maaseudun/pääkaupun-
kiseudun helmasta asiayhteyden 
mukaan. Suhteellisen lyhyessä 
ajassa olen integroitunut auto-
nomisen Otaniemen kaupunki-
kuvaan enkä ajatellut täältä enää 
poistua.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Vastaan kiltamediamme riippumat-
toman uutisviestinnän journalisti-
sesta sananvapausorientoituneesta 
demokratiasta oikeusvelvoitteises-
ti antisensurismin viitoittamalla 

päättömällä toimituksella. Lisäksi 
höylään vähän joka paikkaa.
Ratkaistu modernin maailman 
misinformaation ja valeuutis-
ten aiheuttamiin haasteisiin? 
Ruutiset.

Aino Tornivaara
Yrityssuhdevastaava

Tiivistä olemuksesi: Kolmevuo-
tiaana ilmoitin, että minusta tulee 
isona teekkari. Siitä lähtien olen 
olen toukokuun toisena päivänä 
alkanut laskemaan päiviä mahdol-
liseen wappuun sekä unelmoinut 
tupsulakista. Nyt on lakki päässä 
ja arki täyttynyt kaikennäköisestä 
“vapaaehtoisesta” järjestötoimin-
nasta. Otaantumaan en kuitenkaan 
ole ehtinyt, vaikka YIT:n kiltikselle 
tarjoama kahvi ja rakkaat kiltalai-
set houkuttelevat tänne jäämään.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Yrityssuhdevastaavana toimin sil-
tana kiltalaisten ja opiskelualojem-
me yritysten välillä. Käytännössä 
huolehdin yhteistyöstä takasivulta 
löytyvien kannatusjäsenten kans-

sa ja mahdollisten uusien yhteis-
työkumppanien kontaktoimisesta. 
Toimin siis killan rahasampona, 
ilmaisen tavaran lähettiläänä ja le-
vitän ilosanomaa alamme työllis-
tymismahdollisuuksista.
Kuinka monta yritystä tarvitset 
saadaksesi killalle yhden suh-
teen? Riippuu siitä, kuinka hyvä 
yritys on.
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Vilma Martti
Emäntä

Tiivistä olemuksesi: Aamuvirk-
kuutta vastaan taisteleva minä 
viihdyttämässä kiltalaisten arkea. 
Tänne muuttaessani en tuntenut 
ketään, mutta kiltalaisista onkin 
muodostunut mulle mun oma va-
litsemani perhe. Viikonloput up-
poaa bänditreeneihin. 
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Pidetään Masan kanssa huolta sii-
tä, että kiltalaisilla riittää menoa 
ja meininkiä opiskelujen ohessa. 
Järkätään sitsejä pikku-IE:n avus-
tuksella paljon myös muiden kilto-
jen kanssa, ja suuren määrän mui-
ta tapahtumia kiltalaisille tarjoaa 
meidän kultaakin kalliimpi SAT <3

Mikä on paras tapahtuma osal-
listua ja mikä järkätä? Paras 
tapahtuma järkätä on tietenkin 
se mihin haluaisi itse osallistua. 
Paras tapahtuma osallistua on 
taas se mitä ei tarvii ite järkätä. 
Hehe.
Toteemieläin? villIEläin

Matti Viitanen
Isäntä

Tiivistä olemuksesi: Hymylläni 
ja isännän hellällä otteellani tuon 
iloa rivikiltalaisten harmaaseen 
arkeen. Osaan lyödä golfpalloa 
paremmin kuin kirjurimme osaa 
hiekoittaa, mutta aina sekään ei 
suju yhtä hyvin kuin Simon kita-
ran soitto. Pidän itseäni kärsiväl-
lisenä, mutta mikäli pikku-ie kaa-
taa kossut lattialle voi isännänkin 
kuppi mennä nurin.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Yritän pitää huolen, että emäntä 
ei karkaa pakastimeen jo alku-
palojen aikana. On myös tavoit-
teellista pyrkiä tarjoamaan kil-
tamme jäsenille jossakin määrin 
syömäkelpoista soopaa. Kokouk-
sissa olen yleisen pahemmuksen 
kohteena ja yritän suostutella 
rahastonhoitajamme usuttamaan 
rahaa kissani ristiäisten järjestä-

miseen. 
Paras muisto killasta? Viime 
vuoden isäntä oman fuksivuo-
temme varaslähdossa saunassa 
jakamassa elämänohjeita. (En tie-
dä olisiko niitä kannattanut kuun-
nella)
Mikä on paras tapahtuma osal-
listua ja mikä järkätä? Paras ta-
pahtuma osallistua on se, missä 
Kalle ei ole keittiössä ja paras ta-
pahua järkätä on se, missä Kalle ei 
ole keittiössä.

Katariina Kokkonen
Fuksikapteeni

Tiivistä olemuksesi: Elämääni 
ennen otaantumista ei pahemmin 
enää muistella. Vietän kahdeksan 
(8) iltaa viikossa juosten tapah-
tumasta toiseen unohtaen totaa-
lisesti oman hyvinvointini. Käyn 
kerran viikossa porukoiden jää-
kaapilla ruokaostoksilla ja jätin 
just Vilman leipäpakettiin vaan 
kantapalat jäljelle. (En osaa yh-
dyssanoja tai pilkuttaa.)
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Tällä hetkellä koitan lähinnä py-
syä raadin snitchaus-listan kär-
jessä toki pitäen huolen, että 
omaan sakkokassaani kertyy 
myös asiallinen määrä merkintö-
jä. Omaan rooliini kuuluu olennai-
sesti myös pahennuksen aiheut-

tamisen rankka treenaus muiden 
kapujen kanssa. Työnteko aloite-
taan Laurin kanssa sitten, kun on 
jo muiden mielestä melkein liian 
myöhästä eli katotaan sitä vähän 
syksymmällä. 
Ikimuistoisen fuksivuoden re-
septi? En oo varma osaanko enää 
kokata. Selvinnee syksyllä, mut 
uunifetapasta on aika hyvää.

Lauri Vallo
Fuksikapteeni

Tiivistä olemuksesi: Helposti 
syttyvä. Nurtsi-stara ja raadin toi-
nen Kirkonkyläkängin edustaja. 
Raadin isoin faija (en kirjottanu 
ite tätä). Minecraft, Bäska ja tsufe 
enjoyer. Hjallis look-alike, toki to-
distetusti kukaan ei oo nähny mo-
lempia samaan aikaan...
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Oon tiukasti matkalla kohti sak-
kokeisariutta, joten muodostetaan 
Katan kanssa suhteellisen dynaa-
minen duo sakkoilussa vaikka ei 
tässä suhteessa ottavana osapuo-
lena ehkä oo niin wörtti olla. Sytyn 
myös suhteellisen oudoista asiois-
ta kuten kokoustamisesta ja eri-
laisista asiakirjoista, joka saattaa 
silloin tällöin äityä jopa vittumai-

seksi muiden raatilaisten mielestä.
Millainen on toteemifuksisi?
Mun toteemieläin on ehdottomas-
ti mangusti ja vastaavia piirteitä 
löytyis myös varmaan toteemifuk-
silta. Mun toteemifuksi olis osana 
laumaa liikkuva, leikkisä vipeltäjä 
jolla on pilkettä silmäkulmassa ja 
vauhti päällä!

Otto Jalas
Excursiomestari

Tiivistä olemuksesi: Toisen vuo-
den teekkari, ensimmäinen vuosi 
killan excursiomestarina. Tähän 
tilanteeseen päädyttiin hyvän ys-
tävän hellällä pakotuksella ja ha-
lulla toimia killan hyväksi, mutta 
vielä ei ole alkanut kaduttamaan. 
Kevätkeli on parhaimmillaan(ai-
nakin hetkellisesti) ja horisontis-
sa siintävä, mahdollinen vappu, 
saa hymyn väkisinkin huulille. 
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Yrityssuhdevastaavamme näkö-
jään vei vertauskuvan sillasta kil-
talaisten ja yritysten välillä, joten 
sovitaan vaikka, että minä esit-
telen sitten näitä niin sanottujen 
siltojen yrityksiä. Hoidan siis, tai 
ainakin yritän, killan excursio-
toimintaa, jossa pyrimme tutus-
tumaan erilaisilla vierailuilla ja 
muilla visiiteillä alamme yrityk-
siin mahdollisimman kattavasti. 

Parasta excursiomestarina 
olossa? Töttöröö, se on totta kai 
torvi! Lisäksi myös innolla odotan 
KP:n ja ulkoexcun järjestämistä. 
Miten neljä päivää kestävä KP 
tukee kiltalaisten hyvinvoin-
tia? Yhden päivän lisäys KP:lle 
antaa mahdollisuudet tutustua 
kohteisiin, jotka ovat ennen olleet 
liian kaukana. Reissussa opiske-
lijat pääsevät myös virkistäyty-
mään, joten päivän lisäyshän vain 
lisää tätä virkistäytymistä, eikö 
vaan?

