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Pääkirjootus

Arwostettu lucija.
Tämä pääkirjoitus on 
omistettu juuri sinul-
le tänä kauniina ke-

väisenä wappuaaton päivänä, 
jolloin koko opiskelijakansa ke-
rääntyy juhlistamaan Ruutisten 
wappunumeron julkaisua. Mah-
dollisimman henkilökohtaisesti 
puhuttelevan pääkirjoituksen 
varmistamiseksi muutama koh-
ta pääkirjoituksesta on Teidän 
itsenne täytettävä. Tästä se läh-
tee, olkaatte hywät: 

Hyvä lukijaväki ja varsinkin 
_____________  ________________ ,

On hienoa olla tässä tänään, sil-
lä tämä on todella tärkeä päivä. 
Muistan, kun _____________________.

Olen kiitollinen, että saan olla lu-
kemassa myös tätä lehteä teidän 
kanssanne. _______ on aina ollut

 _________ ja _____________.

Toivottavasti tulevaisuudessakin 
____________ , mutta nyt tässä het-
kessä haluan onnitella ja toivot-

taa lukunautinnon täyteistä leh-
teä Sinulle. Lukunautintoo!

Ruudolf Ruutinen
Päätoimittaja

Elämä on leffaa - arvostelu

Jokaisen itseään kunnioit-
tavan toimittajan yleistyö-
kalu, pressipassi, on Ruu-
tisten omakustanteisista 

_____suhde-etuuksista ehdotto-
masti tärkein ja monikäyttöisin. 
Se ei todellisuudessa oikeuta 
pääsyä ihan kaikkialle, mutta ta-
valliset ihmiset eivät tätä kuiten-
kaan tiedä. Näin ollen pressipas-
sia voi periaatteessa hyödyntää 
oman edun jahtaamiseen täysin 
mielikuvituksen rajoissa. (Ruu-
tisten toimitus noudattaa JSN:n 
juornalistin ohjeita, eikä näin 
toki toimi.)

Lehdistöstatuksen suomia 
etuuksia Ruutiset käyttää ai-
noastaan journalistisen sisällön 
jatkuvaan kehittämiseen. Nyt 
wapun alla päätimmekin avar-
taa lukijakuntamme sivistyksen 
portteja vierailemalla Dumble-
doren salaisuudet -elokuvan 
lehdistönäytöksessä. Elokuva 
valikoitui Ruutis-analyysiin oi-
keastaan vain sen perusteella, 
että eräs päätoimittaja sai erin-
omaisen tekosyyn poistua raa-
din lähes kolmetuntiseksi veny-
neestä kokouksesta. Ja vieläpä 
juuri Aaltojen rantauduttua hes-
suilemaan. Iso plussa leffalle jo 
tässä kohdassa!

Lehdistönäytös on muuten 
siitä hauska konsepti, että elo-
kuvan näkeminen ennen ensi-il-
taa tekee olon todella tärkeäksi 
ja kohottaa ainakin omaa jour-

nalistista itsetuntoani. (Lisää-
pisteitä Rohkelikolle) Ruutisten 
tapauksessahan tämä ei nyt vält-
tämättä olisi kovin tarpeellista, 
sillä lehti arvosteluineen ilmes-
tyy melkein kuukauden päästä 
oikeasta ensi-illasta. Hyvä tur-
varaja embargo -ajan täyttämi-
seen.

Premium salin penkit olivat to-
della mukavia ja näytöksessä sai 
olla omat eväät mukana. Puhe-
linten käyttökielto ja sinetöinti 
oli hieman lapsellista, sillä osat-
taisiinhan me aikuiset keskittyä 
näytökseen ihan omaehtoises-
tikin. Tämä ei kuitenkaan kau-
aa harmittanut, sillä huomasin 
sinettipussin olevan biohajoava 
ja käytettävissä uudelleen biojä-
tepussina. Kokonaisuudessaan 
järjestelyt olivat siis vallan on-
nistuneet.

Elokuva itsessään oli melko 
keskinkertainen. Juoni hä-

viäisi mille tahansa fuksispek-
sille mennen tullen, ja luvatut 
Dumbledoren “salaisuudet” oli-
vat kiltalaisten juoruihin verrat-
tuina laimeita. Elokuvassa hen-
kilöiden jatkuva ilmiintyminen, 

luudilla lentäminen ynnä muu 
fysiikan lakien räikeä rikkomi-
nen on silmiinpistävän epäus-
kottavaa. Massan ja energian 
säilyminen on unohdettu heti 
alkutekijöissä, ja useammassa 
kohtauksessa tyhjästä ilmestyy 
keksittyjä taikavoimia. Ainoa 
sykähdyttävä yksityiskohta oli 
hahmojen käyttämät tyylikkäät 
lierihatut.

Biohajoava puhelinpussi oli positiivinen yllätys

Tyylikkäät lierihatut sykähdyttivät. Kuvituskuva.

Ko k o n a i s a rvo s a n a k s i 
pressinäytöksen elokuvalle 

voisi antaa vaikkapa sillee ok. 

Plussat ja miinukset
Ilmainen
Hintalaatusuhteeltaan hyvä leffa
Keksinkertainen leffa
Fysiikat
Näytös kaukana Itä-Helsingissä
Näytös premium penkeillä
Ajankohta varhainen (jo klo12)
Ajankohta raadin kokouksen 
aikaan
Yleisjärjestelyt
Kuumottelut pimeänäkökiika-
reilla tuijottavista vartioista
Total +/-: 
             5/5

RR

+
+
-
-
-
+
-
+

+
-

(Titteli) (Teidän nimenne)

(Jokin kiva anekdootti lehden lukijasta)

(Nimi)

(adjektiivi) (kuvaava journalistinen huomio)

luet Ruutisia

Ota tämä katkelma talteen ja hyödynnä kaikissa 
kesän juhlatilaisuuksissa.
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No hei taas!

Kevät on vierähtänyt niin no-
peasti, että tuntuu melkein 
kuin olisin kirjoittamassa tätä 
samalta istumalta edellisten 
puhinoiden kanssa. Näin ei kui-
tenkaan taida olla, sillä kalen-
terini viimeiseltä puoleltatois-
ta kuukaudelta näyttää olevan 
täynnä tapahtumia ja rientoja, 
jossa on ollut itse vähintään 
osallistujana, mutta suuressa 
osassa myös mukana organi-
soimassa. Mainittavimpia ovat 
tietenkin Kotimaan pitkä, Ener-
giateekkaripäivät, MAIK-ristei-
ly, sekä 109. Hermanni. 

Näistä viimeisin, muttei 
vähäisin, eli ikiomat vuo-

sijuhlamme oli taianomais-
ta kokea ensimmäistä kertaa. 
Puheenjohtajan näkökulmasta 
päivä oli kieltämättä melko uu-
vuttava, mutta samalla myös 
palkitseva. Edellisen päivän 
puheidenkirjoitusmaratonin 
jälkeisten, enintään tyydyttä-
vien yöunien jälkeen päivä oli 
hyvä aloittaa huolellisella val-
mistautumisella juhlia varten 
ja odottamalla kuumeisesti 
tulevaa. Kokkareiden paritun-

tinen lahjananto alkoi tuntua 
jo viimeistään puolen välin 
kohdalla jalkapohjissa, eivätkä 
sanat lahjoista kiittäessäkään 
selviytyneet suustani ulos aina 
aivan oikeassa järjestyksessä. 

Pääjuhlissa oli mahtava 
päästä istumaan kiltam-

me kunniajäsenten seuraan 
ja kuulemaan heidän tarinoi-
taan, samalla jännittäen tule-
vaa tervehdyspuhetta yksin 
250 henkilön edessä. Puheen, 
tai viimeistään ansiomerkkien 
jaon onnistuneen pitämisen 
jälkeen tunsin vihdoin pysty-
väni rentoutumaan ja antau-

tumaan juhlahumulle. Jatkoil-
la ei osannut enää olla muuta 
kuin kiitollinen onnistuneesta 
Hermanninsitsistä ja onnelli-
nen siitä, että kiltalaiset olivat 
päässeet nauttimaan upeista 
juhlista. Kaikkiin muihin aikai-
semmin kokemiini verrattuna, 
seuraavan päivän sillis ei ollut 
koskaan aikaisemmin tuntunut 
niin ansaitulta ja virkistävältä.

Toivottavasti tätä lukies-
sasi wappuhuuma on jo vii-

mein saavuttanut mielesi. Itsel-
lä kaikki Hermannin jälkeiset 
päivät ovat olleet jo enemmän 
tai vähemmän henkistä valmis-

tautumista ensimmäiseen kun-
non teekkariwappuuni, oli se 
sitten killan perinteisten wap-
putapahtumien suunnittelua, 
wappua edeltävissä tapahtu-
missa käymistä, siman hörp-
pimistä tai Julkun myyntiä (ja 
siitä stressaamista). Suositte-
len vahvasti nauttimaan täysin 
siemauksin killan tarjoamista 
wappumenoista, simoista Ul-
liksen Wappupiknikkiin!

Klara Wappen!

ILMARI OINONEN
PUHEENJOHTAJA 2022 

Puhiksen Puhinat
Iiro Mikola

Kolmossivun raksalainen
toivottaa kiltalaisille hyvää cham-
pagne showeria, ja muistuttaa 
turvallisuussyistä siivoamaan 
tyhjät pullot pois lattialta. 

Rivikiltalaisen rapinat
Satunnaisia kiltalaisia 

on sattunut satunnaisen 
naapurikillan toimittajan 

haastatteluun eräässä hyvin 
satunnaisessa wappuratikka 
-tapahtumassa. Toimituksem-
me poimi Kukan artikkelista 
raksalaisittain kiinnostavim-
pia, aidoimpia ja rehellisimpiä 
kommentteja omalle palstal-
lemme journalistisen moniää-
nisyyden nimissä:

Iris ”Joni” Nurminen - IK
Mitä mieltä oot Kukasta/Ruuti-
sista?
•	 Luin Testikukan ja tykkäsin. 

Pari kertaa lukenut (Ruuti-
set) ja oli ihan hyvä.

Miten päädyit wappuratikkaan 

ja mikä oli parasta? 
•	 Parasta oli kun crowd surfa-

sin kahdesti. Päädyin tänne 
ku kaveri pyys mukaan.

Wappustrategia?
•	 Osallistu kaikkeen mahdolli-

seen!

Vilma Ikola - Athene
Mitä mieltä oot Ruutisista?
•	 Onks Ruutiset niiden kiltaleh-

ti..? 
•	 ”On” -toimittaja
•	 On varmaan haippisetti, tota 

en oo koskaan lukenu mut 
kuulostaa hyvältä.

Onks jotain vielä mitä haluaisit 
sanoa?
•	 Ruutiset on perkeleen hyvä 

nimi!

Lotta (à) ja Joonatan (€) - IK
Mitä mieltä oot Athenesta?
•	 Lotta: Sikajees
•	 Joonatan: Joo jotainjyooo
Mitä mieltä oot Kukasta?
•	 Lotta: Testikukka oli sikajees!
•	 Joonatan: En käytä huumeita...
Terveisiä lukijoille?
•	 Lotta: Kantsii lukee Kukkaa!
•	 Joonatan: Lukekaa Ruutiset.

Joku - IK
Mitä mieltä oot Kukasta?
•	 Kukat on tosi kauniita, - - ne on 

tosi tärkeitä ekosysteemille.
Mitä haluaisit sanoa lukijoille?
•	 Sananvapaus on yhteinen 

asia, pitäkää siitä kiinni! 

WAPPUKUKKA, LUUKKU NO. 20
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Kandiuudistuksen lyhyt oppimäärä

Ensi syksystä lähtien Aal-
to-yliopiston Insinööri-
tieteiden korkeakoulu 
”antaa tutkimukseen 

perustuvaa ylintä opetusta sekä 
kasvattaa opiskelijoita palvele-
maan isänmaata ja ihmiskuntaa” 
(Yliopistolaki, 2 §) uudistuneen 
kandaattiohjelman mukaisissa 
pääaineissa: Energia- ja kone-
tekniikka, Kestävät yhdyskunnat, 
Kiinteistötalous- ja geoinforma-
tiikka, Rakennnustekniikka. Uu-
det opiskelijat ovat pyrkineet 
näiden pääaineiden mukaisiin 
hakukohteisiin tämän kevään yh-
teishaussa, mutta myös nykyiset 
kandidaattiopiskelijat voivat tie-
tyin ehdoin vaihtaa näihin uusiin 
pääaineisiin. Rakennustekniik-
kaan tai geotekniikkaan maisteri-
vaiheessa suuntautuva opiskelija 
siis miettinee, josko vaihtamalla 
paranisi.

