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Pääkirjoitus
Riippumatonta syk-

syä hyvät kiltalaiset!

Maailmassa on kahdenlaisia ih-
misiä - niitä jotka lukevat, ja niitä 
jotka eivät lue Ruutisia. Valitetta-
vasti erään nimeltä mainitsemat-
toman kesäisen festivaalin me-
diavastaavat eivät lue Ruutisia, 
ja päätoimittajan pressihakemus 
näille festareille torpattiin ym-
märtämättömästi viime metreillä: 

”Akkreditointipyyntöjen valta-
vasta määrästä johtuen joudum-

me rajoittamaan hyväksyttyjen 
akkreditointien määrää. Tästä 
johtuen joudumme valitettavasti 
vastaamaan akkreditointihake-
mukseesi kieltävästi. Ruis**ckin 
pääsylippuja ei ole varattu hy-
lätyille akkreditoinneille. Toivo-
tamme hyvää kesän jatkoa!

Terveisin
Ruis**ck 2022”

Kiitos näkemiin… koko pääkir-
joituksen kulttuurinen osuus ro-
mutettiin hetkessä. Onneksi olo-
tiloja lievittämään löytyi edellä 

m a i n i t t u j a 
f e s t a r e i t a 
merkittäväs-
ti paremmat 
pippalot kil-
tiksen taka-
pihalta, nimittäin killan ikioma 
RaksaRock. Kyllä kiltaamme ja 
sen aktiiviseen opiskelijatoimin-
taan voi aina luottaa!

Tapahtumarikasta syksyä,

RUUDOLF RUUTINEN
PÄÄTOIMITTAJA

Hyvää iltaa. Puoli-
hermannin juhli-

minen tarkoittaa sitä, 
että itse pääjuhlan, 
Hermannin odotusaika 
on alkanut.

Tällä kertaa ilmassa on kui-
tenkin entistä suurempia odo-
tuksia, sillä kilta täyttää ensi 
vuoden huhtikuussa pyöreitä 
saapuessaan 110. vuoden ikään. 
Viimeisen 10 vuoden aikana kil-
ta on ehtinyt kokea paljon, kuten 
kaksi kandiuudistusta ja parin 
vuoden pandemian, mutta näis-
tä kaikista se on kuitenkin näillä 
näkymin selvinnyt.

Kandiuudistuksista puheen 
ollen, kilta vastaanotti alkanee-
na syksynä jälleen kandiopin-
tonsa aloittavia rakennusteknii-
kan opiskelijoita ensimmäisen 
kerran sitten vuoden 2012. 
Vaikka voin omasta ja monen 
opiskelutoverini puolesta sanoa 
energia- ja ympäristötekniikan 
opiskelijoiden pystyneen sopeu-
tumaan Rakennusinsinöörikil-
taan hyvin, on varmasti aivan 
erilainen kokemus olla yhdistyk-
sessä, jonka nimi kantaa oikeasti 
oman opiskelualan nimeä. Tulen 
odottamaan innolla, mutta myös 
vanhentuvat kilta-aktiivin suo-
jeluvaiston värittämällä jänni-

tyksellä sitä, millaiseksi Raksa 
tulee muovautumaan ”oikeiden” 
raksalaisten alla. Rakennetaan-
ko kiltiksen takapihalle joka 
vuosi uusi pihakeinu tai terassi? 
Entä mitä käy ympäristöarvoil-
le, jotka vielä toistaiseksi ovat 
niin suuri osa identiteettiämme?

Killan tulevaisuudesta stres-
saaminen on kuitenkin syytä jät-
tää myöhemmälle, sillä tulevat 
kuukaudet ovat täynnä toinen 
toistaan jännittävämpiä asioita. 
Merkittävimpinä killan kannalta 
lienevät jo aikaisemmin hehkut-
tamani 110. Hermannin odotus 
ja valmistelu, sekä saunalautta, 
jonka ainakin tämän puhinan 
kirjoittamishetkellä Teekkari-
us 150 -projektitoimikunta on 
luvannut lahjoittaa killalle. Näi-
den lisäksi ainakin itse odotan 
innolla tulevia teekkariperinne-
viikkoja ja jättimäistä jäähallissa 
järjestettävää 150. Teekkaripe-
rinnejuhlaa. 

”Kuka uskaltautuu ha-
kemaan tulevan vuoden 

Kimble-vastaavaksi..

Vuodesta toiseen yhtä jännit-
tävää on myös vaalikokouksen 
odotus. Marraskuun lähestyes-
sä niin kiltiksellä, kuin kellarei-
den nurkissakin voi kuulla kuis-

ketta siitä, kuka uskaltautuu 
hakemaan tulevan vuoden 
Kimble-vastaavaksi tai toimin-
nantarkastajaksi.