Atte Jämsén 
Opintovastaava

Tiivistä olemuksesi: Jääkarhujen 
keskeltä, magneettista pohjoisnapaa 
hipovasta Jyväskylästä Otakansan 
keskuuteen laskeutunut ylisuorittaja 
ja osa-aikainen hilpeä pelimanni. Ko-
ronatraumavuoden jälkeen räpiköin 
MatLabin tuijottamisesta punaisilla 
silmillä jok’ikiseen kissanristiäiseen 
mitä Niemestä löytyy.
Mitä väität tekeväsi raadissa?
Opintovastaavana tärkeilen korkea-
koulun kokouksissa, tarttuen epä-
olennaisiin nippelitietoihin samalla, 
kun oikeasti tärkeät asiat lipuvat toi-
sesta korvasta ulos. Heristän sormea-
ni huonosti käyttäytyville opettajille 
ja professoreille, ja jos tenttitulokset 
myöhästyvät, on minulla valtuudet 
esimerkiksi perua heiltä karkkipäi-
vä tai viedä IPad jäähylle loppuvii-

koksi. Killan hallopedit, joihin siis 
opintovastaavakin kuuluu, ovat myös 
toimikunnassani. Öisin minut voi-
kin tavata Niemestä metsästämässä 
pahaa-aavistamatonta juhlakansaa 
liittymään hallopedien  joukkoon 
lämpökameroiden, satelliittien ja 
lennokkien avulla. Oletko jo hakenut 
hallopediksi? [oHops, tän sivun tallen-
nustila loppu kesken niin vikast  kyssä-
rist oma artikkeli tossa sivulla 17...]

KOTIMAA
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Ei hätää! RIL tarjoaa vinkit 
hakuprosessiin!
Jäsensivuiltamme löydät mm.
• Teekkaripalkkasuosituksen
• Tuoreen kesätyökyselyn tulokset

Käy myös tsekkaamassa 
kesätyökampanjamme, 
jos ehtisit viellä hakuun 
mukaan!

MAININTA

Ruutoken - raksacryptojen uusinta uutta!
Sijoittamalla tänään Ruutokeniin saat 100% varmuudella alle puolet rahoistasi takaisin vuoden sisään!

Mikä on Ruutoken?
Ruutoken on Ruutisten lanseeraama kryptografiaan perustuva dig-
itaalinen virtuaalivaluutta. Ruutokenin arvo määräytyy kysynnän 
ja tarjonnan mukaan Ruutokenmarkkinoilla, johon suosion lisäksi 
vaikuttavat kyseisen tokeninen enimmäismäärä, kierrossa oleva 
valuuttamäärä ja louhinnan kustannukset.

Mistä Ruutokeneita saa?
Ruutokenia louhitaan kiltahuoneella, jolloin kiltalaisen laskentate-
hoa käytetään valuuttasiirtojen käsittelyyn, verkon toiminnan 
turvaamiseen ja Ruutisten toimituksen laskaripalautusten teke-
miseen. Louhimistahtiin vaikuttaa mm. kahvikulutusvakio, kiltiksen 
ahtausaste ja Konelafkan sähkön pörssihinta.

Mitä Ruutokenilla voi tehdä?
Ruutokenien ensisijainen käyttökohde on kiltiksen kahvipiikin 
lyhentäminen. Tokeneita voi lunastaa värillistä cryptonostoa 
tukevista nft-printtereistä, joita löytyy mm. Design Factoryltä, 
Väreestä ja Oppimiskeskuksesta. Fyysiset paperitokenit voi tei-
pata seuraaviin paikkoihin: omaan otsaan, kaverin selkään, tai kil-
tiksen ilmoitustaululle. Brodeerattuja versioita tokenista ei suos-
itella valmistuskulujen kasvamisen takia.

SJUKLEDIGHET
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Tässä tulee 100 % 
objektiivisia mie-
lipiteitä sekä vink-

kejä kaikkiin meidän 
ihaniin pääaine-kurssei-
hin, olkaa hyvät! Tää on 
etenkin teille fukseille ja 
tupsuille <3

TGIF

Termodynamiikka ja läm-
mönsiirto
Okei tää oli työläs kurssi. Viik-
kottaiset tehtävät jotka on ai-
kaavieviä ja sun pitää selittää 
kaikkii välivaiheita. Tässä Heat 
Atlas ja Maol on sun parhaat 
kaverit. Kaverit on kans täs hy-
vät kaverit, jos vääntää yhes nii 
on vähän vähemmän tuskasta. 
(Mut mä kyl sillee jollain ou-
dolla tavalla tykkäsin täst kui-
tenki)

Energia ja ympäristö
Helpot nopat, täs on vaan pelk-
kä tentti. Tää oli kai periaattees 
ihan mielenkiintoinen kurssi 
jos ois oikeesti kuunnellu luen-
noilla

Vesi- ja ympäristötekniikka
Tää on meiän pääainen paras 

kurssi (täysin objektiivinen 
mielipide). Täs pidät ryhmän 
kaa joka viikko keskustelun 
luennon aiheist ja esimateriaa-
leist, joten opit oikeesti jotain. 
Vinkki: hoida sun sihteerin 
rooli hyväs kohtaa alta pois

Georakentaminen ja kai-
vannaistuotanto
Tääki on helpot nopat, kirjotat 
vaa pari lyhyttä oppimispäivä-
kirjaa. Jos oot yks niistä about 
kolmesta tyypistä jotka on 
kiinnostunu georaksasta niin 
onnittelut, tää kurssi on sulle! 
Kaivinkone go brrr (siinä oli 
kurssin sisältö tiivistettynä)

Geoinformation in Envi-
ronmental Modelling
Ekan tehtävän tekemisessä jou-
tuu oikeesti menee ulos (omg) 
et sillee voi olla vähän paha. 
Hommaa motivoitunu pari nii 
sit menee, mut kyl nää viikot-
taiset tehtävät oli vähä effortti 
tehä. Käy eka Tietokoneavus-
teiset työkalut insinööritieteis-
sä. 

Statiikka ja dynamiikka
Tää on vähän paha, etenki jos 
fysiikka ei oo sun vahvuus. Vii-
kottaiset tehtävät ja sit tentti, 
mut kyl sä pääset viimestää sit 

uusinnas läpi t. kokemusta on

Virtausmekaniikan perus-
teet
Tää on pahin kurssi näist. Kaks 
periodii viikkottaisii tehtävii 
jos menee iha super kauan. Sit 
ku tulee pyörivät koneet nii sit 
oot kusessa. Hommaa fiksut 
kaverit tähän ehdottomasti. 
Vinkki: kato ne esimerkkivide-
ot youtubest t. löysin nää vast 
kurssin puolivälis

Materiaalitekniikka
Tää on semmonen kurssi joka 
sun tekis mieli droppaa loput-
tomasti mutta seki on joskus 
pakko käydä. Täs pitää tehä 
ryhmätyö (hommaa niin iso 
ryhmä ku vaan saa!) ja sit tent-
ti. Saa nähä pääsiks nyt läpi vai 
vedetäänkö ens vuonna uudes-
taan :)

Kandidaatintyö
Tästä ei kommenttia t. yks sivu 
vieläkin (send help). Fiksut 
tekee tän alta pois jossain hy-
vässä vaiheessa esim kesällä. 
Vinkki: hommaa helppo aihe. 
Tee joku suunnitelma. Aloi-
ta helpoimmasta päästä kir-
jottaan. Myös: älä tee kolmea 
muuta kurssia samalla. Tää on 
ehkä se suurin. 

Sitten vielä bonuksena 
vinkkejä meiän vapaavalin-

taisista, joita kannattaa ottaa:

Termodynamiikka ja sähkö-
magnetismi 
Koska Jami. Ei lisättävää. 

Geologia ja geomekaniikka 
koska pääset haistelemaan ki-
viä. Ja ei vitosperiodis mee mi-
tää muuta järkevää eniveis.

Yritysjuridiikan perusteet
Kuullut huhua et tää ois helppo 
kurssi mut täst ei oo mulla fak-
taa.

Kemian perusteet
Jos teit kemiaa lukios tää ei sa-
lee oo sulle niin vaikee. Mä tus-
kailin t. yks kemiankurssi luki-
ossa.

Käytännön energiatekniik-
ka ja Energiasysteemit
Kyl sillee joutuu tekeen hom-
mia mut nää kurssit oli hyvin 
suunniteltuja ja oikeesti järke-
viä :D

Noniin siinä oli mun vinkkivi-
toset, toivottavasti oli jollekin 
hyötyä tästä, muistakaa että 
kaiken ehtii tenttiä ennen kuin 
valmistuu!

Oppaasi kaikkiin ENY:n pääaine-kursseihin

Alumnit palaa

Tällä kertaa haas-
tattelussamme on 

vuoden ’84 fuksi, Elina 
Kauppila LTKK:sta, eli 
nykyisestä Lappeen-
rannan-Lahden teknil-
lisestä LUT yliopistos-
ta.

Mikä avuksi? On viimeinen yö 
ennen lehden painoa ja sivuilla 
on edelleen tyhjää? Puhelu äidil-
le ja lehti on valmis! Tai siis että... 
Journalistisen avarakatseisuu-
den nojalla haluamme murtaa 
Otaniemeläistä kuplaa tuomalla 
esille kotimaamme muiden yli-

opistojen elämää ja ennen kaik-
kea teekkariuden historiaa.

Hoidetaan pakolliset työku-
viot alta pois ja mennään sitten 
käänteiskronologisesti asiaan.  
Töissä vedet hallinnassa?
”Työskentelen Finavialla vesien-
hallintapäällikkönä eli glykoli*- 
vesien ja ympäristövesien hallin-
taa. Aihe ehkä jopa lähempänä 
teidän WAT-maisteria kuin omia 
kemiantekniikan opintoja.”
*laita jäänpoistoaine ku kukaan ei ikinä ymmärrä

Valmistuminen ajallaan, um? 
”Valmistuin tammikuussa 1991 
eli mitäs siitä tulee... um?” 
6,5 vuotta - ihan hyvä suoritus.