Nyrkkisääntö, joka opiskeli-
joille on annettu, perustuu 60 
opintopisteen eli ensimmäisen 
vuoden opintojen tavoitemää-
rän mukaiseen rajapyykkiin: jos 
opintopisteitä on kertynyt alle 60, 
vaihtamista suositellaan, mutta 
jos opintopisteitä on kertynyt yli 
60, vaihtamista ei suositella. En 
nyt pääsiäislomalla muista, kum-
paan koriin tasan 60 opintopis-
tettä on arvottu. Ainakin Kone- ja 
rakennustekniikan pääaineessa 
opiskelevan ja Rakennusteknii-
kan maisteriohjelmaan tähtäävän 
opiskelijan kannattanee kuiten-
kin tarkastella asiaa vähän tar-
kemmin. Tämä pätee ehkä myös 
Energia- ja ympäristötekniik-
kaa opiskelevan ja Geotekniikan 
maisteriohjelmaan suuntautuvan 
opiskelijan kohdalla.

Opintopisteiden lisäksi kan-
nattaa miettiä, mitä kursseja on 
ehtinyt suorittaa ja mihin Raken-
nustekniikan tai Geotekniikan 
maisteriohjelmien sisällä aikoo 
suuntautua – joskin Geoteknii-
kassa suuntautumisen merkitys 
on pienempi, koska ohjelma ei 
ole niin laaja-alainen. Uusi Raken-
nustekniikan kandidaattipääaine 
nimittäin antaa Kone- ja raken-
nustekniikan pääainetta enem-
män mahdollisuuksia valintoihin.

Perusopintojen laajuus on 
pienempi (65 op) kuin ennen 

(70–73 op), ja valinnaisuutta on 

enemmän kuin ennen: 

Yhteinen osa (45 op) ei enää 
sisällä projektityökurssia ja kol-
mas differentiaali- ja integraali-
laskennan kurssi on tehnyt tilaa 
todennäköisyyslaskennan ja ti-
lastotieteen peruskurssille, jonka 
on katsottu olevan erittäin tar-
peellinen käytännössä jokaiselle 
insinöörille. Pakollisten joukosta 
poistunut differentiaali- ja inte-
graalilaskennan kurssi suositel-
laan kuitenkin luettavaksi perus-
opintojen valinnaisessa osassa, 
jos suuntana ovat matemaattis-
fysikaalisemmat opinnot kuten 
rakennesuunnittelu, rakennusfy-
siikka tai paloturvallisuustekniik-
ka.

Valinnaiseen osaan (20 op) 
valitaan kursseja entistä laajem-
masta kurssialtaasta, joka kuiten-
kin koostuu nimenomaan perus-
tieteisiin verrattavista opinnoista, 
joiden tarpeellisuus näyttää tule-
vaisuudessa vain kasvavan: valit-
tavissa on erilaisia matematiikan, 
tietotekniikan, kemian ja fysiikan 
kursseja sekä tuotantotaloutta. 
Esimerkiksi betonitekniikkaan ja 
sisäympäristötekniikkaan suun-
tautuvien on ajateltu hyötyvän 
erityisesti kemian opinnoista, 
kun taas rakennesuunnittelussa 
ja myös rakentamisen tuotantota-
loudessa tietotekniikan osaajista 
tuntuu olevan jo nyt kova pula.

Pääaineopintojen laajuus 
(70 op) on puolestaan suu-

rempi kuin ennen (60 op), ja va-
linnaisuuden määrä on lisäänty-
nyt:

Yhteisessä osassa (55 op) sta-
tiikalle ja dynamiikalle on omat 

kurssinsa, mutta mekaniikkaa on 
pakollisena kuitenkin yksi kurssi 
vähemmän kuin ennen. Uusina 
aiheina mukaan on otettu geora-
kentaminen ja kaivannaistuotan-
to, rakennusmateriaalitekniikka 
sekä rakennuttaminen ja raken-
nushankkeen johtaminen – näistä 
kaksi viimeistä tuodaan kandi-
daattiopintoihin nykyisestä mais-
teriohjelmasta.

Valinnaisessa osassa (15 op) 
voi valita suuntaavansa opinto-
jaan joko kohti Rakennusteknii-
kan maisteriohjelmaa tai kohti 
Geotekniikan maisteriohjelmaa, 
jotka siis tulevat syksyllä 2024 
muuttumaan vähintään hieman 
(ainakin em. kahden siirtyvän 
kurssin verran). Rakennustek-
niikan osiossa valittavissa on 
– teknillisemmin suuntautuvil-
le – lisää mekaniikkaa sekä puu-
tuotetekniikan ja laskennallisten 
insinöörimenetelmien kurssit ja 
– vähemmän teknillisesti suun-
tautuville – rakennushankekurs-
si sekä kurssi rakennustekniikan 
historiasta, filosofiasta, etiikasta 
ja tulevaisuudesta. Geotekniikan 
osiossa on geologian ja geomeka-
niikan pakollisen kurssin jälkeen 
valittavissa mekaniikan, lasken-
nallisten insinöörimenetelmien ja 
liikennetekniikan kurssit.

Sivuaineopintojen ja vapaasti 
valittavien opintojen laajuuk-

sien osalta vanhat ja uudet pääai-
neet ovat käytännössä yhtenevät.

Kaiken kaikkiaan siis sekä 
rakennus- ja geotekniikan 

kurssien osuutta että valinnai-
suutta on lisätty. Uudistuksessa 
on täytynyt kuitenkin noudattaa 
Aalto-yliopiston tutkintosäännön 
antamia rajoitteita opintokoko-
naisuuksien (perusopinnot, pää-
aineopinnnot, sivuaineopinnot, 
vapaasti valittavat opinnot) laa-
juuksista. On siis hyvä huomata, 
että erot edellisiin pääaineisiin 
eivät voi tämänkään takia olla 
suuren suuria. Toisaalta vuonna 
2013 voimaan tulleiden pääai-
neiden sisältöihin on oltu pääosin 
tyytyväisiä – varsinkin vuoden 
2018 valinnaisuutta jo lisännei-
den muutosten jälkeen.

”Rakennustekniikan 
pääaineen luomistyötä 
on koordinoinut erään 
Rakennusinsinöörikil-
lan oltermanni, jolle 

siis voi kohdistaa kaikki 
kiitokset

- Erään killan oltermanni

Uudistuksen taustamateriaali-
na on käytetty Aalto-yliopistossa 
toteutetusta opetuksenarvioin-
tihankkeesta koostetun raportin 
lisäksi opettajien, opiskelijoiden 
ja sidosryhmien muutostarpeis-
ta kertovaa palautetta, jota on 
vuosien varrella kerätty talteen. 
Uudet pääaineet perustuvat siis 
varsin moninaisen taustamateri-
aalin analysointiin ja siitä tehtyyn 
synteesiin, jonka muodostamista 
ovat ohjanneet loppujen lopuk-
si Yliopistolaki, Aalto-yliopiston 
strategia sekä rakennusalan laa-
ja-alaisuus ja alan tulevaisuuden 
haasteet.

Loppuun vielä totean, että uuden 
Rakennustekniikan pääaineen 
luomistyötä on koordinoinut 
erään Rakennusinsinöörikillan 
oltermanni, jolle siis voi kohdistaa 
kaikki kiitokset ja kaiken palvon-
nan, jos uusi pääaine miellyttää. 
Mutta jos uudesta pääaineesta 
löytyy valuvikoja, pitää muis-
taa, että oltermannin vaikutus-
mahdollisuudet ovat olleet hyvin 
rajalliset, sillä hän on ollut osa 
suurta kokonaisuutta – syytökset 
kuuluvat siis koko joukkueelle.

JARKKO NIIRANEN

Lauri Heroja

”

Myös Hermannissa juhlittiin kandiuudistusta - ainakin juhlijoiden elekielestä päätellen.
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Lopun Löpinät
Voihan vaikeroi-

vat vompatit! 
Kauan odotettu 

wappu on nyt täällä! 

Ei vain sen takia, että tämä 
päättää teidän fuksivuotenne 
ja meidän kipparin taipaleem-
me, vaan myös siksi, että mekin 
pääsemme ensimmäistä kertaa 
koko täällä Otaniemessä olom-
me aikana kokonaisvaltaisesti 
näkemään ja kokemaan tämän 
riemukkaan, riehakkaan ja pe-
rinteisen opiskelijawapun, jos-
ta on paljon kuultu puhuttavan. 
Vaikka pari viimeistä wappua 
ovatkin olleet omalla tavallaan 
ihania ja erityisiä, on silti ihan 
valtavan upeaa nähdä, miten 
Otaniemi herää pitkän tauon 
jälkeen ja voimme yhdessä ke-
rääntyä juhlistamaan tätä ke-
vään loppuhuipennusta!

” Täs on jotai kunnollisii ja vähemmä kunnollisii kuvii meistä fukseina :D”

Maija Välimäki

Nyt nautitaan! Nautitaan 
wapusta ihan täysillä, ih-
misistä meidän ympärillä, 
kevätauringosta ja kaikista 
ihanista ja iloisista hetkistä! 
Näiden löpinöiden kirjoitus-
hetkellä on wappuun vie-
lä pari viikkoa aikaa, mutta 
kova haippi ja jännitys al-
kaa olla jo päällä samalla 
kun suunnittelemme vielä 
viimeisiä fuksitapahtumia. 
Pikakelaus eteenpäin pari 
viikkoa siihen hetkeen, jol-
loin osa teistä toivottavasti 
tätä lukee ja olkapäätänne 
koristaa parhaillaan kiiltä-
vän valkoinen tupsulakki. 
Enää muutama tunti wap-
puyöhön ja siihen, että pää-
sette ensimmäistä kertaa 
painamaan tuon teekkarin 
tunnusmerkin päähänne. 
Voitte taputtaa itseänne ol-
kapäälle ja olla ylpeitä siitä, 

että olette lakin ansainneet. 
Hyvä fuksit!

”Ei voisi olla yhtään 
ylpeämpi omista fuk-

seistaan! --
Hyvä fuksit!

“Time	 flies	when	 you’re	 having	
fun”, ja siltä on tosiaan tuntu-
nut. Yhdellä hujauksella on 
tämä vuosi pyyhältänyt aina 
sieltä varaslähdöstä ja orien-
taatioviikosta tänne wappuhu-
linoihin saakka. Toivottavasti 
teillä fukseilla on ollut yhtä 
hauskaa kuin meillä kippareilla 
viettää teidän kanssanne aikaa 
toinen toistaan huikeimmissa 
tapahtumissa, joiden muistele-
minen saa vääjäämättä hymyn 
huulille. Ei voisi olla yhtään yl-
peämpi omista fukseistaan!

Fuksivuotenne on tullut 
päätökseen ja paljon on vuo-
den aikana koettu, mutta vie-
lä enemmän on edessä, onhan 
matkanne täällä Otaniemessä 
vasta alussa. Ottakaa siitä kaik-
ki irti ja tutkikaa, mitä kaikkea 
täältä oikein löytyykään. Vaik-
ka nyt tuntuukin hieman hai-
kealta, että meillä virallinen 
fuksikapteenius päättyy tähän, 
niin ei me täältä hetkeen olla 
mihinkään lähdössä! Morotel-
laan kun tavataan ja aina voi 
tulla kysymään apua tai muu-
ten vain jubailemaan :)

Rakkaudella kiittäen ja ilon-
täyteistä Wappua toivottaen

RAMSANNA

FUKSIKAPTEENINNE 
- NYT JA AINA

Master’s mumbles - The Pizza Mess

Good stuff has 
happened du-
ring the last 

few months! 

Firstly, our sewing evening 
did provide the required shine 
and progress to our Master’s 
overalls. I’m happy to see that 
students have used their ove-
ralls so frequently afterwards. 
Moreover, one MK and three 
KIK guys bought our overalls 

and joined the Guild. Suur-IK is 
not a dream, it’s happening! 

Ah, and this one time we had 
so much fun putting our hands 
dirty cooking homemade piz-
za. Did you know how easy it 
is? Well yes, the pizza part is 
easy, but cleaning the mess af-
terwards is heavy work. We 
managed to clog the sewers 
with dough, and it was hard 
to get why dough was sticking 
from the ceiling… However, we 

made the cooking fun and the 
exchange students loved it!

”Fuksis had some 
good BailaBaila at 

Tekniikan Ihmetaikaa 
afterparty

Then the Fuksis had some 
good BailaBaila at Tekniikan 
Ihmetaikaa afterparty when 
Make, the MK Captain, and I vi-

sited there. I was going home 
early... however... when exchan-
ge students offer you free shots 
and want to sing schlager, you 
rather do that. 