Yhtä lailla hienoa, vaikka-
kin vähemmän jännittävää, on 
ollut nähdä kuinka kampus ja 
erityisesti kiltahuone ovat taas 
pullollaan ihmisiä ja puheenso-
rinaa. Ihmiset, itseni mukaan 
lukien ovat löytäneet tiensä 
liveluennoille kuuntelemaan 
ja prujuhuoneeseen opiskele-
maan yhdessä. Joten odotit sit-
ten enemmän seuraavan viikon 
smökkibileitä tai maanantain 
matikanluentoa, on syksy ollut, 
ja tulee olemaan täynnä teke-
mistä ja koettavaa!

Terkkuja!

ILMARI OINONEN
PUHEENJOHTAJA 2022

Puhiksen Puhinat

”
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Kapujen Löpinät
Aivan ihastutta-

vaa syystalven 
alkua teille jo-

kaiselle.

Kadulla näkyy kaikenmoista 
varustusta shortseista untuva-
takkeihin, joten lienee turvallis-
ta todeta: orientaatioviikosta on 
selvitty ja uusi elämänvaihe on 
polkaistu kunnolla käyntiin! Vii-
meinen reilu kuukausi on kiitänyt 
ohitse pitäen kuitenkin sisällään 
aivan uskomattomia kokemuksia!

Tuntuu ihmeelliseltä ajatella, 
että vain kuukausi sitten olitte 
kaikki meille kuin toisillennekin 
täysin tuntemattomia fuksipal-
leroita, joita olimme kuitenkin 
odottaneet saapuvaksi jo niin pit-
kään. Meillä on ollut mielettömän 
suuri ilo sekä kunnia päästä seu-
raamaan tätä teidän alkavaa tai-
valtanne kohti teekkariutta! Mei-
ninki on ollut mahtava ja uskokaa 
pois, tämä on vasta alkua!

Mutta itse asiaan (jos meillä kos-
kaan sellaista olisi). Toivottavasti 
olette päässeet tekemisen makuun 
(siltä ainakin vaikuttaa) ja toteut-
tamaan itseänne ja osallistumaan 
mitä hauskimpiin jutskiin; siitä 
tässä kaikessa on kyse! Teekkari-

kulttuurin on tarkoitus tarjota kai-
kille jotain ja haluammekin vielä 
kannustaa teitä kaikkia etsimään 
rohkeasti sitä omaa juttuanne täs-
tä valtavasta yhteisöstä. Olemme 
täällä aina tukenanne tällä matkal-
la :D

Raksa fuksit, olette jo valloitta-
neet sydämemme ja emme voi 
muuta kuin olla ylpeitä omasta 
killastamme ja teistä! Näillä fii-
liksillä on hyvä jatkaa eteenpäin 
nousujohteista taivalta kohti 
tulevaa kevättä. Mitä kaik-
kea tässä ehtiikään vielä 
tulla vastaan; toi-
vottavasti odotat-
te tätä kaikkea 
yhtä paljon 
kuin me!

Me jäämme 
mielenki in-
nolla, innolla 
ja jännityksel-
lä odottamaan 
tulevaa! 
Toivottavasti 
tekin <3,

A w o n d e r f u l 
start for you 
all to this 

awkward period be-
tween summer, fall 
and winter. 

The streets are filled with a sen-
sational mix of shorts and winter 
jacKets so it is safe to say: the ori-
entation week is in the past and 

you have all begun a new 
phase in life! The last 
month or so has flown 
by, still containing a 

huge bundle of incredible 
experiences.

It is astonishing to 
think back to the first 

few days. We got to 
meet you, a bunch of new 

students completely un-
known to us and to each 
other, who we neverthe-
less had been waiting 
for so long to arrive. It 
has been an incredibly 

great pleasure and honour for us 
to be able to follow this beginning 
of your journey towards teekkari-
us! Your vibes have been amazing 
and trust us, this is only the be-
ginning!

But to the point itself (if we ever 
had one). We hope you all have 
gotten to take part in something 
that interests you; that is what 
this all is about! The teekkari cul-
ture is meant to offer something 
for everyone. So, we want to en-
courage you! Take actively part 
in what you find interesting and 
try to find what makes you happy 
in this huge community. We are 
here to support you on this jour-
ney :D

Dear raksa fuksis, you have al-
ready won our hearts over and 
we can’t help but be proud of our 
own guild and you guys! With this 
in mind it is good to set forward 
on the ever so exciting path to-
wards the upcoming spring. Oh 
the things that we will still go 
through together; we hope you 
are looking forward to all of this 
as much as we are!