Harjoitettiinko killassanne 

riippumatonta journalismia?
”Ei meillä ollut killan lehteä, mut-
ta ylioppilaskunnan Aalef-lehti 
lienee ollut riippumaton.” (lak-
kautettiin 2016)

Osallistuitko opiskelijatoi-
mintaan aktiivisesti?
”Kaikessa olin mukana järjestä-
mässä tai osallistumassa. Vaikea 
oli mitään jättää väliin kun aina 
niin mielenkiintoista menoa. Yh-
den vuoden olin Kemianteknii-
kan killan puheenjohtajana. Sii-
nä oppi aika paljon kaikenlaista 
kokoustamisesta, taloudesta ja 
vastuunkantamisesta.”

Millaisia tapahtumia teillä 
järjestettiin; sitsejä, vujuja 
tai muita tapahtumia?

”En ole ikinä ollut sitseillä kun 
meillä ei sellaisia ollut, mutta 
vuosijuhlia, pienempiä keste-
jä sekä sauna- ja lauluiltoja oli 
paaaljon. Laskiaisena laskettiin 
Punkkerimäkeä alas ja Wappu 
oli erittäin tärkeää aikaa. Sit-
ten oli toki pari excua vuodessa, 
lyhyempi ja pidempi. Isännöi-
tiin ja vierailtiinmyös muiden 
yliopistojen luona. Otanieme-
läiset jäi kerran mieleen, kun 
konelaiset nuoret herrasmiehet 
tuli ovikelloa soittamaan. Lau-
loi ja tanssitti rappukäytävässä. 
Hauska spontaani tapaaminen, 
ja heil oli todellaki yritystä.”

Kerro vielä siitä tislaamisesta.
”Labran harjoitustöitä tehtiin.”

RRSÄ

[Mainos] Ilmianna itsesi tai Ruutis-
vinkkaa tähän artikkeliin kirjoitus-
taitoinen alumni.
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Tinder-matching horoskooppi
TULEVAISUUS

Oletko aina halun-
nut selvittää, kuinka 

hyvin sinä ja aaltoihas-
tuksesi sovitte yhteen? 
Nyt siihen on mahdolli-
suus, kun Ruutisten ho-
rotoimitus on katsonut 
tähtitaivaalle ja tehnyt 
itsetutkiskelemista self.
comin horoskooppipals-
toilla.

Alkuun hieman perusteita. 
Horoskoopit jakautuvat fe-
miniinisiin ja maskuliinisiin 
tähtimerkkeihin. Lisäksi ho-
roskoopit jakautuvat neljään 
elementtiin. Hyvä perussääntö 
on, että saman elementin eri 

horoskoopin kanssa tulee par-
haiten toimeen. Seuraavaksi 
parhaiten toimeen tulevat fe-
miniiniset merkit keskenään 
ja maskuliiniset merkit kes-
kenään. Myös vastakohdat, eli 
merkit tähtikartan toisessa 
päässä (noin puoli vuotta eroa 
syntymäajoissa), viehättävät 
toisiaan, tosin näillä merkeillä 
alku voi olla muita hankalam-
paa. Suhteeseen panostaminen 
on kuitenkin sen arvoista, sillä 
voit löytää vastakohdastasi sie-
lunkumppanisi. Saman tähti-
merkin omaavat voivat puoles-
taan olla liiankin samanlaisia, 
jolloin suhteesta voi puuttua 
sen kaipaamaa jännityistä.

Maa: härkä, neitsyt, kauris (feminiininen)
Vesi: rapu, skorpioni, kalat (feminiininen)
Tuli: oinas, leijona, jousimies (maskuliininen)
Ilma: kaksoset, vaaka, vesimies  (maskuliininen)

Superliket
Oinas ja vesimies

Ilmamerkkinä vesimies pu-
haltaa lisää vauhtia oinaan 
tulenpalavaan vauhtiin. Tässä 
suhteessa ei tule tylsää het-
keä, eikä ole vaarana kyllästyä 
toiseen. Nämä merkit nautti-
vat toistensa haastamisesta. 
Molemmat nauttivat uusien 
asioiden kokeilemisesta, tär-
keintä on nauttia matkasta 
ja pitää hauskaa. Nämä mer-
kit saattavatkin löytää toi-
sensa KPn bussista, entepäi-
vien seikkailuilta tai vaikka 
MAIK-risteilyltä.

Kaksonen ja vesimies 

Kaksonen ja vesimies ovat kuin 
myrskytuuli, yhdessä he ovat 
lähes pysäyttämättömiä. Luo-
vat ja spontaanit ideat lentele-
vät edestakaisin, he kannusta-
vat toinen toistaan lähtemään 
killan lajikokeiluihin ja muihin 
uusiin juttuihin. Näillä on hul-
lu henkinen ja emotionaalinen 
yhteys. 

Jos haluat optimoida mahdollisuutesi rakkauteen, käännä katseesi näihin 
matcheihin - ne ovat todistetusti toisiaan parhaiten täydentävät combot.

Rapu ja kalat

Kuin kala vedessä. Tai rapu. 
Nämä merkit ovat cooleja 
ja mystisiä, he muodostavat 
toisiinsa kosmisen yhteyden, 
jota muut eivät välttämättä 
voi käsittää. Kalat nauttivat 
muiden ihmisten läheisyy-
destä ja ravuille on tärkeää 
päästä huolehtimaan muis-
ta. Tämän parin voit bongata 
sillikseltä nukkumassa sylik-
käin säkkituolilla ja hoivaa-
massa toinen toistaan krapu-
lan jäljiltä.

Leijona ja jousimies

Jousimiehen ja leijonan vä-
linen suhde on suurta, into-
himoista taistelua. Leijona ei 
suostu jäämään jousimiehen 
saaliiksi, mutta jousimies ei 
luovuta helpolla. Suhteessa 
nämä tuliset merkit kannusta-
vat toinen toistaan nauttimaan 
elämästä ja kurottelemaan 
tavoitteitaan. Molemmilla on 
monta rautaa tulessa, opinnot, 
työt, vapaaehtoispestit; virtaa 

kuitenkin riittää vielä myös 
toiselle runsaasti. Varokaa 
kuitenkin, etteivät näpit pala. 
Live, laught, love. 

Härkä ja rapu

Härän ja ravun suhde on ta-
sainen ja vakaa. Heillä on lä-
hes telepaattinen yhteys, jol-
la voi astia toistensa tunteet, 
tarpeet ja tenttien vastaukset. 
Härän ja ravun kommuni-
kaatio ja yhteisymmärrys on 
vertaansa vailla. Suhde on ta-
sainen, mutta vakaa ja todella 
vahva side.

Neitsyt ja härkä

Näillä merkeillä on jalat maas-
sa, suhde on viileän rauhalli-
nen. Neitsyt ja härkä sopivat 
yhteen kuin palju Hessun sil-
likselle. Molemmat ovat re-
hellisiä ja avoimia toisilleen, 
tässä saattaakin olla pari, joka 
kestää lopun elämää. Neitsyt 
ja härkä ovat omistautunei-
ta toisilleen, välillä meno voi 
mennä niin siirappiseksi, että 

muita hirvittää. Nämä kaksi 
pitävät toinen toisistaan huol-
ta ja pitävät huolta, että pit-
käksi venyneistä bileistä kan-
netaan toinen kotiin turvaan. 
Luottamus, onni, yhteinen 
tulevaisuus ovat vain alkua 
neitsyen ja härän jakamille 
arvoille.

Vaaka ja kaksonen

Tässä on vahvaa älykköenergi-
aa. Alkupalana nautitaan eri-
laisia aivopähkinöitä luennol-
la, pääruoka on prujuhuoneen 
laskaringissä ja jälkkärinä toi-
mii kiltksen kahvihetki sivis-
tyneessä seurassa. Molemmat 
merkit nauttivat uuden oppi-
misesta ja syttyvät älykkyy-
destä. Vaaka ja kaksonen ovat 
hyviä ihmistuntijoita, ja tarjo-
avatkin toisilleen empatiaa ja 
ymmärrystä. Tästä suhteesta 
ei puutu arvostusta, molem-
mat kohtelee toisiaan kuin 
kuningatarta/kuningasta kon-
sanaan. Harmonia on tärkeää, 
tämä pari nauttii rauhan säi-
lyttämisestä suhteessa.

HOROTOIMITUS
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= It’s a match!

= Superlike!!

= Omat horoskoopit on niin ja näin, ei oo täydellinen match

= ääääh…

= Vastahoroskoopit ;)

= ihan hyvä se on

Skorpioni ja rapu
Joskus kaksi intohimoista 
merkkiä on liikaa. Mutta ei 
skorpionin ja ravun tilantees-
sa. Tässä on täydellinen pari-
valjakko niin bp-peliin, norske 
kimbleen kuin parisuhteeseen-
kin. Nämä vesimerkit ovat hy-
vin intensiivisiä ja tunnustavat 
tunteitaan mielellään suurin 
romanttisin teoin tai rakkaus-
palladeilla karaokessa. Vaikka 
molemmille on tärkeää olla lä-
heistensä tukena ja pitää heistä 
huolta, kannattaa poistua pai-
kalta kun näiden kahden välillä 
alkaa tunteet kuumenemaan 
(romanttisessa tai riitelymie-
lessä).

Jousimies ja oinas

Nämä kaksi tulen elementtiä 
ovat kuin dynamiittia! Intohi-
mo näiden merkkien välillä on 
tulisempaa kuin Carolina Rea-
per. Et tahdo jäädä näiden kah-

den väliin kun rakkaus leimah-
taa, sillä siinä voi käydä käry. 
Energia joka virtaa näiden kah-
den välillä vain voimistaa toi-
nen toistaan ja heidän välistään 
suhdetta. Tällä parilla on kaikki 
tarvittavat työkalut maailman 
valloittamiseen ja he ovat oi-
kea power couple! Tämä duo 
saattaa löytää toisensa parhai-
ten vapaaehtoishommien pa-
rista killan, ylioppilaskunnan 
tai muiden harrastuskerhojen 
kautta. Jos tavoitteet yhdistys-
toimintaan liittyen joko eivät 
kuitenkaan ole yhtenevät tai 
riskeeraavat parisuhteen, on 
toisen parempi vetäytyä mui-
hin tehtäviin, sillä näiden kah-
den ollessa törmäyskurssilla 
tulisuus saattaa olla liikaa ja 
polttaa poroksi kaiken, mitä he 
ovat yhdessä rakentaneet.