Seems like Wappuhype is gro-
wing among the internationals. 
I know some students who 
have already left Finland but 
will return just to experience 
Wappu… isn’t that great?

JAAN
MASTER CAPTAIN

”

”

Maija Välimäki
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Odottavan 
aika on pit-
kä, kuuluu 

vanha suomalai-
nen sanalasku. 
Kyseinen sanalasku kuvastaa 
usein tilannetta, jossa kärsimä-
tön tai malttamaton ihminen 
odottaa innolla jotain uutta 
tai jännittävää tapahtumavan 
elämässään. Elämässä voi ta-
pahtua monenlaisia yllättäviä 
asioita – mutta ikimuistoi-
simpana niistä neljän päivän 
KooPee. 

KP-TOIMIKUNTA

Ensimmäinen päivä

KP:n ensimmäinen päivä alkoi 
perinteisesti tarpeeksi aikai-
sin. Reissun poikkeuksellisen 
keston (4 pv) takia bussiin 
pakattavaa tavaraa oli paljon, 
mutta tästä selvittiin onneksi 
jääkahvin voimalla. Edeltävän 
illan Norske Kimble oli monen 
osallistujan kohdalla vaatinut 

Kotimaan Pitkä 2022:
Pitkä Kotimaan Pitkä

veronsa, mutta paikalle saapui 
myös pirteitä bussifanaatikko-
ja. Pian lipuikin räikkösluokan 
bussimme paalupaikalle, Esa 
puikoissa, ja kaikki oli valmis-
ta. Torveen vain rytmikäs pu-
hallus(yritys), ja matka saattoi 
alkaa.

”Torveen vain rytmi-
käs puhallus, ja mat-

ka saattoi alkaa.

Lyhyen ajomatkan jälkeen 
pääsimme kuulemaan enti-
sen raksalaisen isännöimänä 
A-Insinööreistä. Saimme kuul-
la A-Insseistä työnantajana, ja 
siitä kuinka yritys on kasvanut. 
Excursion esimerkkikohteita 
olivat infrarakentaminen, tie- 
ja liikenne rakentaminen sekä 
vähähiilisyys. Monia kiinnosti 
projekteissa käytetty mallipoh-
jainen suunnittelu ja tämän 
tuomat edut. Kiitokset KP:n 
ensimmäisen excun isännöimi-
sestä Hamille ja kallioleikkaus-
osuudesta Pyrylle.

Seuraavaksi matka jatkui 

säännöllisten huoltotaukojen 
kera kohti Suomen Mansea tai 
Nääsvilleä. Bussissa nautittiin 
monenlaisia virvokkeita, jois-
ta kaksi erottuivat selkeästi 
edukseen. Olvin Jäätävä Kesä 
energiajuoma virvoitti viimei-
senkin uinuvan matkustajan ja 
Marlin Tyrni-Inkivääri Shotit 
takasivat, että reissaajat pysyi-
vät läpi matkan terveinä!
 
Kaikki julkisuus on positii-
vista julkisuutta, eikö totta? 
Tätä lähdimmekin selvittä-
mään täyden bussin voimin, 
kun lähdimme tutustumaan 
Tampereen Uros Live-are… 
äh, siis Nokia Areenaan. No-
peimmat ehtivät käydä myös 
ravintolamaailman puolella 
pyörähtämässä.  Kierros päät-
tyi Sitowisen toimistolle, jossa 
tutustuimmen tietomallinta-
miseen ja nextGen harjoitte-
luohjelmaan. Kiitos vielä Sito-
wisen mukaville excuisännille 
päivästä ja tarjoiluista.

Tämän jälkeen olikin hyvä 
siirtyä majoitukselle, jossa 
vanhemmat ja uudemmat tie-

teenharjoittajat pääsivät tu-
tustumaan paremmin toisiinsa 
surffimaisen sulavan Speed Da-
tingin muodossa. Majoituksen 
toimi metsästysmaja ja nukku-
mapaikat olivat mallia lattia ja 
makuupussi.

Toinen päivä

Ensimmäisenä päivänä todet-
tuamme Tampereen sivistyk-
sen kehdoksi, päätimme käy-
dä tutustumassa vielä toiseen 
siellä majailevaan alamme 
johtavaan yritykseen, AFRY:yn. 
Vastassamme oli useampi yri-
tyksen edustaja usealta eri 
osa-alueelta. Tämän ansiosta 
pääsimme kuulemaan vesi- ja 
ympäristöpuolen projekteista 
Tampereella, energian tuotan-
nosta ja merituulivoimaloista 
Porin läheisyydessä sekä geo-
tekniikasta. Lisäksi ajankohtai-
nen energian huoltovarmuus 
puhutti epävarmassa nykyti-
lanteessa.

Kalvosulkeiden ja hiillosta-
vien kyssäreiden jälkeen pää-
simme nauttimaan maittavasta 
buffet-lounaasta. Tiloista löy-
tyi myös saunaosasto upeilla 
Tampereen maisemilla, mutta 
sen testaaminen sai jäädä seu-
raavaan visiittiin. Vierailun ja 
tarjoiluiden järjestelystä kii-
tämme AFRY:n Karia, Reijoa, 
Petriä, Juhoa, Miiaa ja Eeroa.

Bussikansa majoittui toi-
sen yön hulppeassa huvilassa 
SIMPsiössä. Illan ohjelmassa oli 
hiekoitustalkoot, saunaosaston 
perusteellinen testaus ja jäätä-
vä rinne-excu.

Yllä: Ensimmäisen päivän ensimmäinen excursio A-Insinööreille.
Alla: KP kansa selvittämässä Tampereen ratatöiden painopisteitä Sitowisellä.

”

Viesti joltakin jollekin.
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Majoitusscenen draaman kaari huipentui Jyväskylässä GreenStar Hotelliin.

Kolmas päivä

Mikäli kahden jo bussissa vie-
tetyn päivän aikana oli ehtinyt 
ilmetä materiaalisia puutteita, 
oli niitä mahdollisuus pääs-
tä korjaamaan Tuurin kylä-
kaupassa ennen seuraavaan 
yritykseen tutustumista. Kur-
siokohteena oli Jyväskylän 
Granlund, jossa reissukansaa 
oli jälleen muistettu maittavilla 
tarjoiluilla. Granlundin edus-
tajat kertoivat monipuolisista 
osaamisalueista sähköpuolen 
ja sairaalasuunnittelun väliltä. 
Esittelyssä olivat muun muas-
sa kauppakeskuksen energi-
ankierrätysjärjestelmä ja sen 
toimintaperiaatteet sekä me-
neillään olevat projektit liit-
tyen teollisuuden prosessihuk-
kalämmön kierrätykseen.

”Raksa ei osoittanut 
vieraskoreutta, vaan 
dominoi seurapelejä 

murskaavasti.

Päivä jatkui ruokailulla ni-
mikkoravintolassamme ja 
illanvietolla paikallisten 
Dumppi ry:n (tietojärjestelmä-
tiedettä, kyberturvallisuutta, 
kognitiotiedettä ja strategista 
turvallisuutta sekä analyysia) 
kanssa.  Raksa ei osoittanut vie-
raskoreutta, vaan dominoi seu-
rapelejä voittaen BP-turnauk-
sen murskaavasti. Tehokkaan 
päivän jälkeen oli kiva kömpiä 
viimeiseen majoitukseen, joka 
huipensi majoitusscenemme 
draaman kaaren.

BONUS-päivä!

Kotimaan Pitkä 2022 ei lop-
punutkaan vielä, ja saimme 
nauttia toistemme seurasta 
vielä neljännen päivän. Aa-
mulla heräsimme entistä vir-
keämpinä hotelliaamupalalle 
GreenStar Hotel Jyväskylässä. 
Aamupalan yhteydessä saim-
me kuulla GreenStar Hotellin 

liiketoiminnasta sekä panos-
tuksesta hiilineutraalisuuteen. 
GreenStar Hotels Oy on ym-
päristöystävällistä, edullista 
ja mutkatonta majoittumista 
tarjoava hotellialan yritys, jon-
ka visiona on tarjota vierail-
lemme helppo ja ekologinen 
majoitusvaihtoehto työ- ja 
vapaa-ajanmatkustukseen. 
GreenStar Hotels Oy on Suo-
men ensimmäinen hiilineut-
raali hotelliketju.

Olotilaamme kohentaak-
semme pääsimme vielä naut-
timaan raikkaasta ulkoilmasta 
Jyväskylän kaupungin edusta-
jan kierrättäessä meitä Tou-
rujoella, jossa on käynnissä 
kunnostushanke. Hempeässä 
auringon paisteessa oli mu-
kava jaloitella vastapainona 

istumalihasten kuluttamiselle. 
Samalla kuuntelimme asian-
tuntevaa luennointia hank-
keen merkityksestä Tourujoen 
vaelluskaloille sekä vaikutuk-
sista alueen virkistysmahdol-
lisuuksiin. Paluumatkalla Ota-
niemeä kohden pistäydyimme 
vielä erittäin virkistävällä pu-
lahduksella kylpylävierailul-
la Holiday Club Tampereella. 
Kylpylöityämme huolellisesti 
palasimme ongelmitta Ota-
niemeen, jossa reissun ja illan 
päättivät asianmukaiset jat-
kot.

Kiitoksia kaikille reissuun 
osallistujille, oli ilo reissata 
kanssanne ympäri Suomen!

ERITYISMAININTA bussikus-
ki-Esalle <3 ESAxIK yhteistyö!

Keskittyminen pysyi eksklusiivisesti excursion pitäjän presentaatiossa Isokyrössä.

”

Interaktiivinen Grandlund excursio Jyväskylässä.Afry tarjosi monialaisen excun - puitteet ja buffat kohdallaan.
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Vuosijuhlaviikon kulttuuriexcursio
ft. Destia & Alitalon viinitila

Vuosijuhlaviikon 
tiistai lähti käyn-
tiin kiltikseltä klo 

12:30, josta hypäsimme 
bussiin kohti Kalasata-
maa. Alkon 90 vuotispäi-
vä saattoi alkaa! 

RYYSyläinen

Tiedossa oli toimistovierailu 
sekä työmaakierros Destialle. 
Lukkarit olivat valmistelleet 
laulukirjamme Hermannin lä-
pilaulannan siirtymien ajaksi, 
joten matka aloitettiin tietys-
ti… IK-hymnillä.

Kalasatamassa kuulim-
me Destian, Swecon ja WSP 
:n muodostamasta ”Sörkan 
Spora”-allianssista, joka on 
marraskuusta asti rakenta-
nut 4,5 kilometriä raitiotietä 
jatkeeksi Kruunusillat-raitio-
tiehen. Työmaa kulkee Ka-
lasatamasta Sompasaaren 

kärkeen Hermannin (?!) ran-
tatietä pitkin, uudistaen sa-
malla kevytliikenteen väyliä, 
viherympäristöä ja kunnallis-
tekniikkaa. Paljon pääsimme 
näkemään, mutta suurimman 
näkyvyyden vei lumisade san-
kempi kuin viime talvena kos-
kaan. Mukana työmaata esit-
telemässä oli useita vanhoja 
raksalaisia, jotka olivat hyvin 
kiinnostuneita Hermannisit-
sien nykytilasta.

Työmaakierroksen jäl-
keen matka jatkui kohti 

Lohjansaaren Ciderbergin vii-
nitilaa. Omenatilana tunnettu 
Alitalon tila on voittanut usei-
ta palkintoja, merkittävimpä-
nä ehkä Puolalaisen Grappa-
kilpailun hopeamitali (vastaa 
lähes Kemistikillan kotikeit-
tokilpailua). Tilalla valmiste-
taan useita viinejä omenavii-
neistä marjaviineihin, mutta 
myös miedompia siidereitä ja 
muita semmosia. Pääsimme 

tutustumaan viinikellareihin 
ja työtiloihin, ja kyllähän ne 
viinanpolttovälineetkin sieltä 
löytyivät! Excursion ja tastin-
gin päätteeksi tyhjensimme 
myymälähyllyt, ja suuntasim-
me takaisin bussille.

”Pääsimme tutustu-
maan viinikellareihin 
ja työtiloihin, ja kyl-
lähän ne viinanpolt-
tovälineetkin sieltä 

löytyivät!

Vaikka Hermannin läpi-
laulu oli suorittamista 

(taukoja juurikaan ehditty 

missään välissä pitämään), 
matka sujui laulun myötä 
hyvin nopeasti. Jatkot olivat 
Gorsussa, ja kisällit olivat jär-
jestäneet perille erinomaiset 
safkat. 

Kiitos järjestäjille.

Työmaakierroksen tunnelmia Hermannin rantatiellä.

Vuosijuhlaviikon timeline
Lauri Heroja

”
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Matafakin rakkaat 
kiltalaiset ja muut 

raukat jotka sattuvat 
tätä Herran hylkäämää 
julkaisua lukemaan. 

Aina kaikissa maailman kä-
siänheiluttelijablogeissa van-
notaan siihen, että uusien jär-
jestön jäsenten kotouttaminen 
osaksi yhteisöä on varmin tapa 
ylläpitää arvostavaa ja kaik-
kia palvelevaa yhteisöllisyyttä. 
Myös tässä Stalinisti-killassa 
jaksetaan toitottaa pyhääkin 
pyhemmän ystävyyden, yhteis-
työn ja avunannon sanaan. 

Arvata voisi pieni viaton fuk-
si siis, että kilta tukisi meitä 
tällä kasvun tiellä kohti teek-
kariutta (ja selibaattia) mah-
dollistamalla miellyttävän ja 
turvallisen ympäristön, kiu-
saamisvapaat tapahtumat ja 
ennen kaikkea estämällä van-
hempien kiltalaisten mahdolli-
suudet kiusata meitä raukkoja.
No kuulkaas saatana mitä sit-
ten tapahtui maaliskuun vitun 
viidentenätoista, enemmän tai 
vähemmän sattumalta juuri il-
tana ennen muuan Kotkan Pit-
savaellusta (source: trust me 
bro).

Minua henkilökohtaisesti kä-
siteltiin kuin saatana koiraa. 
Tässä Jeff Bezoksen kidutus-
kammioille vertaa vetävässä 
tapahtumassa ensinnäkin kiel-
lettiin kusemasta juomisen 
yhteydessä. Minulle juotettiin 
vitun  kallista (IE vaihtoon 
heti!!!) vichyä ja sitäkin kalliim-
paa siideriä kuin ala-astelaisil-

Kimble on vitun rigged
le maitoa, lasi vitun kaupalla. Ja 
oikein virneellä toivottiin, että 
viinaan tottumaton fuksi ok-
sentaisi.

Itkuhan siinä meinasi tulla, 
kun ensimmäinen Kimble-ot-
telu kesti ahelvetti kolme vitun 
tuntia! Tarpeettoman pitkän 
välierän jälkeen oltiin kuiten-
kin finaalissa. Me kaksi fuksia 
vastaan julma maailma. Tässä 
välissä voisin vaan sellaisen 
muuten vittu mainita, että niil-
lä kaikilla helvetin joutuvilla 
saatanan vanhuksilla oli jo bus-
sipaikat KP:lle. Vaan meillä fuk-
seilla ei, koska me tietty yritet-
tiin pelata rehti peli ja päästä 
sinne vitun paskamatkalle.

Tapahtui mitä tapahtui oltiin 
fukseina totta kai ylivoimaises-
sa johdossa, meillä isosti all in 
niin sanotusti, ja kolme kuppia 
finaalissa (kakkosella maalis-
sa) sekä yksi kuppi kolme vi-
tun taktista askelta taaempana. 
Kimblen sääntöihinhän kuuluu 
tässä vitun teekkariversiossa, 
että omiaan pystyy syömään. 
Jokainen nyt varmaan näkee 
mihin tämä menee. Arpakuu-
tiosta piti siis pyöräyttää MIKÄ 
TAHANSA PAITSI KOLMONEN. 
Ja ei siinä mitään, panokset tie-
tenkin vitun kovat, vuoro siir-
tyy meille. Kolmosen kun vält-
täisi, niin KP voisi olla meidän. 
Kakkosella kolme tötsää pääsi-
si maaliin ja yksinäinen tolppa 
parilla yrityksellä perässä. Sit-
ten pitäisi vain olla oksenta-
matta ja alla ska bli åwwsom. 

Raksalla myös oleva ex-ka-

verini (syyt vittu alla) ja pe-
likumppanini siinä sitten 
totesi vaihtavansa maanmit-
tarikiltaan, mikäli nyt sieltä 
kolmonen osuu. Joten ei vittu 
kolmosta, onko selvä. Annoin 
nopan tälle töhölle (VIRHE) ja 
hän pisti sen lentoon.

EI-IIIII, EIIIIII axxxxx, axxxx 
VITTUUUUU!!! Pöydässä kol-
monen (??? salaliitto), ja ym-
pärillä itkun sekaista naurua. 
Kaikkensa menettäneet kaksi 
itkupotkuraivari-fuksia, ja ne 
vitun teekkarit joille tämä oli 
vaan kiva leikki, siitä kun ei 
KP-paikka ollut kiinni. Saatana 
sinne meni killan yhteishenki. 
Siihen noppaan kulminoitui 
se, miksi kukaan ei ikinä tule 
rakastamaan sinua. Niin, juu-
ri sinua, vitun kiltalainen. Tä-
män jälkeen ei olisi paluuta. 
Tai ehkä, mutta se olisi jo mil-
tei mahdottomuus enää päästä 
johtoon. Kiitos siis ihan saata-
nasti vittu sille SMT:llä asuval-
le ex-raksalaiselle, joka sen kol-
mosen heitti. Polttopullo tulee 
postissa.

Kaikkein eniten haluaisin kui-
tenkin kiittää CENSORED. Se 
lehmäntautisen ahevosen pas-
kakasa on nyt itsemurhayksi-
össäni tämän kuun Inspiration 
boardin keskiössä aivan kil-
tiksen räjäyttämisen vieressä. 
Koko loppu vitun pelin se söi 
meitä poloisia kaikkensa me-
nettäneitä traumatisoituneita 
fukseja kuin ei mitään. Ja se 
totta kai sitten lopulta voitti.

Ilta päättyi sitten voiton ja 

KP:lle pikapakkaamisen sijaan 
peilistä itselleen nauramiseen 
ja surulliseen käteenvetoon 
bus_spotter_cl-Instagramtilin 
kuville. Lopulta heräsin uuteen 
aamuun toiveikkaana. Kyllä 
tästä perkele etiä päin pääs-
tään. Kaikkeni annoin, kilta on 
pilalla. Hallitus on pilalla. Fuk-
sit on pilalla. On siis aika tehdä 
lopullinen ratkaisu. Kandioh-
jelman muutos, Sanna Marinin 
pilakuvat ja Zelenskyn massii-
viset hauikset ovat täyttäneet 
uutisartikkeleitamme jo liian 
pitkään. Tarvitaan kriisi. Kaa-
os. Sisäinen terrorismi. Aloitin 
suunnittelun.

Tässä nyt ilmoitan, että kiltis 
on miinoitettu kahdellasadalla 
kilolla Aalto-Yliopiston kemian 
tekniikan fuksien valmistamaa 
räjähdettä, jolla saatana saa-
daan pamautettua koko vitun 
konetalo kyltereiksi. Tähän on 
turha tuoda mukaan poliisia, 
koska Wapun lähestyessä kone 
pitää heidät ihan tarpeeksi kii-
reisinä. Ainut tapa välttää tämä 
katastrofi on se, että hallitus 
nyt välittömästi ottaa mandaa-
tikseen uuden perinteen, FUK-
SIKooPeen, järjestämisen.

Antautukaa ja alkakaa suunni-
tella siis jumalauta ennen kuin 
painan tätä vitun punaista nap-
pia ja kiltis menee boom.

ERÄS FUKSI

Kirjoittaja traumatisoitui pahas-
ti osallistuttuaan kimbleen, joten 
teksti julkaistaan poikekuksellises-
ti nimimerkillä.

Tällä palstalla kiltalaiset voivat voivat vapaasti käsitellä haluamiaan aiheita tai miltään painavia asioita maailmankaikkeudes-
samme. Palstan tekstit eivät edusta Ruutisten virallista kantaa, ja ne saattavat sisältää vahvojen tunteiden myötä voimakasta kieltä.
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Hei Fuksi, RILikautesi 
on vasta aluillaan! 
RIL toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi  
rakennetun ympäristön alle! Kokoamme yhteen  
rakennetun ympäristön alan akateemiset. Heti  
opintojen alkuvaiheessa onkin teekkarimaisen 
hauskanpidon lisäksi myös hyvä muistaa liittyä  
RILin jäseneksi! 

RILin tarjoaa jäsenilleen laajat mahdollisuudet  
verkostoitua rakennetun ympäristönalan  
ammattilaisten kanssa. Jäsenenä pysyt myös  
ajantasalla RILin järjestämistä teekkareille  
suunnatuista tapahtumista sekä saat käyttöösi  
RILin kattavat jäsenedut ilmaiseksi. 

Lisätietoa RIListä löydät alla olevasta QR-koodista 

Kyllä minä 
niin mieleni 
pahoitin, kun 

Kvarkin salaattibaa-
rin toiminta ajettiin 
alas. Ei ole reilua 
eikä tervettä se. 

Tervettä oli, kun opiskeli-
jat saattoivat halpaan hin-
taan nauttia laadukkaas-
ta eilispäivän salaatista ja 
toissapäivän hedelmistä 
sekä proteiinikulhosta. Piti 
teekkarin tiellä ja masun lit-
teänä tämmönen terveelli-
nen ruokavalio. Nykyään ne 
ahtaa meihin vain peruna-
muussia ja hiilarintäytteistä 
riisiä. 

Ja kaikki tämä vain yhden 
koronan takia, ei kuulem-
ma ollut asiakkaita, vaikka 

minä ja vahtimestari-Pertsa 
kyllä käytiin joka päivä klo 
11.30 siellä salaattia mättä-
mässä naamat täyteen. Mitä 
tämä nykypäivän uskolli-
suus asiakkaita kohtaan 
enää on? Minä tein addres-
sin Sodexolle josko saatais 
salaattibaari takas. Mutta 
samat syyt, ei kuulemma oo 
enää asiakkaita annettiin 
jälleen tekosyyksi. 

Niimpä minä tein tämmösen 
kansalaisaloitteen, käykää 
se allekirjoittamassa osoit-
teessa https://www.kansa-
laisaloite.fi/fi. 

Barrikadeille toverit, 
Kvarkki enjoyerit, salaatin-
syöjät!

HILJA, 25V
SALAATITON ELÄKELÄINEN

Miksei Kvarkissa ole enää 
salaattibaaria?

Kyllä salaattibaari on pa-
lannut Kvarkkiin jo kaksi 

kuukautta sitten. Nyt voit ot-
taa sen pään pois per**eestä 
ja tunkea sinne sen sijaan niitä 
Kvarkin ihania, tuoreita hedel-
miä ja proteiinikulhoja. 

Tervetuloa takaisin!

KIM KAKKONEN
SODEXON ASIAKKUUSPÄÄLLIKKÖ

Vastine nimi-
merkin, Hilja 
25V, mielipi-

deartikkeliin 
”Miksei Kvarkis-

sa (muka) ole 
enää salaatti-

baaria?”
(Ruutiset 2/22)

Nurmijärven uutisissa 
kirjoitettiin 12.4.2022, että 

kesänopeusrajoitukset tulevat 
taas. Lisäksi todettiin seuraavaa:

Valtatiellä 25 välillä kantatie 51 
liittymä–Sannäsintien liittymä 
jää yhä voimaan talvirajoitus 80 
km/h.

Valtatiellä 25 välillä Virkkala–Tyn-
ninharju jää voimaan tilapäinen 
60 km/h rajoitus.

Kantatiellä 51 välillä Kirkkonum-
mi–Pikkala jää voimaan tilapäi-
nen 60 km/h rajoitus.

Näillä osuuksilla kesänopeusra-
joitukset voidaan ottaa käyttöön, 
kun päällystevauriot saadaan kor-
jattua.

Pitäisikö ne tiet korjata sen si-
jaan että kirjoitatte niistä leh-
tiin, kysympähän vaan.

KIrrKONKYLÄKÄNGI

Päällystevau-
riot kuriin!
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Viinlandian jälkipuinti

Viinlandian 
s e n s a a t i o -
mainen suo-

sio yllätti koko suo-
men kansan!
RR

Ruutisten perinteiseen kir-
joituskilpailuun osallistui ai-
karajojen puitteissa peräti 
yhtä monta kilpailijaa kuin 
keskimääräisellä Primates 
lahkon nisäkkäällä on sormia. 
Lisäksi muutama mestariteos 
löysi tiensä palautusboksiin 
maltillisesti myöhässä, ja tä-
män ansiosta osallistujamäärä 

nousi selkeästi yli prosenttiin 
killan virallisista jäsenistä. Ja 
maistuuhan sitä osallistua kun 
palkinnotkin on lupailtu etu-
käteen! Eipä siinä, mennään 
rumpujen pärinän kautta suo-
raan voittajaan. Vuoden 2022 
Viinlandian voittaja on (rum-
mut päri päri)…

Mikko Jantunen kierrätysteok-
sellaan: Viinlandia kilpailuteos 
- Lämpölaitoksessa tuotetun 
kaukolämmön hinnoitteluperi-
aatteet - Kandidaatintyö”.