Kauris ja härkä

Kauriin ja härän suhteessa on 
enemmän kemiaa kuin mah-

tuu Aallon kemian labroihin. 
Näiden merkkien keskinäinen 
palvonta ei rajoitu pariin en-
simmäiseen, ihastuksen täy-
teiseen vuoteen. Se jatkuu läpi 
elämän ja kantaa vaikeidenkin 
aikojen yli. Muut merkit voivat 
vain ihaillen katsella, kun kau-
ris ja härkä liihottavat läpi elä-
män omassa suloisessa kup-
lassaan. 

Vesimies ja kaksonen

Vesimiehen ja kaksosen hen-
kinen yhteys on syvällisempi 
kuin kenenkään muun kanssa. 
Suhteen ulkopuoliset eivät hel-
posti ymmärrä näiden kahden 
välistä yhteyttä, ja näkevät sen 
siksi toisinaan uhkana. Vesi-
miehen ja kaksosen venettä on 
kuitenkin turha keinuttaa, sillä 
se pysyy pystyssä ja pinnalla 
pahimmankin myrskyn tul-
lessa. Vesimiehen ja kaksosen 
tapauksessa on parasta tyytyä 
opiskelemaan eri aloja ja pyö-

riä eri yhdistysten piirissä. Yh-
teys näiden välillä on niin luja, 
että omat ystäväpiirit ovat vä-
lillä vain tervetullut tuulahdus 
elämään.

Kalat ja skorpioni

Kalan ja skorpionin yhteys 
toimii jo alusta alkaen kuin 
vaiston varassa. Nämä kaksi 
merkkiä haluavat oppia tulkit-
semaan toistensa tarpeita ja 
haluja siinä myös erinomaises-
ti onnistuen. Näiden merkkien 
ajatusmaailma ja -tapa hitsau-
tuvat jo lyhyen ajan kuluessa 
yhteen. Juhliin kannattaa aina 
kun mahdollista lähteä yhdes-
sä. Toinen voi pitää toisesta 
huolta jos tilanne niin vaatii, 
mutta yleensä sille ei ole tar-
vetta, sillä tämä pari tuntee toi-
sensa niin hyvin, että osaa en-
nakoida huolenpidon tarpeen. 
Luota siis aina kumppaniisi, 
kun hän tarjoaa sinulle vesila-
sia.
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Tuleeko sinullekin 
usein olo, ettet tie-
dä mitä valitsisi 

kaupan paistopisteen 
valtavasta valikoimasta 
välipalaksi? 
Ei hätää, tuttu tunne! Siksi 
myyrämafia kokoontuikin tam-
mikuisena iltana testaamaan 
ja arvostelemaan suurimman 
osan Lidlin paistopisteen tuot-
teista. Tässä Suomen kattavim-
massa arvostelussa on arvioitu 
Lidlin paistopisteen tuotteet 
lyhyesti ja ytimekkäästi.

MYYRÄMAFIA

TaikinaTasting

VALKOSIPULIPATONKI
Eino: 3/5 Ei niin kuiva mitä oletin.
Iiro: 2,5/5 Ihan hyvä, vähän lii-
kaa syönyt vuosien aikana niin 
meinaa tulee joka rööristä ulos.
Fanni: 3/5 Perustuote.
Ramzi: 3,5/5 Tuo mieleen hy-
vät yläasteajat.

TOMAATTIMOZARELLALEIPÄ
Iiro: 1/5 Kuiva ja mauton.
Fanni: 1,5/5 too thicchh.
Ramzi: 1/5 Kuiva ja ruma.
Eino: 2/5 Kuiva, mauton, liikaa 
taikinaa.

GALZONE MARGARITA
Fanni: 4/5 Jännitin oliko sisäl-
lä kinkkua, ei ollut onneksi.
Iiro: 3,5/5 Paras suolainen tuote.
Ramzi: 4/5 Mehevä ja juustoinen.
Eino: 3/5 Luulen että lämpi-
mänä olisi 4/5.

HILLOVIINERI
Iiro: 1/5 Ei erikoinen, mitään-
sanomaton.
Ramzi: 1/5 Ankea, Huonon-
makuinen hillo sisällä.
Fanni: 1/5 Ulkonäkö petti.
Eino: 1/5 Laimea.

KINUSKICROISSANT
Eino: 2/5 En ikinä ostaisi, ihan 
ok
Ramzi: 3/5 Hyvä kinuski, huo-
no sokeri
Fanni: 2,5/5 Sisälmys yllätti 
vähäsen.
Iiro: 2/5 Vähän liian vähän täy-
tettä

SUKLAACOOKIE
Iiro: 5/5 On kyllä hyvä rapea 
mutta sitkeä. 
Ramzi: 5/5 American cookie u 
know.
Fanni: 5-/5 Hyvä pienissä 
määrin.
Eino: 5/5 Rapea ja sitkeä. Hyvää.

KORVAPUUSTI
Ramzi: 4/5 Tuoksuu ja mais-
tuu korvapuustilta.
Iiro: 4/5 Hyvä perustuote.
Eino: 4/5 Lämpimänä voisi 
olla. 5/5
Fanni: 3,5/5 Pehmeä.

BERLIININMUNKKI
Iiro: 2/5 Hirveän makea, yäk. 
Ramzi: Piispanmunkki/5.
Fanni: Tihkuu rasvaa 1.69/5.
Eino: 2,5/5 Koska en osaa 
päättää onko 0/5 vai 5/5.

OMENAKIERRE
Iiro: 2,5/5 Alkaa olla aika paha 
olo, mutta iha ok.
Eino: 4/5 No comment.
Ramzi: 4/5 Hyvä kosteustasa-
paino.
Fanni: 4,5/5 Taikinamainen, 
Hyvät kerrokset.

OMENATASKU
Iiro: ihan ok. Ei liian makea. 3/5
Eino: Ei inspiroi enää. 1/5
Ramzi: 3/5 no comment.
Fanni: Klimppiyllätyksiä. 3/5

JOKU RULLA
Iiro: Ihan hirveätä esanssia. 

Oksettavaa. 2/5
Eino: Ällöttävä. 0/5
Ramzi: 3,5/5 Muistuttaa mi-
nua isästäni.
Fanni: 0,69/5 Ok täytteet, mut-
ta muuten mitäänsanomaton. 

HILLOMUNKKI
Eino: Freshimpi ku normaali. 
3,5/5
Iiro: Nyt tökkii pahasti. 1,5/5
Fanni: Perusvarma. 4/5
Ramzi: Takuuvarma. 3,5/5

SUKLAADONITSI
Iiro: Ihan hirveä. 1/5
Eino -1/5 Ihan kauheata. Tämä 
ei ole edes makea.
Fanni: Kalorit maistuu, ei hyvä. 
0,5/5
Ramzi: Oksettavaa, en tule 
enää koskaan syömään tätä.

RAHKATASKU
Iiro: Kuka syö tällaista? 0/5
Fanni: Maitotuote ja lämmin. 0/5
Eino: 0/5 Pahaa.
Ramzi: Hädin tuskin pystyin 
syömään kokonaan.

SOKERIMUNKKI
Iiro: Tulee wappu mieleen. 3/5
Fanni: Ujo wappumunkki 4/5
Eino: 2/5 Tylsempi kuin hillo-
munkki.
Ramzi: Tykkään pyöreistä 
asioista mut tää oli. 3/5

DOUBLECHOCOLATE COOKIE
Iiro: Raskas paketti. 4/5
Ramzi: 4,5/5 Ruskea ja mau-
kas
Fanni: ihan ok, tuhti poika, 
hyvä maku. 4.5/5
Eino: 5/5 Intensiivinen maku.

Neljäs Myyrä?
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Jodlaaja valitti mie-
hensä käyttävän 
kuukausittain satoja 

..euroja Närpiön minito-
maatteihin. Tämä kuu-
losti omituiselta - mik-
si maksaa riistohintaa 
merkkitomaateista kun 
Rainbowtakin on tarjol-
la? Ruutisten toimitus 
päätti ottaa asiakseen 
tutkia kummastuksen 
perin pohjin. 

TOMAATTIRAATI

TomaattiTastingiin pääsi 
lopulta seitsemän minitomaat-
tilajia. Myös TomaattiRaati 
koostui sopivasti seitsemästä 
arvioitsijasta. Tomsut arvioi-
tiin muun muassa ulkonäön, 
pakkauksen sekä maun mu-
kaan. Kaikki lajikkeet saivat 
arvosanan asteikolla 0-1000, 
tuhannen pisteen tomaatin ol-
lessa taivaan porteilla jumalan 
antama täydellinen tomaatti ja 
nollan pisteen tomaatin ollessa 
puoliksi homeinen. Kokonaan 
homeiselle tomaatille kuuluva 
arvosana jäi mysteeriksi. En-
nakkosuosikkina kilpailussa 
oli tietenkin Närpiön julkkis-
tomaatti sekä yleisesti hyvää 
mainetta niittänyt opiskelija-
kukkarolle sopiva Pirkka-mini-
tomaatti. 