Voittajatekstissä on ovelas-
ti löydetty kandityölle uusi 
käyttötarkoitus ja tehty siitä 

lisäkommentteineen moniulot-
teinen tulkinta. Lukiessa jopa 
naurahti. Lisäksi voittaja rigga-
si kisan tekemällä Viinlandian 
ylituomarille henkilökohtaisen 
palveluksen. Kiitos DJ MeGo.

Jotta kisa ei olisi ihan näin rig-
ged, niin jaetulle toiselle sijalle 
pääsivät...

Joonatan S. - mielipidekirjoitus
Maria L. - kierrätysrunoja
Johanna J.- kirjENG runo
Ella A. - Viinlandia’19 runo

...eli tosiaan kaikki lopu, jotka 
osallistui ajoissa. Helppoa kun 
osaa pelata. Teille on samat 

palkinnot kuin voittajalle, eli 
ihan value. Hyvä Te!!!

Mattimyöhäisiä ei suinkaan 
unohdettu vaan jaettu viimeinen 
sija palkintoineen menee teille:

Kalle K. - IK viikkotiedote 1/2022
Teemu K. - YYT-C2003 geora-
kentaminen ja kaivannaistuo-
tanto - oppimispäiväkirja

Seuraavassa vielä katkelmia 
kustakin kilpailuteoksesta. 
Voittajatekstiä ei valitettavasti 
voitu painattaa kokonaan, sillä 
“Viinlandia_Mikon_Kandi.pdf” 
oli 22 sivua pitkä ja Ruutisten 
budjetti on rajallinen.

Katkelmia voittajateksteistä
Lämpölaitoksessa tuotetun kaukolämmön hinnoittelu-
periaatteet - Kandidaatintyö

Tosijaan tässä tosi kierrätyska-
maa pienillä noteilla höystetty-
nä. Eli mun kandi :D

Yhtenä vinkkivitosena et jos 
listalta ei löydy mitää kivaa ai-
hetta nii ota oma aihe. Tää oli 
helppo ja kiva ja suoraviivanen 
et tekstiä synty ilman sen suu-
rempia tuskia. Kirjottaessa jos 
oli nakutellu vaikka 3h ja mietti 
et voisinpa alottaa uuden kap-
paleen, nii tein otsikon, kirjotin 

pari sanaa/lausetta mitä kir-
jotan täs kappalees ja lopetin 
kirjottamisen. Paljon helpompi 
avata filu seuraavalla kerralla 
ku on ideaa jo et mistä alottaa. 
Olettaen et tietää mitä on kir-
jottamassa :D

Kuvat ja graafit on kivoja. Esit-
telee selkeesti tietoa eikä sun 
pidä tehä muuta ku vaan viitata 
niihi.

Kierrätysrunoutta

Itkisitkö onnesta
Jos kierrättäisin kunnolla
Kun väität etten uskalla

Laittaa bioon ilman muovia

Kovin helposti ei kiinni saa
Sitä tippunutta avainta

Ja mieletöntä fiilistä
Kun on ensikertaa roskissa

No ehkä elämässä tarvitsee
Joskus selitellä itselleen

Ja eritellä mielessään
Miksi kierrätys on pielessään

Kun sitä tuskin edes
Voi aavistaa unissaan

Minne vaan ne jätteet kannetaan
Ja miten raukkamaisesti roskat 

astioihin täällä jaetaan

Se vituttaa ain saa
Kaikki sekajätteeseen laitetaan

Pitää mennä rauhoittumaan
Kun astiaan ei roskat mahdukaan

-Leevi and the Litters

MIKKO JANTUNEN MARIA L.

Kerran urheilin
se oli viime vuonna

kävin lenkillä

mikä pettymys
ulkona oli kylmää

jalkoja särki

sitten päätinkin
dokaan mieluummin kaljaa

urheilu loppui

paavo nurmea
ei musta tule koskaan

vaan insinööri

Haikuja urheilusta
ELLA A.

Merja Drake kirjoitti tämän päi-
vän (15.4.) Hesariin mielipide-
kirjoituksen: “Asuialueestani on 
tullut kaatopaikka. Roskaa pal-
jastuu sulavan lumen alta järkyt-
tävän paljon: rakennustyömailta 
lennellyttä styroksia ja purkujä-
tettä, muoveja, karkkipapereita, 
kertakäyttömukeja, mehupurk-
keja, keksipaketteja, paistopis-
teen pusseja, tupakka-askeja, 
nuuskarasioita ja koiran kakkaa. 
Jokainen puskan alunen, park-
kipaikat, kauppojen, koulujen, 
taloyhtiöiden ja urheilukenttien 
ympäristöt, asemien seudut, ojat 
ja tienpenkereet ovat roskaisia.” 
ja vaati suursiivousta Helsinkiin.

Omalla asuinalueellani JMT:n 
päässä ilmiö on kuitenkin ha-
vaittavissa ympäri vuoden. Ta-
loyhtiön Molok-roska-astioiden 
tullessa täyteen kotitalousjätteet 
jätetään kadun varteen varisten 
leviteltäviksi. Lisäksi kierrätyk-
sen kanssa näyttää asukkailla 
olevan vaikeaa. Erityisesti bi-
ojätteen seassa näkyy milloin 
mitäkin. Joskus mikroateriat 
päätyvät sinne pakkauksineen, 
toisinaan sinne on päätynyt 
ihan oikeanlaista roskaa … mut-
ta muovipussissa. Mitä tekee 
HOAS!?

___ tarvitsee suursiivouksen
JOONATAN S.

KirjENGkaveri runo
JOHANNA J.
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Sauna

Sauna is a very common thermodynamic phenomenon amongst both engineering students 
and Finns in general. Saunas act as catalysts for ice breaking and lubrication for conversation. 
It is known that the Finn as is may prefer to converse with their own shoes than to engage in 
conversation with strangers or less well-known individuals. Thankfully, saunas make talking 
to strangers less awkward, because what could be more natural and comforting than sitting 
naked in a room and sweating. Occasionally, conversation may be aided with the addition of 
some warm sauna jallu or another bottle of alcoholic beverage. Contrary to common belief 
(outside of Finland), the consumption of alcohol in the sauna does not actually cause instant 
death [citation needed].

What’s more, saunas are the perfect mental playground for engineering students, they provide 
the ideal setting to muse over the laws of thermodynamics, energy optimisation, and HVAC 
technology, thus also naturally introducing topics for conversation. 

Some people see saunas as an opportunity for a pissing contest (please don’t actually piss in 
the sauna!) and prove their incontestable toughness by stubbornly cooking themselves in the 
hot steam longer than anyone else.  

Saunas are a highly developed and artful form of engineering where the delicate balance of 
temperature, humidity, and relaxation are maintained through natural convection by throwing 
water on the stones and letting the laws of physics do the rest. So drop the towel and save your 
circulation fan impression for when Germany scores in the football world cup.  
 
Technology students will sooner or later also be presented with the opportunity to have a sau-
na with potential future employers, for example during a company excursion. This is a known 
cure for overcoming nervousness in job interviews as there is nothing more reassuring than 
having evidence that the person across from you, when seen as God created them, is indeed 
just another person.

See also  [ edit ]

•	 Swedish “sauna”

This article is far beyond excellent. Help yourself by reading it.
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D.JUOMANKAATAJA

Here is your 
10 step gui-
de for the 

finnish Wappu 
TGIF

Step 1: Sew plenty of patches 
and decorate your overall with 
a Wappu theme!

Step 2: Wear your overalls 
everywhere all the time.

Step 3: Hang your teekkari cap 
over your shoulder.

Step 4: Attend as many Wappu 
events as you possibly can.

Step 5: On Wappu, go to Ota-
niemi to celebrate.

Step 6: Drink sima and eat a 
munkki.

Step 7: Get a Wappu balloon if 
you want 

Step 8: Read the Ruutiset 

How to survive a traditional
 Finnish Wappu

Wappu-edition (the one you 
are reading atm)

Step 9: Put your teekkari cap 
on at midnight 1 of May

Step 10: Remember your Wap-
pu spirit!

Wappu; 1 Wappu [Ẇappu] 
(Teekkarit go crazy), 2 1st of May 
(ordinary ppl have a day off)
sima; sima [sima], home 
made alcoholic beverage, a re-
lative of mild mead beverage
munkki; 1 monk (/~ring), 2 
doughnut, typically whitout nuts
Manta; 1 a statue, lives in all tro-
pical seas, 2 a devil ray that occurs 
in all tropical seas and may reach 
very great size. It is sometimes 
seen leaping high out of the wa-
ter. (source: Google translator)
Ullis; Ulla’s castle hill, the place
Skumppa; sparkling wine, 
source of champange showers
Tippaleipä; drop bread, fancy cake

Fi-Eng 
wabudictionary

RR
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Ruutisten horo-
toimitus menee 
jälleen wapun 

jälkeen töihin, kannat-
taisko sunkin? Olit yhtä 
bossbeibi kuin horo-
toimitus, tai pelkkä ke-
la-rotta, voit lukea tule-
van kesän tähtimerkit 
tästä. 

HOROTOIMITUS

Oinas 21.3.–19.4.
Aloitat tänä kesänä uudes-
sa työpaikassa, mutta syys-
kuuhun mennessä sinulla on 
mahdollisuus edetä paikan 
pomoksi. Löydät lukitusta 
pöytälaatikosta askarruttavia 
asiakirjoja, josta paljastuu ar-
kaluontoista sisältöä liittyen 
pomosi ja firman toimintaan. 
Itse asiassa irtisanoutuminen 
ennen kuin paska osuu tuu-
lettimeen voi olla viisasta ja 
säästää sinut poliisitutkinnal-
ta. 

Härkä 20.4.–20.5.
Kannattaisiko sinun välillä 
tehdä ihan oikeasti niitä töitä? 
Avokonttori ei ole sun juttu, 
mutta yritä nyt lopettaa työ-
kavereille lörpöttely ja keskit-
tyä välillä töiden tekemiseen. 
Kofeiinia naamaan, ja näppäi-
mistöt laulamaan. Toimituk-
sen vinkki: kysy esihenkilöl-
täsi vastamelukuulokkeita tai 
vaihtoehtoisesti investoi nii-
hin omalla rahalla.

Kaksoset 21.5.–20.6.
Työpaikkaromanssi! Ehkä jo 
ensimmäisellä viikolla huo-
maat kesätyöpaikkasi kah-
vihuoneessa mielenkiintosi 
herättävän henkilön. Tyyppi 
ei ole (ehkä parempi niin) sa-
moissa työtehtävissä kanssasi, 
mutta pian huomaat jo keksi-

Kesätöihoroskooppi
väsi tekosyitä mennäksesi jut-
telemaan. Ota härkää sarvista 
ja tee aloite, ei tämä kuiten-
kaan ole kummankaan teistä 
loppuelämän työpaikka.

Rapu 21.6.–22.7.
Työpaikallesi on tullut kasa 
uusia kesätyöntekijöitä ja jut-
tu luistaa kuin sukset pikku-
pakkasella. Kutsu koko jouk-
ko viettämään viikonloppua 
mökille tai aloittakaa vaikka 
pienesti afterworkillä, tässä 
porukassa on ainesta pidem-
piinkin ystävyyssuhteisiin.

on toimitus kuullut, me emme 
tiedä siitä mitään. Työt ovat 
aina vähän eri kuin opinnot ja 
tekemällä oppii. Luota itsee-
si, kysy tarvittaessa apua ja 
uskalla myös välillä mokata. 
Tämä työpaikka voi määrittää 
tulevan urasi (hyvässä tai huo-
nossa).

Vaaka 23.9.–23.10.
Kääk! Ikävä työkaveri tuntuu 
vievän kaiken ilon aurinkoi-
sistakin aamuista. Työpai-
kan pahanilmanlintu ei näytä 
merkkiäkään siitä, että olisi 

pionin tapauksessa ehkä jopa 
vielä enemmän), joten panosta 
hyvään työilmapiirin ja kiin-
nostaviin työtehtäviin.

Jousimies 23.11.–21.12.
Hei, on ihan ok vaikka et olisi-
kaan saanut täksi kesäksi töitä! 
Kelasta saa rahaa, opintopis-
teitä voi “suorittaa” ja vanhem-
pien luona on hyvä nauttia 
ilmaisesta asutuksesta ja ruu-
asta. Kerran sitä vain eletään, 
ei maailma kaadu yhdestä (tai 
useammasta) lomakesästä.

Kauris 22.12.–19.1.
Bäääbäää, suihkuun nukkuu 
ja huomenna töihin. Mikä oli-
sikaan parempi tapa viettää 
kesälomaa kuin hikisessä toi-
mistossa 8-16, ja sen jälkeen 
saapua kotiin vain huomatak-
sesi, ettet jaksa tehdä enää 
loppupäivänä mitään. Ainakin 
pankkitili kiittää ja lomapäivät 
kertyy. Muista kuitenkin myös 
rentoutua kesän aikana!

Vesimies 20.1.–19.2.
Onnistuit peittämään epävar-
muutesi työhaastattelussa, 
onneksi olkoon! Et ole ihan 
varma, onko tämä ala sinua 
varten, mutta se onkin vain 
parempi syy suoriutua tästä 
kesästä kunnialla! Vain kokei-
lemalla voit tietää. Kesän lo-
pussa tiedät paremmin, onko 
edessä alanvaihto vai kenties 
vain ehkä pientä säätöä urapo-
lullasi.

Kalat 20.2.–20.3.
Et ehkä ikinä ollut aamuihmi-
nen mutta nyt se herätyskello 
on laitettava soimaan, raksal-
la hommat alkaa kello 7. Työ-
maakokemus avartaa silmiä-
si – tykkäsit siitä tai et. Miten 
luovia kelta- ja valkokypärien 
seassa, siinä on haastetta. 
Toimituksen vinkki: koita py-
syä kaikkien silmissä hyvänä 
tyyppinä.

lähdössä mihinkään. Sinun pi-
tääkin tehdä tärkeä päätös ke-
sän lopussa: jatkatko syksyllä 
tuntitöissä vai oliko työsuhde 
tässä? Ota asia esille työpaikan 
tavoitekeskustelussa esihenki-
lösi kanssa.

Skorpioni 24.10.–22.11.
Skorpionilla kiiltää dollarinku-
vat silmissä, mutta älä unohda, 
että työt ovat muutakin kuin 
rahanlähde. Vietät työssäsi kol-
masosan päivästäsi (tai skor-

Leijona 23.7.–22.8.
Ei töitä sinulle tänä kesänä. 
Mitäpä jos vihdoin hankkisit 
sen reilikortin ja lähtisit pie-
nelle hermolomalle? Seikkai-
lut ja huoleton kesä antavat 
sinulle sopivasti inspiraatiota 
ensi vuoden kuvioihin.

Neitsyt 23.8.–22.9.
Toimitus lupaa sinulle: kukaan 
ei huomaa, vaikka et “osaisi-
kaan mitään”. Huijarisyndroo-
ma on juttu, tai näin ainakin 
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Siantappopäiväkirjat

Kuningaslaji, 
nerojen tais-
te l u t a n n e r, 
Napoleon-si-

mulaattori ja henki-
nen koe. Tässä joi-
tain kommentteja 
joita menneiden päi-
vien suuret mestarit 
ovat sanoneet tästä 
korttipelien yksisarvi-
sesta, suuresta ja mah-
tavasta Siantaposta.

JOKU NIMIMERKKI
HERRA HARIBO

Siantappo on peli vailla ver-
taa, joka testaa älyä, tilanneta-
jua ja kykyä lukea vastustajia. 
Se on kuin Hold’em-pokeria, 
mutta surkeiden roposten si-
jaan pelataan oikeilla panok-
silla: maineella ja kunnial-
la - sekä tietenkin Ulliksen 
skumppabuffalla. Kyllä, luit oi-
kein skumppabuffa Ulliksella. 
Tosin - aivan niin kuin Game 
of Thronesissa - myös Sikalii-
gassa voi olla vain yksi voitta-
ja. Tarina kertoo, että kisa on 
vanhoina hyvinä aikoina ollut 
niin kova, että jopa tenttejä 
on missattu voittoa tavoitel-
taessa - tai sitten siksi etteivät 
säännöt salli pöydästä nouse-
mista. 

Valitettavaa kyllä on alka-
nut vaikuttaa siltä, että men-
neiden aikojen kunnian kentät 
ovat Dingon kappaleen tavoin 
muisto vain. Koronan kurit-
tamana Siantappo on hiipu-
nut vain varjoksi entisestään, 
suorastaan vaivoin pihiseväk-
si eläväksi fossiiliksi. Niinpä 
on tullut aika kirjoittaa tämä 
artikkeli ja julistaa Siantapon 
evankeliumin ilosanomaa 
maailmalle. Ainoastaan näin 
voimme luottaa, ettei tämä 
uljas perinne kuole, sillä mis-
sä paremmin voisimme tuoda 
ihmisten tietoisuuteen tämän 
asian kuin Ruutisten sivuilla! 
Aloitetaan yksinkertaisesta, 
eli pelin säännöistä.

Säännöt
• Peliä voi pelata 3-7 hen-

gellä, mutta parhaimman 
kokemuksen saa yleisesti 
4-6 hengellä. 

• Pelin alussa jaetaan koko 
korttipakka kaikkien pe-
laajien kesken.

• Pelin voittaa pelaaja, joka 
pääsee ensimmäisenä 
korteistaan eroon.

• Maiden arvojärjestys 
parhaimmasta huonoim-
paan: Hertta, ruutu, risti, 
pata.

• Siantapossa korkein kort-
ti on 2 ja pienin 3. Eli pelin 
korkein kortti on hertta 2 
ja pienin kortti on pata 3.

• Kortteja voi pelata joko 
yksittäisinä, pareina, 3 
samaa, 4 samaa tai suori-
na.

• Suoran minimipituus on 
3 korttia ja maksimi 12 
korttia.

• Kakkosta (2) ei voi sisäl-
lyttää suoraan, joten pisin 
mahdollinen suora on 3-A

Korttien peluu

Yksittäisen kortin päälle 
voi lyödä vain suuremman yk-
sittäisen kortin.

Parin päälle voi lyödä vain 
suuremman parin. Pari on 
suurempi, jos ainakin toinen 
toinen korteista on suurem-
pi kuin kumpikaan edellisistä.
Esimerkiksi saman numeron 
pata-hertta -pari on suurempi 
kuin risti-ruutu -pari.

3 tai 4 saman kortin päälle 
voi lyödä vain suuremman kol-
men tai neljän saman numeron 
setin.

Suoran päälle on lyötävä sa-
manmittainen ja suurempi 
suora. Suoran suuruuden mää-
rittää sen suurin kortti. Esi-
merkiksi 4-5-6, joka päättyy 
ruutukutoseen on suurempi 
kuin 4-5-6, joka päättyy risti-
kutoseen.

Yksittäisen kakkosen (2) 
päälle voi lyödä vain suurem-
man kakkosen (2) tai sian-
tapon. Yksittäisen kakkosen ta-
pauksessa siantappo on kolme 
peräkkäistä paria eli esimer-
kiksi 7-7-8-8-9-9.

Kakkosparin (2-2) päälle voi 
lyödä vain suuremman kakkos-
parin tai siantapon. Kakkospa-
rin tapauksessa siantappo on 
neljä samaa korttia eli esimer-
kiksi 3333.

Siantapon päälle voi lyödä 
suuremman siantapon. Suu-
ruuden määrittää siantapon 
suurin kortti. Muista kuitenkin, 
että yksittäisen siantapon (kol-
me peräkkäistä paria) päälle ei 
voi lyödä kakkosparin päälle 
tarkoitettua siantappoa (neljää 
samaa). Sama pätee molempiin 
suuntiin.

Pelin kulku

Ensimmäisen pelin aloittaa 
se kenellä on risti 3. Hänen on 
ensimmäisellä vuorollaan pe-
lattava risti 3, mutta sitä ei tar-
vitse lyödä yksittäisenä vaan 
sen voi sisällyttää esimerkiksi 

pariin tai suoraan.

Vuorot kiertävät myötäpäi-
vään ja seuraavan pelaajan on 
aina lyötävä suurempaa kuin 
edellinen. Jos suurempaa ei 
ole tai muuten vaan haluaa 
olla lyömättä, voi myös ohittaa 
kierroksen. Ohitettuaan vuo-
ronsa pelaaja, pelaaja ohittaa 
myös tulevat vuoronsa, kunnes 
pakka kaatuu ja aloitetaan taas 
tyhjältä pöydältä.

Pakka kaatuu, kun yksi pelaaja 
on enää mukana kierroksella. 
Tämä pelaaja saa sitten aloit-
taa uuden kierroksen lyömäl-
lä tyhjään pöytään. Ja tyhjään 
pöytään sai lyödä siis yksittäi-
sen kortin, parin, kolme samaa, 
neljä samaa tai suoran. Ja ku-
ten aikaisemmin jo mainittiin, 
pelin voittaja on se, joka pää-
see ensimmäisenä korteistaan 
eroon. Peliä jatketaan, kunnes 
myös häviäjä on selvillä.

Pelin häviäjä sekoittaa ja ja-
kaa kortit seuraavaan peliin. 
Seuraavaa peliä ei aloita enää 
se, jolla on risti 3, vaan edelli-
sen pelin häviäjä. Seuraavien 
pelien alussa tapahtuu kuiten-
kin korttien vaihtoa.
• Voittaja antaa häviäjälle 

kaksi (2) pienintä korttiaan.
• Häviäjä antaa voittajalle 

kaksi (2) suurinta korttiaan.
• Toiseksi sijoittunut ja toi-

seksi viimeiseksi sijoittunut 
vaihtaa keskenään yhdet 
(1) kortit samalla periaat-
teella eli rikkaat rikastuu ja 
köyhät köyhtyy.

Mikäli peliin tulee uusi pelaa-
ja kesken pelisession, tulee hän 
automaattisesti häviäjän pai-
kalle seuraavaan peliin. Tällöin 
hän muiden sijoitukset saatta-

Käytännön esimerkki huikeasta peliliik-
keestä.
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Olin juuri saapu-
nut Otaniemeen 
haastattelusta, 
joka oli sujunut 

varsin hyvin. Oli louna-
saika ja olinkin hieman 
nälkäinen. Päätin että 
voisin juhlistaa tilannet-
ta käymällä syömässä 
jossakin A-Blancin uu-
dessa ravintolassa. Saa-
vuin rakennuksen eteen 
ja katselin valikoimaa.

KEISARI KITTARI

Harmikseni yksi ravintoloista 
oli jo sulkenut ovensa ja muita 
ravintoloita olin jo testannut-
kin. Jäljelle jäi vain yksi vaihto-
ehto, Tapiolan Juhlapuku. Olin 
aiemmin kuullut että kyseessä 
olisi hieman kalliimman puo-
leinen ravintola, mutta kuu-
lemma laatu ja palvelu olisivat 
aivan tämän arvoisia. Päätin 
laittaa opintolainat palamaan 
ja astuin ravintolaan.

Sisällä huomasin heti kyltin 
joka pyysi riisumaan kengät. 
Tottelin ja otin kumisaappaat 
pois jalastani, koska olin jo 
aiemmin kokenut kuinka ravin-
tolat eivät suvaitse mukavuutta 
ja vedenpitävyyttä jalkineissa. 
Tiskillä minua tervehdittiin 
samantien ja kysyttiin mitä 
tarvitsisin. Pyysin menua ja 

Tapiolan Juhlapuku - Ruoka review

SIKA-RUOKA

työntekijä naurahti ojentaen 
minulle ravintolan menun. Vä-
hän aikaa pohdiskeltuani pää-
dyin tilaamaan savustetun ate-
rian “Smokki Kokonaisuus”.

Tilauksen jälkeen oletin, 
että minut oltaisiin ohjattu 

pöytään. Tämän sijasta minut 
ohjattiin peilin eteen ja minus-
ta alettiin ottamaan mittoja. 
Ajattelin tämän olevan hieman 
omituista, mutta toisaalta en 
ole ennen ollut fine dining ra-
vintolassa. Mittojen ottamisen 
jälkeen jouduin odottelemaan 
hetken.

Odotellessani ravintolaan 
saapui eräs tuttavani jota ter-
vehdin. Vaihdoimme kuulumi-
siamme ja tuttavani kysyi, että 
olenko liikkeessä viikonlopun 
vuosijuhlia varten. Vastasin 
että päätin vain hemmotel-
la itseäni lounastauolla hyvin 
menneen haastattelun vuoksi. 
Ihmettelin myös että vuosijuh-
liin osallistuvien pitäisi hakea 
ruokansa erikseen ravintolasta 
sen sijasta että ne sisältyisivät 
maksuun.