Eniten pisteitä sai irtomyyn-
titomaatti ja perässä hyvänä 

TomaattiTasting

kakkosena kiitää Närpiön kel-
tainen tomaatti. Perää pitää 
Rainbow, jonka maistelua ku-
vailtiin sanoilla “ällöttävä ko-
kemus”.

Jotta tuloksista voidaan olla 
varma, suoritettiin vielä sokko-
maistelu kahden uuden mais-
telijan avustuksella. Maisteli-
jat eivät tienneet toistensa tai 
TomaattiRaadin mielipiteistä. 
Raati oli ehtinyt tässä välissä 
syödä kaikki irtotomaatit, joten 
niitä ei maisteltu enää… 

Maun puolesta voitta-
jaksi julkistettiin irto-

tomaatti. Hurraa!

Ehdoton surkimus oli Rainbow. 
TomaattiRaati ei suosittele sen 
ostamista kenellekään, joka 

tietää mikä on tomaatti. 

Otetaan kuitenkin vielä huo-
mioon hinnan aiheuttama vai-
kutus ostokäyttäytymiseen. 
Tomaateille laskettiin wörttiys-
luku (alla), jonka perusteella 
saadaankin aivan selvä toinen 
voittaja. 

Irtotomaatin ohi 
wörttiyden perusteel-
la pomppasi Pirkka! 

Vaikka ensimaisteluiden ja 
kriittisten alkukommenttien 
perusteella Pirkka ei aluksi 
näyttänyt täyttävän ennak-
kosuosikin paikkaansa, voi 
TomaattiRaati hyvillä mielin 
suositella opiskelijalompa-
kolle sopivaa, kätevän kokoi-
sta ja makuista Pirkka-mini-

tomaattia. Mikäli ei oo fygyst 
kii, TomaattiRaati suosittelee 
panostamaan sesongin irtoto-
maatteihin. 

Jodlaajan kuvailema Närpi-
ön tomaattien taika ei täysin 
vakuuttanut kaikkia Tomaatti-
Raadin edustajia, mutta Närpiö 
erottui muista erikoisen kir-
peällä maullaan. Ehkä tämä on 
se ominaisuus, jota Jodlaajan 
mies toivoo tomaateiltaan. Tai 
sitten hän on tomaattien lihak-
sikkuuden perässä. 

ULKONÄKÖ HINTA (€/200g) PAKKAUS MAKU KOOSTUMUS
JÄIKÖ JOTAIN 

HAMPAANKOLOON? KOTIMAISUUS
ARVOSANA (KA TRaadin 

pisteistä)
WÖRTTIYS 

(pisteet/(hinta*100))

Kotimaista

Mukavan ISO pallo. Väri 
syvän punainen ja 

houkutteleva. Yksilöiden 
välillä kokoeroja.

2,79

Muovinen. 
Pesumahdollisuus, 

uudelleensuljettava. 
Menee helposti lyttyyn.

Mieto. Kypsyys sekä 
tuoreus hyvät. Pinkeä.

4/7 maistelijalla kuori 
jäi ikävästi kiinni 

kitalakeen. 
On. 670 Kotimaista 2,4

Tommies

Kulmikkaita ja 
lihaksikkaita, mukava 

siipaloida leivälle. Pieniä 
pintavaurioita. Väri ok. 

2,39
Ei vie turhaa tilaa. 
Pesumahdollisuus. 

Hieman makea, ei 
säväyttänyt erityisesti. 

Paketissa runsaasti 
makueroja, osa raakoja. 

Hyvä purutuntuma. Jakoi mielipiteitä. Alankomaat 502,8571429 Tommies 2,1

Pirkka

Hauska pitkula muoto ja 
miellyttävän pieni koko. 
Helakan punainen väri 

kutsuu luokseen. 
Pakettiin mahtuu monta 

tomaattia. 

1,79

Vähentää muovia 
ohuella kannella. 

Pesumahdollisuus. Hyvä 
kasata päällekkäin.

Osa raadista odotti 
hemaisevampaa 
makukokemusta. 

Pirskahteleva, hento 
maku. Kypsyys on point.

Pienen koon ansiosta 
hyvä koostumus, ei 

löllerö. 

4/7 koki kuoren jäävän 
hampaisiin. Marokko 593,5714286 Pirkka 3,3

Rainbow

Väriltään samea ja 
karmea. Valtavan 

kokoisia palloja, pakettiin 
mahtuu tosi vähän. 

1,09

Tekopyhä. Kartonkia, 
joka on kuitenkin kääritty 

muoviin. Peseminen ei 
onnistu.

Mehuton, karvas ja 
pirskahtelematon. Aivan 

raaka.
Kova. Pahaa. Marokko 188,7142857 Rainbow 1,7

Närpes 
keltainen

Orgaaninen muoto. 
Väriltään keltainen, mikä 

herättää epäilytystä.
3,59

Hyvä kuljettaa. Täynnä 
mainoksia ja kiireisen 

näköinen, piilotellaanko 
tomaatin likaisuutta? 

HYVÄÄ, kaikki ottivat 
lisää. Pirskahteleva ja 

mehukas, todella 
makea. 

Ei valittamista. Vähän likaisia… Juu. 821,1666667 Närpes keltainen 2,3

Irtomyynti
Erittäin kiva ja kiiltävä 
väri, mediumkokoinen 

pallo. 
3

Ei pakkausta. Voi ostaa 
ympäristöystävällisesti 

biopussiin. Toisaalta 
pakko pestä ja menee 

repussa mössöksi. 

Maistuu olevan 
sesongissa. Makea 

mutta kirpsahteleva ja 
kesäinen. Kypsyys 

täydellinen.

Todella pehmeä. Kuori oli himo likainen. Espanja 826,6666667 Irtomyynti 2,8

Närpes 
punainen

Lihaksikas ja miellyttävän 
näköinen. Tumman 

punainen, hyvä kiilto. 
Viehättävän pieni. 

3,59
Sama kuin 

keltaisessakin. 
Super kirpeä, maku 

yllätti TRaadin. Raikas. Pinkeä, aika kova. 
Paketissa oli pari 

hieman raa'ahkoa 
tomsua.

Kyllä. 780,8333333 Närpes punainen 2,2

Kommentit: maistelija A Arvosana A Kommentit: maistelija B Arvosana B

Kotimaista Freesi maku, hyvä koostumus. 650 Edustaa uusklassisen tomaatin muotoa, 
maistuu ehkä vähän liian tomaatilta. 

450

Tommies

Hassun suippo. Tasapainoinen, hyvä 
suutuntuma. Mehukas muttei liian 

vetinen. Ainoa haittapuoli hieman meh 
jälkimaku.

800
Epämuodostunut. Maku hyvä, tiukka 

pakkaus. 604

Pirkka Happaman puoleinen, ihaok. 800 Pikkuinen on tosi jees. Poksahtava. 699

Rainbow Epämääräinen. Raaka. B-luokkaa, kyllä 
melkein tomaatiksi tunnistaa. 

200 Raaka ja rakeinen. 333

Närpes 
keltainen

Turhan pieni. Hieman rakeinen mutta 
muusimainen koostimus. Kukkaisia 

sivumakuja, funky. 
500 Epämuodostunut, muuten ok. 420

Närpes 
punainen

Liian pieni. Puuroinen suutuntuma, 
marjaisa. 

700 Samankaltainen kuin edellinen... Ihan 
hyvä jälkimaku. 

610

ULKONÄKÖ HINTA (€/200g) PAKKAUS MAKU KOOSTUMUS
JÄIKÖ JOTAIN 

HAMPAANKOLOON? KOTIMAISUUS
ARVOSANA (KA TRaadin 

pisteistä)
WÖRTTIYS 

(pisteet/(hinta*100))

Kotimaista

Mukavan ISO pallo. Väri 
syvän punainen ja 

houkutteleva. Yksilöiden 
välillä kokoeroja.

2,79

Muovinen. 
Pesumahdollisuus, 

uudelleensuljettava. 
Menee helposti lyttyyn.

Mieto. Kypsyys sekä 
tuoreus hyvät. Pinkeä.

4/7 maistelijalla kuori 
jäi ikävästi kiinni 

kitalakeen. 
On. 670 Kotimaista 2,4

Tommies

Kulmikkaita ja 
lihaksikkaita, mukava 

siipaloida leivälle. Pieniä 
pintavaurioita. Väri ok. 

2,39
Ei vie turhaa tilaa. 
Pesumahdollisuus. 

Hieman makea, ei 
säväyttänyt erityisesti. 

Paketissa runsaasti 
makueroja, osa raakoja. 

Hyvä purutuntuma. Jakoi mielipiteitä. Alankomaat 502,8571429 Tommies 2,1

Pirkka

Hauska pitkula muoto ja 
miellyttävän pieni koko. 
Helakan punainen väri 

kutsuu luokseen. 
Pakettiin mahtuu monta 

tomaattia. 

1,79

Vähentää muovia 
ohuella kannella. 

Pesumahdollisuus. Hyvä 
kasata päällekkäin.

Osa raadista odotti 
hemaisevampaa 
makukokemusta. 

Pirskahteleva, hento 
maku. Kypsyys on point.

Pienen koon ansiosta 
hyvä koostumus, ei 

löllerö. 

4/7 koki kuoren jäävän 
hampaisiin. Marokko 593,5714286 Pirkka 3,3

Rainbow

Väriltään samea ja 
karmea. Valtavan 

kokoisia palloja, pakettiin 
mahtuu tosi vähän. 

1,09

Tekopyhä. Kartonkia, 
joka on kuitenkin kääritty 

muoviin. Peseminen ei 
onnistu.