Olin juuri kysymässä juh-
lien omituisista järjeste-

lyistä kun tarjoilija saapui ate-
riani kanssa. Minut ohjattiin 
pieneen tilaan ateriani kanssa 
ja kehotettiin sovittamaan ate-
riaa. Olin hieman hämmenty-

nyt ja kun olin astumassa ko-
pista ulos tarjoilija sanoi ettei 
tarvitsisi pitää kiirettä. Oletin 
että kyseessä olisi samanlainen 
maistamis rituaali mikä ravin-
toloissakin on viinin kanssa. 
En kuitenkaan osannut sanoa, 
mistä olisi hyvä aloittaa joten 
päädyin nappaamaan maistiai-
sen ns. “lahkeen” varressa ole-
vasta kovasta kappaleesta. 

” Minut ohjattiin pie-
neen tilaan, ja keho-
tettiin sovittamaan 

ateriaa.

Maistiainen tuntui mielenkiin-
toiselta suussa. Pinta oli varsin 
karhea, mutta kun pääsin sen 
läpi oli sisällä sileän tuntuinen 
pala. Pyörittelin palasta suus-
sani jonkin aikaa ja totesin ettei 
savuisuus välttämättä maistu 
niin paljoa mitä olisin oletta-
nut. Astuessani ulos totesin että 
savun aromit eivät välttämättä 
erottuneet paljoa, mutta aterian 
olevan muuten sopiva. Tarjoilija 
katsoi minua hieman hämmen-
tyneenä, mutta pakkasi ateriani 
“dogipackiin”.

Seuraavaksi siirryin kassalle 
maksamaan. Maksu onnistui 
moitteetta ja maksettuani ky-
syin mistä löytäisin pöytäni. 
Tarjoilija katsoi jälleen häm-
mentyneenä ja totesi pihalta 

löytyvän muutama. Kiitin ja 
poistuin ravintolasta ateriani 
kanssa. Istuunnuin keton teras-
sille ja aloin syömään ateriaani.

Aterian mukana ei tullut 
ruokailuvälineitä mikä oli 

hieman hämmentävää, mutta 
itselleni oli onneksi jäänyt rep-
puun pari pakkausta kertakäyt-
töaterimia sitseiltä, joten päätin 
käyttää niitä. Annos oli varsin 
suuri ja totesinkin suoraan että 
kuljetus systeemi oli hyvä, kos-
ka en varmasti jaksaisi syödä 
koko ateriaa kerralla.Päätin ot-
taa jokaiseen haarukalliseen 
hieman kaikkea jotta saisin 
mahdollisimman paljon makua 
joka ”haukulla”. En sanoisi ate-
rian rakenteen olleen miten-
kään suuta hyväilevä vaan lä-
hinnä kieltä ärsyttävä ja lisäksi 
savun maku jäi varsin vähäisek-
si. Lisäksi ateriassa oli useampi 
napin muotoinen mauste, joita 
oli vaikea pureskella ja joiden 
maku oli lähinnä veren omainen 
kun ne sai pureskeltua rikki.

Kokonaisuudessa antaisin 
lounas kokemukselle ar-

vosanaksi 3/5. Ateria oli varsin 
näyttävä, mutta savun puute 
maussa ja muutenkin huonon 
suutuntuman vuoksi en voi an-
taa korkeaa arvosanaa. Kuiten-
kin palvelu oli moitteetonta ja 
sanoisinkin että pääsin koke-
maan fine dining- kokemuksen 
tarjoilu puolen loistavasti.

”

vat muuttua. Esimerkiksi toi-
seksi viimeiseksi sijoittuneen 
ei enää välttämättä tarvitse 
vaihtaa kortteja kenenkään 
kanssa.

Siinä olivatkin säännöt! 
Helppoa ja hauskaa! Tule 

siis kiltahuoneelle pelaa-
maan ja nauttimaan toverei-
desi kärsimyksistä kun he 
kärvistelevät ikuisena mii-
nus-kakkosena. Kun tulee 
tarpeeksi pelaajia, niin piste-
tään liiga pystyyn ja tosiaan 
voittaja saa kaikilta muilta 
skumppapullon wappuna Ul-
liksella.

Pidetään Siantapon lippu kor-
kealla!

Tämä peli on lähtöisin PJK:lta 
ja on joskus vuosien saatossa 
rantautunut myös meidän kil-
taamme. Suuri kiitos siis PJK:l-
le tästä ihanuudesta. Heidän 
sivuiltaan voi myös käydä luke-
massa pelin sääntöjä, jos näis-
sä on jotain epäselvää.

PJK:lla on tapana aina huutaa 
”skviik”, kun lyö siantapon pöy-
tään.

Raksan kiltiksellä tätä huutoa 
ei ole kuulunut. Pitäisikö?

ISOt propsit Puun-
jalostajakillalle!

Tilannekuvaa siantaposta 12.4. kiltikseltä. Eväät viimeistelevät pelinautinnon.
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Ru u t i s t e n 
toimitus on 
i n t o u t u n u t 

mukaan uuteen al-
koholittomien olui-
den buumiin. 
BISSELAUTAKUNTA

Toimituskunta hankkikin 
itselleen pienen maistelu-
setin ja testasi Matinkylän 
cittarin parhaat alkoholit-
tomat helpottaakseen lu-
kijakunnan olutvalintoja 
tulevalle Wapulle. Ruutiset 
kokosi laajan kaartin mais-
telijoilta täysin eri koulu-

Alkoholittomien oluiden maistelu
kunnista. Artikkelin lopussa 
on testi “Millainen olutmais-
telija olet?”, jolla pystyt tes-
taamaan kenen kommentit 
on lähimpänä omia mielty-
myksiäsi.

Jännittääkö?

• Iiris: Ehdottomasti. Sekä 
oman kestävyyteni että 
hyvinvointina kannalta. 
Yritän kovasti löytää eroja 
- se on mun tavoite

• Daniela: hyvä fiilis, kiva 
maistella eri vaihtoehtoja. 
Toivottavasti löytyy uusi 
suosikki

• Lauri: peruskauraa

Onko ennakkosuosikkeja?

• Daniela: saksalainen ... 
ehkä - en tiedä miksi. 
Blanc tulee hyvänä kak-
kosena

• Lauri: Blanc on aika klas-
sikko, vahva ennakko-
suosikki. Mutta annetaan 
muillekin mahdollisuus

• Iiris: ________

Tölkin ulkonäkö hinta Tuoksu Tuoksu Tuoksu Värisävy Värisävy Värisävy

Lauri Dani Iiris Lauri Dani Iiris

Crisp hoppy lager

Pyrkii olemaan esteettinen. 
Perustyylikäs. Ei näytä tyypilliseltä 
suomalaiselta kaamosmasennukselta 
ja black metallilta 1,44

Hieman outo, ei kovin maltainen. 
Hedelmäistä aromia

hieman metallinen 
tuoksu

aika mieto, ei liian pistävä, 
metallinen +1

Tyypillinen kellertävä. Ei 
eroa tyypillisestä oluen 
kusenväristä. Hieman 
tyypillistä sameampi

kellertävää, vähän 
samea keltainen

A.Le Coq

Klassinen, "vanha tuttu", simppeli, ei 
turhan pramea. Etiketin alla oleva 
hintalappu viehättää 0,84

Tuoksuu vaalean lagerin 
maltailta ja halvalta oluelta melkein oluelta

snadisti vahvempi kuin 
äsken. ei mitenkään 
hyökkäävä

Kirkas kusi, vähemmän 
kupliva kirkas ja keltainen keltainen, kirkas

kukko lager

Kiva vihreen väri. Tuulivoimalla 
valmistuksesta bonuspiste. Tölkin 
kyljessä makuluonnehdinta, siitä 
bonusta 1,7 Hieman kirpeä, hedelmäinen hedelmäinen

tosi vähän tuoksuu oluelle! 
kirpeä, aika kiva

Vaahtoavampi kuin 
edelliset

vaahtoavampi ja 
kuplivampi kuin 
edelliset

keltainen, ihan 
kiva

More Brewing lager

Tölkki kivan värinen ja hauska. AIka 
vaahtoava, todella huono matkakalja. 
Melkein pelkästää vaahtoa lasiin 
kaadettaessa 1,4

Siiderinmäinen Iiristä 
kompatakseni, hieman 
kukkamainen ja makea tuoksu. 
EI tuoksu oluelta alkuunkaan. 
Tähän mennessä menisi hyvin 
siideristä ennen maistamista

miellyttävä, hedelmäinen 
ja kukkainen, olisi kiva 
tuoksu käsisaippualle. Ei 
tuoksu oluelle

miellyttävä. aika 
siiderimäinen ja makea. en 
tunnistais olueksi tuoksun 
perusteella!

Keltainen, mutta puoliksi 
vaahtoa. Pitkä miiiiinus

kirkas, tulee 
omenamehua 
mieleen keltainen, vaalea

Crisp lager samat kun ekassa 1,34 Pilvinen. Sopii sadepäiviin Weed!

tosi vahva ja pilvinen...     
Iiris: "Oliks tää se joka 
haisee pilvelle" ,  Daniela: 
"Joo", Iiris: "Eeiii, vit**..." Kirkkaan keltainen

kirkas, keltainen, tosi 
vähän kuplia keltainen, kirkas

1664 Blanc
Todella esteettinen, kiva väri. 
houkuttelee ostamaan 1,79

Sitruuna dominoi tuoksua, 
pikkaisen tulee maltaatkin läpi Tuttifrutti karkki + humala ihan miellyttävä, kirpeä. Todella samea keltainen, samea

keltainen, 
sumuinen

Lapin kulta
Kauhee pohjantähti. Herättää vanhoja 
traumoja 1,14

Tuoksuu oikeasti Lapin Kuselta. 
Enemmän oluenkaltainen kuin 
muiden maut olutta haisee oluelta. 

Keltainen, mutta puoliksi 
vaahtoa. Pitkä miiiiinus

tosi vähän vaahtoa, 
omenamehu 

keltanen, vähän 
tummempi kuin 
muut

Clausthaler Lauri ei luota vihreisiin pulloihin. Näyttää oliiviöljypullolta 1,89

Makean maltaan ja hedelmäisen 
aromin yhdistelmä. Hyvä tuoksu, 
lupaa paljon hedelmäinen, mallas kirpeä, vähän olutmainen Semi-kirkas vaalea keltainen, vaalea

Perlenbacher Näyttää halvalta 0,56
tässä vaiheessa iltaa ei enää 
kykene hedelmäinen, humala joku outo sivuhaju. kirpsakka Kirkkaan keltainen

hyvä vaahto, vaalea, 
kirkas keltainen, kirkas

Käsidesi ei kuulunut raadin maisteltaviin, vaan sillä huolehdittiin juomishygieniasta - maista vain omalla vastuulla.

Ennen (mahdollista) makunautintoa juomista arvioitiin ulkoiset tekijät - visuaalisuus, hinta, tuoksu ja värisävy.

Maistelijat rohkeutensa mukaisesti maistiaisia illan ensimmäisestä oluesta
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Maku - vapaa sana Maku - vapaa sana Maku - vapaa sana
Arvosana 

(1-10)
Arvosana 

(1-10)
Arvosana 

(1-10) Keskiarvo Ostaisitko Ostaisitko Ostaisitko

Lauri Dani Iiris Lauri Dani Iiris KA Lauri Dani Iiris

Crisp hoppy 
lager

Heikko maku. Pikkaisen ummehtuneen makuinen. Erottaa 
ohuesti oluen kitkeryyttä

aika mieto mutta ihan mukava. 
Hedelmäisyys löytyy, mutta vain vähän

vetinen. maistuu vähän oluelle mutta ei 
paljon! voi kuvitella lipitysjuomaksi jollekin 5 7 3 5 en!

ehkä mieluummin kuin 
kokista

otan mielummin vettä 
mutta menee jos pakko on

A.Le Coq

HIeman makea, rahtu hapokkuutta. Ei ollenkaan kitkerä 
toisin kuin normi a le coq. Jälkimakua on hyvällä tavalla. 
Ei kuitenkaan suinkaan humaloitu niin kuin todelliset oluet

ihan hyvä, nestemäistä leipää, mallas 
maistuu läpi

yllättävän ok. aika makea, haaleasti 
oluenmakuinen. maku jää suuhun... 5,5 6 4 5,17 khyl

kyllä, hyvä hinta-laatu 
suhde ja maku ihan 
jees

hinta-laatu kohdillaan. 
Voisin melkein juoda jos 
ilmaseks saa.

kukko lager

Hieman humalan kitkeryyttä, mutta melko mauton. En 
tykkää, en ainakaan näillä hinnoilla. tölkin ja tuoksun 
perusteella odotti paljon, mutta tulos oli laskeva draaman 
kaari

humalan maku huomattavasti vahvempi 
kuin edelliset. Hieman katkera

ei. tuoksun puolesta olin optimistinen 
mutta blöööö. kitkerä jälkimaku 4 5 1 3,33 en suosittele En ehkä tällä hinnalla juuei

More Brewing 
lager

Esimaku todella vetinen, ei olutta alkuunkaan. 
Jälkimakuna olutmaisuutta. En pidä. En suosittele. En 
osta. Älä osta tätä jos haluat nauttia juomasi 
nestemäisessä muodossa

jostain syystä tulee tee mieleen, 
jälkimaku enemmän olutmainen

aluksi tosi kirpeä. jälkimaku kuitenkin tosi 
vahva, kitkerä ja olutmainen, ei hyvä 1 3 1,5 1,83 Helevetti en ehkä joskus ei kyl

Crisp lager

Raikas ja hapokas. Ei ollenkan kitkerä, jonkin verran 
hyvää humalanmakua. Tähän mennessä paras. Tasainen 
kiva jälkimaku. Vahva alkoholiton suorittaja

Raikas, mieto, mielyttävä. Paras tähän 
mennessä onks tää olutta? maku positiivinen yllätys. 8 8,5 5 7,17 Kyllä, voin suositella

Kyllä, olenkin jo 
ostanut.

siis melkein jopa joo? 
melkein. 