Mehuton, karvas ja 
pirskahtelematon. Aivan 

raaka.
Kova. Pahaa. Marokko 188,7142857 Rainbow 1,7

Närpes 
keltainen

Orgaaninen muoto. 
Väriltään keltainen, mikä 

herättää epäilytystä.
3,59

Hyvä kuljettaa. Täynnä 
mainoksia ja kiireisen 

näköinen, piilotellaanko 
tomaatin likaisuutta? 

HYVÄÄ, kaikki ottivat 
lisää. Pirskahteleva ja 

mehukas, todella 
makea. 

Ei valittamista. Vähän likaisia… Juu. 821,1666667 Närpes keltainen 2,3

Irtomyynti
Erittäin kiva ja kiiltävä 
väri, mediumkokoinen 

pallo. 
3

Ei pakkausta. Voi ostaa 
ympäristöystävällisesti 

biopussiin. Toisaalta 
pakko pestä ja menee 

repussa mössöksi. 

Maistuu olevan 
sesongissa. Makea 

mutta kirpsahteleva ja 
kesäinen. Kypsyys 

täydellinen.

Todella pehmeä. Kuori oli himo likainen. Espanja 826,6666667 Irtomyynti 2,8

Närpes 
punainen

Lihaksikas ja miellyttävän 
näköinen. Tumman 

punainen, hyvä kiilto. 
Viehättävän pieni. 

3,59
Sama kuin 

keltaisessakin. 
Super kirpeä, maku 

yllätti TRaadin. Raikas. Pinkeä, aika kova. 
Paketissa oli pari 

hieman raa'ahkoa 
tomsua.

Kyllä. 780,8333333 Närpes punainen 2,2

TomaattiRaati. Tältä näyttivät raadin sertifioidut tastingin tulokset

Sokkomaistelijoiden antamat pisteet ovat suurimmaksi osin hyvin linjassa TomaattiRaadin pisteiden kanssa. Voidaan siis hyvil-
lä mielin todeta maistelun olleen ei-rigged. 
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Raksan RYYSyläiset

Vuoden mittaan killan järjes-
tämiin tapahtumiin unohtuu 
mitä eriskummallisimpia vaat-
teita ja esineitä. Tapahtuman 
järjestävät tahot keräävät tä-
män irtaimiston ja ne löytävät 
tiensä aina kiltahuoneelle asti, 
jossa ne odottavat tulevansa 
noudetuksi omistajiensa toi-
mesta. Johtuen sitten raadin 
vajaavaisesta tiedotuksesta 
tai kiltalaisten laiskuudesta, 
kaikki tavarat ei koskaan tule 
noudetuksi. Ruutisten toimitus 
päätti ottaa selvää, mitä helmiä 
löytötavaroiden syövereistä 
löytyykään.

ANALYYSI

Löytötavara rating

Steal his look:
- Paljo sun outfit maksaa?? One-
by-one, alotetaan vaikka hatusta.
- Tonttulakki: 0€ löydetty kil-
tikseltä, pyyheponcho: 0€ kans 
löydetty kiltikselt, Tactical army 
vest: 0€ kulkeutunut Ukrainan 
rajalta kiltikselle, YIT muki: 0€ 
sponsored by YIT, värikkäät ui-
mashortsit roikotettuina: 0€ 
nämä myös kiltiksen roskäsä-
keistä, varvassandaalit rooma-
laiselta aikakaudelta kokoa -36: 
0€ lipastettu samasta säkistä 
kuin muutkin. Eli käytännössä 
kaikki on sponsored!
- Toi on oksettavaa…

Makuupussi:
Halti6m ultra 
Tekniset tiedot
• Ultra kevyt
• Ultra lämmin
• Ultra hyvä
• Left
• Hotelli
• Trivago

“Tää on ihan priimaa 
kamaa

Romanoff kandiuudistuksesta

Taktinen liivi:
никому не говори об этом 

Russian soldier

Aalto Nutters:
Myös kiltatoimintamme yksi 
sotkuisimmista seuroista on 
tullut edustetuksi löytötavaroi-
den joukossa. Kerran vuodessa 
kokoontuvan Aalto Nuttersin 
tahroja täynnä oleva edustus-
paita kiinnittää toimituksen 
huomion välittömästi. 

Eesti-Kaitsevägi:
Ajankohtainen Eesti Kaitsevä-
gi-pyyhe suoraan Eestimaald. 
Puolustusvoimien kaltaisen 
sukellusseuran on pakko olla 
voimissaan, jos harjoituksia 
on pidetty myös Suomenlah-
den toisella puolella. Tulikohan 
omistajalle kiire jättäessään 
pyyhkeen meidän mestoille? 

Tuhkimotarina: 
Mikä tätä kenkää vaivaa??? 
Sopiiko se kenellekään täällä? 
Toimitus ei saanut tästä sel-
vyyttä. Suoritimme kengälle 
myös nuuhkimot. Saatte itse 
miettiä pienissä päissänne 
mitä se tarkoittaa.

Nelisilmän aurinkolasit:
Hitto mitkä plehat! Niin stydit 
tehot, ettei meinaa pysyä pys-
tyssä. Nämä lähtee mukaan toi-
mikunnan virkistykseen Baha-
malle. Kiitos raati toimitukselle 
myönnetystä suuresta budje-
tista. Vai saiko sitä sanoa tässä 
ääneen???Kuva alkutilanteesta toimituksen kääriessä hihat hommia varten.

Kait se väri oli raksan sininen.

Tsädäm!! Mikä siel-
lä prujuhuoneen 
nurkassa haisee? 

Oletko koskaan ihme-
tellyt, miksi kiltahuo-
neelta löytyy kasoittain 
epämääräisiä tavaroi-
ta sekä vaateriepuja ja 
-lumppuja? 

”

Löytötavaroiden parhaat palat
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BDSM nahkatakki:
Spank me! Hieno nahkatakki 
suoraan omakotitalon kellarin 
dungeonista.

Nahkatakin taskuista löy-
tyneet lentoliput:
Lufthansan lentoliput vuodelta 
2017. Halukkaat voivat kysel-
lä toimitukselta lippuja rahaa 
vastaan. 

Canary Island pyyhe:
Mikä yhdistää tiikeriä ja Kana-
riansaaria?? Ei mikään. Mutta 
ihan hieno pyyhe silti :)

Uskomattoman määrän scheis-
sea kiltalaiset raahaavatkin mu-
kaansa kaiken maailman silliksil-
le, ja skumppapäissään unohtavat 
paljun pohjalle pikku-IE:lle sii-
vottavaksi loppusijoituspaikkaan 
prujuhuoneen nurkkaan. Ruutis-
ten toimitus päätti tehdä hyvää 
ja heittää roskiin tai viedä kier-
rätykseen ainakin kaksi/kolmas-
osaa 2017 lähtien kertyneistä löy-
tötavaroista, joita kukaan ei ole 
viitsinyt tulla hakemaan usean-
kaan muistutuksen jälkeen. Kiitos 
ja kunnia meille siis. Hyvä me!

Maanvapaamuurarit

Onko suuruuden-
hulluus iskenyt 
maakansan de-

mokraattisesti valit-
tuun johtoon??!

VIHREÄ KAAPPI

Olen saanut käsiini Maakan-
san valtausjaoston salaisen 
muistion, josta käy ilmi koko 
Otaniemeä huolestuttavia 
asioita. Kandiuudistuksen 
voitettuaan Maakansa kokee 
olevansa täysin voittamaton 
ja onkin jo suunnitellut hyök-
käyksen laajentamista koko 
Otaniemen laajuiseksi. Alla on 
haltuuni saamani sotasuun-
nitelma, jonka mukaan Maa-
kansa aikoo vallata Otaniemen 
Tietokorttelit.

Samaan aikaan yliopistokiin-
teistöt suunnittelevat kysei-
sen alueen uudistamista ja 
toteuttavatkin jo arkkitehtuu-
rikilpailua. Onko yliopisto mu-
kana tukemassa Maakansan 

maailmanvalloitusta?!??!?! Pi-
täkää silmät auki ja varokaa 
heikkoja jäitä.

Ylös, ulos ja lenkille

Oletko miettinyt 
lenkille lähtemis-
tä, mutta moti-

vaatio on hukassa. Yksi 
hyvä vinkki on ottaa 
määränpääksi jokin 
mielenkiintoinen paik-
ka tai nähtävyys.

HERRA HARIBO

Ota siis kartta esille ja ala sil-
mäilemään lähiseudun koh-

teita. Esimerkkinä vaikka Ku-
ninkaantammi. Mahtavan ja 
kerrassaan häikäisevän puun 
on kuuleman mukaan itse 
kuningas istuttanut joskus 
1700-luvun lopussa. Oksat ja 
kaikki kasvaa ja sojottaa jokai-
seen mahdolliseen suuntaan. 
Suosittelen siis käymään pai-
kan päällä. Rakkaalta kilta-
huoneeltakin matkaa kertyy 
alle puolitois-
ta ruotsalaista 
peninkulmaa 
suuntaansa. Ja 

mikä parasta, matkan varrel-
takin löytyy huikeita maise-
mia ihailtavaksi. Lehtisaaren 
ja Kuusisaaren upeat meri-
maisemat sekä Keskuspuiston 
metsäiset polut ovat vailla 
vertaa. Reitillä saatat nähdä 
jopa peuroja ja muita eläviä 
olentoja, joihin ei kaupungin 
melskeessä törmää. Raikkaita 
lenkkihetkiä itse kullekin!

Kissankulman kuulumiset 1979 no4 
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Fluid Dynamics

Fluid Dynamics is the uglier older brother of fluid mechanics. It is a discipline that describes 
the flow of liquids, gases, and students’ will to live. Fluid dynamics has a wide range of appli-
cations, including modelling things that are too complicated to calculate with models that are 
incapable of fully modelling the thing that is to be calculated. 

Synonyms for fluid dynamics include hydrodynamics, sadism, and headache. The fundamental 
axioms of fluid dynamics are the conservation laws, particularly the conservation of momentum 
also known as the will to go on, the conservation of mass also known as controlled comfort 
eating, and the conservation of energy also known as interest in life. 

Students often prefer a more practical approach to fluid dynamics mainly involving the flow of 
alcoholic beverages, although they typically choose to ignore the effect this has on their cash 
flow. The concept of pressure is central to the study of fluid dynamics, especially when grad-
uation depends upon it. However, this is only an issue for a small and unfortunate group of 
students who elect to suffer the consequences of their life choices.

Graduation
Graduation is a mysterious portal to another dimension. Through it, students are transported 
from the joyous, free, and wonderful world of Teekkariness to the dreary and routine world of 
adult life and responsibility. Some students can’t resist the lure of a good salary and the prom-
ises of a “better” quality of life [citation needed], while others, more resistant to the portal’s call, enter 
a state of limbo with one foot in both worlds, never truly embracing the transition. 

See also  [ edit ]

• Squirrel wheel
• Babylon
• Enslavement

This article is ingenious. Help yourself by reading it.

Main page
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Current 3A
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About Ruutispedia
Call us maybe?
Donate to Ruudolf

Contribute
Please help!
Learn to doka
Community portaat
Recent Ruutiset
Upload file

Tools
Hammer
Screwdriver
Surveying Engineer
Monkey wrench

Languages
Finis
Finenglis
Rally english
Svenska?

TUNDRA-JETI, RR

Hommahan onnistuu 
niin, että aloitat luke-
malla kilpailun aiheen 

sivulta kolme. (Tais olla joku 
kiertävä aihe…?) Sen jälkeen 
avaat Wordin, Libreoffice Wri-
terin, Latexin, Python-edito-
rin tai savitaulun*, jolle haluat 
luomuksesi tallentaa. Kolmas 
vaihe on kirjoittaa otsikko sekä 
loppuun oma nimi. Tämä onkin 
jo 80 % työstä! Sitten vain kir-
joitat jotain tekstikenttien vä-
liin, ja homma on käytännössä 
valamis. Lue vielä lopuksi kil-
pailun aihe ja lisää halutessasi 
muutama siihen liittyvä asia 
tuotokseesi. Palauta, odota ja 
skool!

Ideoita, MITÄ laittaa otsikon 
ja oman puumerkkinsä väliin

• Vanha kasku Otaniemi-kon-
tekstiin uudelleensijoitettu-
na

• Grimmin satu vanhalta Po-
lilta. Autenttisuus ja keski-
aikaiset kuritustoimenpi-
teet parantavat chänssejä

• Sarjakuvalla voit yhdistää 
piirustus- ja kirjoitustaidot-
tomuutesi

• Betoniveistos hieroglyfien 
kanssa on lavean määritel-
män mukaan teskti – ja var-
ma voittajasuosikki!

• Ajankohtaista kiltapolitiik-
kaa: aaria vihreiden kuulien 
sielunelämästä

Ideoita, MITEN osallistua Viin-
landia-kirjoituskilpailuun

• Selvinpäin
• Humalassa
• Yöllä klo: 04:00
• Hessun silliksellä
• Ihan miten vain, kuha osallistuu

Vinkki-vitoset: Tiettävästi kil-
pailun sijoituksiin voi vaikut-
taa radikaalisti tarjoamalla 
päätuomarille (kukahan mah-
taisi olla...?) erinäisiä lahjuksia 
kuten Domino® keksejä. Lisäk-
si osallistumisen omaperäisyys 
on valttia; Braille-pistekirjo-
tusjärjestelmästä saa kuulem-
ma lisäpisteitä! Myös savumer-
keistä luvassa bonusta!

Helppo homma, varma pal-
kinto. Äänestä! Osallistu!

Tips & Tricks - miten osallistua viinlandiaan

*Savitaulujen enimmäispaino 10 kg. 
Nuolenpääkirjoitusten tyylit vain 4000 
ekr. jälkeiseltä ajalta. Huomioithan, että 
mahdollisen huumorin tulee olla erittäin 
painokuivaa.

D.JUOMANKAATAJA
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Kiltalaisten salaisuudet paljastuvat

Eräs vanha _____________ ,
on tavattu __________________ .

Ruudolf ei kuulema suostu 
antaa mulle extra-kaatoo (tai 
yleensäkään antaa vanhoille. 
****!

Toimittajia havaittu puskissa piilossa maasto-
asuihin pukeutuneina Erika Wikmanin talon 
liepeillä.
Saadaanko Ruuisiin paparazzi-palsta?

Raati on huhujen mukaan tuhlannut kaikki kil-
lan rahat uhkapeleihin ja raha-arpoihin.

UUsi XQmesu ei lähtenyt mesuvaihdon jatkoil-
le?!? Lähti vaan KOTIIN?!?

Kuulin, että yks bändi teki toimarisitseillä de-
byyttinsä vain muutama tunti ekojen reenien 
jälkeen. Ja oli silti todella kova. FantastIK tais 
olla bändin nimi.

Vladimir Putte ja Serggu Lavrov kuulema salaa 
parisuhteessa (räjähdysherkkä suhde ilmeisesti)

Eräs vanha Juho on tavattu Otakaarella puhu-
massa autolle.

Kuulema Lepuskin sa[??]alla jatkot
Kuullemma jatkot saunassa

Ruutisten päätoimittaja nähtiin ******** ilm** 
******** *****a!?
M*kael V*isänen söi paljon. A*te A*ti.

RToimitus sai vihiä. vallkaudesta eusikosketuksel-
la (jo vuodesta 2017).

Toimarisitseillä fuksit on pihelle. Jatkot on jonkun 
Lepuskin mestan takapihalla.

Kuuleman mukaan raati, vai jo raato? 2021 oli 
harvinaisen rinkrunk. Ilmeisesti jopa kaksi, siis 
kaksi!? pariskuutaa. Ja muulenkin.        OMG Fan-
tastIK on HOT

Siis ette ikinä usko mitä viimeviikolla tapahtu. 
Olin _______ ja ______ kanssa ___________:llä ja sit 
yhtäkkiä _____ tuli sisälle alasti. Sit se vaan joi 
______:n _________:a ja lähti ulos juosten. Parin h. 
päästä sen IG storyssä oli video jossa se oli maijan 
takaboksissa. Kaikkea sitä näkee...

Toimarisitseillä oli kuulemma -05 syntyinen tyyp-
pi?? Eikö raati tankista papereita?

Siis kuulema huhuu, et IE-pikkuset 2022 o mintis 
tänää mut myös Niemen hiekotus vähän kuvvil 
mikä homma Kalle? No anyway oot komee, tää 
yks poolopaitone miäs kisälli, sheesh, oisimpa ha-
nen elämäs, paitsi Z _____ cp[?]osta smh my head?

Olen kuullut että toimarisitseillä on jengiä vääril-
lä papereilla sisällä. Miksi raati ei tee mitään?

Siis kuulemma vissii pikku IE:st 2022 ölytyysings-
tarien Singstar???
Kello on 8 ja **tti on pihalla kun puutarhalett[?]u 
ja se söi laulun aikana

L. A*lto oli eilen... NÄHTY:

Ruutisten toimitus solut-
tautui huippusalaiseen ta-

paamiseen keräämään tietoja 
viattomista kiltalaisista juoru-
kirje -metodilla. Keräämämme 
tiedot ovat mullistavia ja sisäl-
tävät suorastaan sensaatiomai-
sia paljastuksia killan toimi-
joista.

Kuuliaisesti yksilöiden sa-
nanvapautta ja ilmaisullista 
oikeutta noudattaen julkai-
semme nämä kiltakuntaa ravi-
suttavat juorut täsmälleen, tai 
mahdollisimman tarkasti alku-
peräistä ulkoasuaan myötäil-
len. Kaikkia hieroglyfejä emme 
kyenneet ankarasta yrityksestä 
huolimatta tulkitsemaan, mikä 
ei kuitenkaan asiasisällön mää-
rään vaikuttanut ollenkaan. 
Herkimpiä lukijoita silmällä 
pitäen muutamat järkyttävim-
mistä paljastuksista on sensu-
roitu.

Juorupalstan tekstit sijoittuvat 
illan osalta melko hyvin kro-
nologiseen aikajärjestykseen. 
Esittämällä juorujen älyllisyys-
sisältöarvot ajan funktiona 
saamme oheisen kuvaaja.

RR

Yleisön toive:
***** ***:
*****: *****
****: ********
*****: *******
Kuumat? Coolit.

********
*********???

Juorupalsta

Vuonna 2021 Ruu-
tiset ilman rajoja 

-järjestö arvioi Ra-
kennusinsinöörikil-
lan lehdistövapaus-
tilanteen Otaniemen 
median tuottajista 
parhaaksi 58. kertaa 
peräkkäin. 

Raportissa vertailtiin muun 
muassa:
• Toimittajien riippumat-

tojen ja virkistysbudjetin 

kestävyyttä,
• Median mahdollisuuksia 

toimia itsepäisesti,
• Sekä millaista se*suuria 

raati kohdisti painosisäl-
töön. 

Vertailussa selvisi, että 
Ruutisten toimittajista vain 
88% kertoi kokeneensa pai-
netta julkaisemiensa materi-
aalien suhteen; 42 % vastasi, 
että toimitus on jättänyt kä-
sittelemättä vanhoja raatoja 
koskevia aiheita niiden arka-
luontoisuuden tai ulkopuo-
lelta tulleen paineen takia. 