1664 Blanc

Vahva sitrunnan maku. Kesäinen ja raikas - sopii 
kesäsesonkiin, kaamosjuomaksi ehkä huonommin. Tosi 
hapokas. Jälkimaku haihtuu tasaisesti kieleltä pois. 
Sitruuna peittää olutmaisuuden tehokkaasti. Voittaa 
makean limun kuten Daniela sanoi. Oluen sijaan 
enemmän radlerin kaltainen 

raikas, hedelmäinen, hapokas, 
miellyttävä 

kesäinen! Oikeestaan aika jees. ei maistu 
olut melkein yhtään, limuinen maku 8,5 9,5 6 8,00

kyl löytyy kauppakassista, 
erityisesti kuumana 
kesäpäivänä Kyllä, yes, ja

Jos joku näistä pitäis ostaa 
ni valitsisin tän. 

Lapin kulta

Selkeästi maistuu paljon tavalliselta oluelta. Tunnistaa 
olueksi joo. Humaloiden kitkeryys on havaittavissa, muttei 
säväytä mitenkään aika hapokas/kitkerä, maistuu oluelta? pahaa. maistuu oluelta tosi paljon, kitkerää 6 5 1 4,00

decent, voi halutessaan, 
muttei iha ykkönen.  
olutkaltaisuudesta lisäpisteitä Joo, joskus vois ostaa ei ei 

Clausthaler

Esimaku aika mitäänsanomaton, mutta jälkimaku 
olutmainen ja voimakas, jää suuhun elämään. 
Happamahko, jännä maku. Vähän erikoisempi olut, melko 
erityyppinen, omanlaisensa

Mausta tulee hapanjuurileipä mieleen. 
Eri maku kuin kaikilla muilla tähän 
mennessä

aika outo, erilainen kuin muut. vahva 
muttei kitkerä. ei tää ihan pahaa oo mut en 
kyllä jois. 5,5 8 2 5,17

Jos tykkää happamahkosta ja 
valmis kokeilemaan, niin voi 
ostaa pullollisen. Perus- 
lagerin ystäville nou nou Saksassa ostaisin nähh

Perlenbacher

Hieman hapokas, kitkerä. Varsinkin alkoholittomaksi 
kitkerä. Hieman limumainen, jokin pistää huonolla tavalla 
esiin. Ei hyvä Raikas, hedelmäinen, hyvä

tosi hedelmäinen. ei kovin olueikas mutta 
tarpeeks että ei jatkoon 2,5 6,5 2 3,67

en tosiaan, suurin osa 
pisteistä tuli pelkästään 
hinnasta

Kyllä, ostaisin, ja olisi 
vielä rahaa muuhunkin 
käyttöön...

en kyllä vaikka hinta on 
nappi

Millainen olutmaistelija olet: A B C
Tykkäätkö oluesta Kyllä Ei Ehkä
Pitääkö oluessa olla alkoholia Ehdottomasti Miten vain Ei 

Miten valitset oluesi? Makuoletuksen perusteella Pullon perusteella Hinnan perusteella

Humalan määrä (oluessa) Saa olla kunnolla
Säästetään humala 

muualle Juu

Humalan määrä (juojassa) Saa olla kunnolla Kyllä
Nollatoleranssilla 

mennään
Tunnesuhteesi saunakeppanaan Aina Mikä on keppana? Hyvä asia

Miten nautit oluesi
Taskulämpimänä 

haalareista Jonkun muun juomana Holittomana
Montako olutta uppoaa illassa? Riittävästi −1 2-3

Testaa, ketä arvovaltaisen olut-
lautakuntamme maistajaa sinä 
muistutat eniten vastaamalla 
kuhunkin alla olevaan kysy-
mykseen mahdollisimman tar-

Voittaja 1664 Blanc. 
Tosin tästä voi olla eri 

mieltäkin, sillä Blanc muis-
tuttaa oluen sijaan miltei 
radleria. Mutta Blanc on 
todella vahvoilla varsinkin 
kuumina kesäpäivinä! Hy-
vänä kakkosena tuli vanha 
kunnon crisp. Ehdoton hä-
viäjä oli More Brewing La-
ger - tätä kauhistusta emme 
suositella kenellekään it-
seään kunnioittavalle ihmi-
selle. 

Aika hintavia kyllä huomi-
oiden, että alkoholiveroa 
ei tarvitse maksaa. Mutta 
erikoisuusjuomana kate on 
korkealla. Siksi kannattaa 
valita tarkkaan hyvän ma-

kuinen holiton juoma, jos 
haluaa opintotuilleen vasti-
netta. 

Jälkifiilikset:

• Iiris: ei traumoja, ei lä-
heskään niin paha kuin 
pelkäsin. Ei ollut edes 
raskas selviytymistaiste-
lu. Yökötti vain pari ker-
taa. Pääsin tavoitteeseeni 
ja onnistuin löytämään 
eroja.

• Daniela: Ei kauheasti tul-
lut yllätyksiä kokeneel-
le holittomien juojalle. 
Blanc piti valta-aseman-
sa. Crisp myös tasavah-
va suorittaja. Kaikkea 

mieluummin kuin limua 
(paitsi Morea)

• Lauri: hienoinen petty-
mys, oletin enemmän ai-
toa oluen makua, mutta 
monessa se oli kärsinyt. 
Muutama hyvä kyllä löy-
tyi, iha hyvä kokeilu oli!

kan, muttei sekään paha ole. 
Olet aina utelias kokeilemaan 
uutta olutta, eikä ihan liikaa 
pelota hintakaan

Jos sait eniten B-vastauksia 
olet oluenjuojana Iiris:
Kiitos ei. Mieluummin juot 
mitä tahansa muuta. Tähänkin 
maisteluun Ruudolf huijasi mi-
nut mukaan

Jos sait eniten C-vastauksia 
olet Daniela:
Olut on hyvää muttei varsinai-
sesti tarvitse alkoholia. Holitto-
mana melkein kaikki käy (pait-
si More). Voittaa aina limun 
(paitsi More)

Arviointilautakunnan tiukan kriittiset analyysit arvioitavista tuotteista. Kaksi ennakkosuosikkia nousivat pisteissä yli muiden.

kasti. Laske vastaustesi ABC 
luokitus, ja löydä lähin olut ys-
täväsi.

Jos sait eniten A-vastauksia 

olet oluenjuojana Lauri: 
nautit alkuillasta sivistyneesti 
ja arvostat maltaiden aromeja. 
Illan edistyessä nesteen sisäl-
tämä alkoholi ottaa paalupai-

Testaa millainen olutmaistelija olet
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Ruutisten tee-
maan kuuluu 
painokuiva huu-
mori. Kuiten-

kaan kaikki eivät näitä 
huumorin kukkasia aina 
ymmärrä, joten avataan 
tässä parhaimmat ja kui-
vimmat jutut.

TOIMITUS

Vitsi: Mitä laitetaan suurten 
rakennelmien alle? PaaLUT
Selitys: Hauska juttu on sii-
nä, että paalu-sanan monikko-
muodossa on kirjainyhdistel-
mä LUT ja LUT on lyhenteenä 
hauska koska se on siis lyhen-
ne sanoista Lappeenranta Uni-
versity of Technology. Tässä ei 
sinänsä ole mitään hauskaa, 
mutta kun huomioon ottaa että 
kyseinen lyhenne usein kirjoi-
tetaan muodossa LUT univer-
sity on hauskoja nauru hetkiä 
odotettavissa.

Case: Miten sillis meni? chsil-
listi.

Toimitus selittää vitsit!
Selitys: Sillis ja chillisti ovat 
äännettyinä hyvin lähellä toi-
siaan ja naurattaahan se. Aina-
kin siiä tilanteessa oli hauska.

Case: [se joku tyhmä artikke-
li-idea] Eräs toimittaja ei lak-
kaa nauramasta.
Selitys: Henkilö nauroi todel-
la paljon koska entisenä päätoi-
mittajana hänen huumorinsa 
oli jo (kuivahtanu) normaalin 
komiikkaa kuluttavan tajunnan 
yläpuolelle (XD).

Vitsi: Mustanaamio meni gril-
lille ja häneltä kysyttiin ottaa-
ko hän hodarin kahdella nakil-
la. Mustanaamio vastasi: “Eiku 
yhellä.”
Selitys: Onhan se aivan selvä 
asia että Mustanaamio ottaisi 
hodarinsa kahdella nakilla :D

Casei: Tilanteessa jossa joku 
on tiputtanut jotakin todella 
äänekkäästi ja on selkeästi är-
syyntynyt joku toinen huikkaa 
“Hei, sult tippu tollanen :D”
Selitys: Kyseisessä tilanteessa 
huumori siis syntyy siitä että 

esitetään niinkuin selkeää ta-
varoiden tiputtamista ei olisi 
huomattu :D :D 

Vitsi: Nähdään jos ei näkö 
mene ja jos menee niin tör-
mäillään :D
Selitys: Vitsissä vanha sanon-
ta käännetään aivan ylösalaisin 
humoristisesti, kun annetaan 
vaihtoehto sille mitä tehtäisiin 
traumaattisessa tilanteessa 
jossa näkö on jostain syystä 
mennyt.

Vitsi: Parempi pyy pivossa 
kuin asua Lohjalla
Selitys: Kuka nyt Lohjalla ha-
luis asuu :D

Vitsi: Luitko viimeisimmät 
ruutiset? En.
Selitys: Tietenkin jokainen on 
lukenut viimeisimmät ruutiset 
:D

Case: Joku pohtii Gin&Tonic 
juoman korkeaa hintatasoa, ja 
kysyy: “Mitähä Geetä ja mitä 
Teetä siinä on?” Tähän vasta-
taan hauskasti, että “Vihreetä 

teetä ja pikku-G:tä”.
Selitys: Tilannekomiikka 
lähtee liikkeelle Geen ja Teen 
kielellisesti versitaalista käyt-
tötavasta, ja huumori huipen-
tuu lopulta oletukseen vihre-
än teen ja pikku-G:n elitistisen 
korkeasta hintatasosta. Ja nau-
rista riittää, heh.

Vitsi: Mitä juusto sanoi, kun se 
katsoi peiliin? -”Halloumi!” 
Selitys: Tämä on hauskaa, 
koska englanniksi “Halloumi” 
kuulostaa vähän samalta kuin 
“Hello, me!” tai “Halloo, me!”, 
mitä on luonnollista sanoa, kun 
joku katsoa peiliin. Halloumi 
on myös tunnettu juustolaji. 

Vitsi: Mitä käytetään, kun ha-
lutaan saada karhu ulos pesäs-
tään? - Camembert. 
Selitys: Tämä on hauskaa, 
koska englanniksi “Camem-
bert” kuulostaa vähän samalta 
kuin  “Come on bear”, mitä on 
luonnollista sanoa, kun halu-
taan saada karhu pois pesäs-
tään. Camembert on myös tun-
nettu juustolaji.

Ruutiset noin neljännesvuosisata sitten - R4/96



19VIIHDE

RILkama-nalle ja Montun laulava kaktus

Sarjakuvat

Kiltiksellä

Toinen päivä kiltiksellä

KEISARI KITTARI

UllisBingo

Käy raksan 
teltalla ke-
humassa 
tarjoiluja

Myy wappu-
lehti Ruutiset 
vanhalle teek-

karille (tilitä 
rahat killalle)

Nauti perin-
teisiä wappu-

nesteitä 
(esim. sima)

HERRA HARIBO, KEISARI KITTARI

KEISARI KITTARI