Rakennusinsinöörikilta taas sananvapain!

Kyselyssä kartoitettiin myös 
toiminnan kehittämismah-
dollisuuksia. Tärkeimpänä 
esille nousi palkitsemiskei-
nojen kehittäminen; 109% 
toimittajista koki kaipaavan-
sa enemmän lahjontaan pe-
rustuvaa toimintaa kiristyk-
sen sijaan.

RR

Lyhyesti
Opistellakko vaiko eikö opis-
tella? Opistelu on nykypäivänä 
valitettavan aliarvostettua toimin-
taa, ja huhu kertoo, että opistelun 
paremmalla puolella häämöttää 
edelleen ihan oikea työpaikka. 
Ei kuitenkaan kannata stressata 
opintopisteistä liikaa, sillä tentit 
voi uusia ja kurssit käydä useaan 
kertaan, ja kandin venyminen on 
noin 50/50 suhteella sekä sään-
tö että poikkeus. Identiteettiä ei 
kannata rakentaa arvosanoille ja 
opintomenestykselle, sillä valmis-
tumisen jälkeen ne unohtuvat kui-
tenkin. Älkää siis tehkö niin kuin 
minä teen, vaan niinkuin minä 
sanon: ottakaa rennosti ja muista-
kaa nauttia opistelijaelämästä!

Atte Jzei
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Niin kuin kaikilla 
muilla jalostu-
neilla tuotteilla, 

myös Ruutisten pääkir-
joituksella on selkeä ja 
tarkkaan elinkaari. 

EMERITUS-RUUDOLFIT X3

Tämä elinkaari alkaa raa-
ka-aineiden hankinnasta; 
ensin päätoimittaja menee 
slaavikyykkäämään Otanie-
men Alkoon. Tämän jälkeen 
jalostusprosessi jatkuu ni-
meltämainitsemattomaan 
lokaatioon, jossa polttoainei-
den kemiallinen energia muu-
tetaan henkiseksi energiaksi, 
hyväksi olotilaksi ja sanaval-
miudeksi. Tämän jälkeen ras-
kaat koneet käyvät töihin ja 
mennä lopputuotteen yksi-
tyiskohtiin.

Tekstin aloituksen pitää 
olla asiallinen niin kuin raa-
tivuoden aloituksenkin, mut-
ta toisen kappaleen kohdal-
la voidaan asioita jo heitellä 
lonkalta. Kuka sinua edes ky-
seenalaistaisi: sinä olet killan 
tärkein henkilö (??). Olennais-
ta on pysyä ajankohtaisena: 
kirjoita kaikesta vuodenaikoi-
hin liittyvästä, kuten säästä, 
fuksitapahtumista, wapusta 
tai muusta (ks. Ruutiset jos-
kus aiemmin, “Miten kirjoit-
taa kapun löpinät”). Voit myös 
mainita jonkun kiertävistä 
puheenaiheista, kuten:

• Teekkarilakki
• Tekniikanylioppilaat (jos 

tiedät mistä puhutaan)
• Yhteistyö kyltereiden 

kanssa
• Aallon sitsikulttuuri
• Kutsukerhojen jäsenyys ja 

sukupuolitasa-arvo (Julk-
ku tai Äpy vuodesta riip-
puen)

Jossain välissä hyvä laittaa 
joku kiva anekdootti omasta 
opiskelijaelämästäsi tai vaik-

Vanhukset paljastavat salaisuutensa! 
miten kirjoittaa pääkirjoitus + mouhousta

ka Urho Kekkosen hiihto-/ka-
lareissuista. (‘Mutta onnistuu-
ko Kekkoselta Rock ‘N Roll?’) 
Myös se räntti/pakina jostain 
satunnaisesta asiasta toimii. 
[Huom. seuraavassa kohdassa 
emeritus-Ruudolfilla menee 
tunteisiin. Lue suolan kera] 
Esim. Nightwishin Ghost Love 
Scorella ei ole mitään syytä 
olla niin v***n pitkä, vaan se 
voisi ihan hyvin olla kolme 
erillistä kappaletta, jotka oli-
sivat kunnolla loppuun teh-
tyjä. Muutenkin mikä v****n 
mittari kappaleen pituus on 
siitä, kuinka teknisesti taita-
via muusikot ovat? Kyllähän  
se vanha kansakin tietää, ettei 
se ole merkityksellistä kuinka 
pitkä vaan kuinka sitä käyttää.

”Polttoaineiden ke-
miallinen energia 

muutetaan henkiseksi 
energiaksi, hyväksi olo-
tilaksi ja sanavalmiu-

deksi.
Emeritus-Ruudolf 

Lopun häämöttäessä pitää to-
deta, kuinka korona / kandiuu-
distus / kolmas maailmasota 
/ hyvinvointialuevaalit / opin-
totukiuudistus on ollut raskas 
kaikille. Sen jälkeen toivotat 
voimia / tsemppiä / jaksamis-
ta / hyvää kesää / hyvää joulua 
/ hyvää Wappua / hyvää Her-
mannia / hyvää puoliHerm-
mania / hyvää uuttavuotta 
kaikille. Jos mielikuvitus lop-
puu kesken, voit jopa kiittää 
toimittajia (äärimmäisessä hä-
tätapauksessa). Tämän jälkeen 
kirjoitat nimesi jollakin todella 
erikoisella fontilla (siis oikean 
nimesi, eli Ruudolf Ruuti-
nen). Ja sit ollaankin valmiita! 
Onneksi olkoon, Ruutisten pää-
kirjoitus onkin jo valmis!

Kilta ei voi ottaa poliitti-
sesti mihinkään kanta, 

mutta sinä olet poliittisesti 
riippumaton journalisti. Täs-
sä mahdollisia aiheita, kuten: 
Ukrainan kriisi, korona, kan-
diuudistus.

”

Hyvä muistaa aina muutama 
reunaehto kirjoittamiseen:
• Pääkirjoitus kirjoitetaan 

viimeisenä - se kruunaa 
lehden

• Pääkirjoituksen kirjoit-
tamisessa ei saa käyttää 
askelpalautinta (KVG mikä 
on askelpalautin prkl)

Toimituksen generoima mallinnus keskimääräisestä pääkirjoittajasta. 

• Pääkirjoitusta ei saa kir-
joittaa täysissä ruumiin ja 
hengen voimissa

Loppujen lopuksi ei kuiten-
kaan tarvitse olla erityisen 
huolissaan, sillä sitä ei kuiten-
kaan kukaan lue - paitsi van-
hat Ruudolfit, ja he ymmärtä-
vät tuskasi.

Ghost Love Scoresta...

PS. Pakko vielä selittää Ghost 
Love Scoresta. Siis oikeesti 

tää ei oo ees mikään vitsi, biisin 
vois jakaa kolmeen erilliseen 
osaan. Koskaan ei oo ärsyttäny 
näin paljon biisi, jonka jokases-
ta osasta pitää. Niinku oikeesti 
miten saa tehtyä muuten niin 
rautasesta setistä tylsän koko-
naisuuden.

Koko bridgen vaan odottaa 
että kertsi alkaa uudelleen ja 
sitten kun se alkaa niin loppuu 
melkeen heti. Muutenki kappa-
leen rytmitys ihan pielessä. Bii-
si jotai kymmenen minaa pit-
kä, mutta silti tuntuu että toka 
osa on kauheella kiireellä ohi. 
Vähän sama fiilis mikä on Ker-
santti Karoliinan ekan kertsin 
kanssa. Eeppisin kertsi ikinä, 
mutta silti tulee niin puskista 
itse biisissä.

Tän lisäks mikä juttu vaan kes-
ken kaiken pysäyttää biisi ja to-

deta “Eihän tässä melodisessa 
kuvassa tarvii pysyä”. Oikees-
ti keskiosasta sais varmaan 
kokonaisen oopperan tehtyy, 
mutta sen sijaan se on liian pit-
kän biisin C-, D-, E-, F- ja G-osa.

Sit päästään takas siihen bii-
sin suolaan eli kertosäkeeseen, 
mutta väliin on pakko laittaa 
jotai wannabe motiffeja. Niin-
ku oikeesti tää on hevibiisi mi-
hin tyypit haluu moshaa, mutta 
te koitatte vääntää jotain mu-
siikkiteatteri esitystä. Varmaan 
toimis jos sitä tekis joku joka 
oikeesti tekee musiikkiteatte-
ria kappaleesta, eikä vaan bii-
siä minkä haluu kuulostavan 
musiikkiteatraaliselta.

Jos suakin ottaa kyseinen kap-
pale yhtä paljon päähän tai oot 
aivan eri mieltä asiasta, voit 
kommentoida asiasta Ruutis-
ten kommentti osiossa osoit-
teessa :
www.rakennusinsinoorikilta.fi/

palautetta-raadille
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Sarjakuvat

Opiskelijahenkinen ristikko 
suoraan arkistojen kätköistä

Ruutiset 2/98

Oikaisu
Lehtemme edellisessä nume-
rossa [Ruutiset 4/21] oli pik-
kujouluhoroskoopissamme 
vesimiehen kohdalla virheel-
lisesti seuraavaa: ”Sosiaalisten 
rientojen jälkeen sujuvat opin-
notkin paremmin.” Toimituksen 
havaitseman informaation pe-
rusteella kotona nukkuminen 
ei kuitenkaan juuri edistänyt 
opintoja.

Lisäksi samaisen numeron pa-
niikkijoululahjalistalla keho-
tettiin viimehädässä antamaan 
lahjaksi ”havunoksa koristeek-
si” joulukuusesta. Olisi kuiten-
kin kannattanut jättää lahja 
vain antamatta.

KEISARI KITTARI