We are waiting for the future with 
great interest and excitement! 
Hope you are too <3

Your fuksicaptains
Kata and Lauri

KARI VAKONEN
(KATA KOKKONEN LAURI VALLO)

Lauri Heroja

Fuksikipparisi
Kata ja Lauri

KARI VAKONEN
(KATA KOKKONEN LAURI VALLO)

Kolmossivun
raksalainen
seuloutui tällä kertaa biorobo-
tin suorittaman yöllisen valinta-
prosessin perusteella seuraavasti: 
random.choices(list=ik_
galleria, riggaus=true)
Toimitus onnittelee kuvan kreikka-
laista patsasta tyylikkäästä asuva-
linnasta.

Master’s captains mumbles

Dear masters 
fuksis!

In the middle of all the festivi-
ties and the beginning of school 
in Otaniemi, I managed to go for 
a sailing trip from Turku to Co-
penhagen. Nobody warned me 
though that when I came back it 
would already be October, mean-
ing it has been over a month since 
your lovely faces waddled to the 

guild room backyard for the ori-
entation, awaiting instructions 
from me. 

I have rarely felt such a feeling 
of excitement and joyful nervous-
ness. I was so overwhelmed by 
the amount of new smiling fac-
es that I nearly lost my ability to 
speak English, or any other lan-
guage for that matter. Since then, 
you have painted a wonderful pic-
ture of your class and it has been 
such a joy to see how your year 
has kicked off. 

I hope you’ve gotten accustomed 
to your lives in Aalto and are en-
joying yourselves in our guild and 
the wonderful teekkari commu-
nity. Remember that I am always 
available if you need help or sup-
port, or maybe just want to chat 

about something. I can’t wait to 
get to know you better and come 
up with fun stuff to do together!

A few tips I would like to give 
you for the fall: Actively look for 
interesting things in the Aalto 
community, participate, have fun, 
wear a reflector when it gets dark 
and remember to drink water! <3

Your master’s captain
LOTTA
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Oltermannin valinnaiset vinkit

Uuden lu-
kuvuoden 
alussa on 
hyvä pi-

täytyä opintoasioi-
den parissa, kunnes 
koittaa Puoliher-
manni.
JARKKO NIIRANEN
OLTERMANNI

Tänä syksynä alkaneiden 
uusien kandipääaineiden 

perusopinnot sisältävät ku-
kin omanlaisensa valinnaisen 
osan. Rakennustekniikan pää-
aineessa (RAK) tämän osan 
laajuus on 20 opintopistettä. 
Nämä opinnot ovat herättä-
neet niin paljon mielenkiintoa 
– käytännössä epätietoisuutta 
ja sitäkin lähinnä opintohal-
linnossa ja opettajakunnassa, 
mikä sekin on toki hyvä saavu-
tus – että kunkin pääaineen va-
linnaisista kursseista on pää-
tetty koostaa tiivis tietopaketti 
Into-sivuille.

”Jota koulu kovempi,v.. 
sitä oppi selkeämpi!..

- Viisas sananlasku

Koska tästä tiedosta voi olla 
hyötyä myös toisen ja kol-
mannen vuosikurssin opis-
kelijoille (lähinnä KJR, ENY 
tai RAK) – ehkä jopa maiste-
riohjelmissa (lähinnä CIV tai 
GEO) puurtaville – ajattelin 
valistaa kaikkia yhteisesti ja 
yhtäläisesti. Näitä valinnaisen 
osan kurssejahan voi sijoittaa 
myös kandidaatintutkinnon 
vapaasti valittaviin opintoi-
hin.

Valinnaisen osan kurssien 
avulla syvennetään tai laa-
jennetaan osaamista joillakin 
insinööritieteille oleellisen 
tärkeillä tieteenaloilla: mate-
matiikka, fysiikka, tietotek-
niikka, kemia ja taloustiede.

Matematiikan osalta 
differentiaali- ja inte-

graalilaskenta on keskeisessä 
roolissa jatkuvan aineen me-
kaniikassa, johon puolestaan 
perustuvat kiinteän aineen 
mekaniikan rakenne- ja ma-
teriaalimallit sekä virtausme-
kaniikan ja termodynamiikan 
yhtälöt. Matematiikan ja me-
kaniikan rooli korostuu eri-
tyisesti rakenneanalyysissä, 
rakennusfysiikassa, maa- ja 
kalliomekaniikassa sekä pa-
losimulaatioissa. Osittaisdif-
ferentiaaliyhtälöihin liittyvä 
matematiikka ja numeerinen 
analyysi muodostavat in-
sinöörilaskennan simuloin-
tiohjelmistojen numeeristen 
menetelmien ytimen. Opti-
moinnin avulla voidaan ha-
kea parasta mahdollista rat-
kaisua kaikkien kelvollisten 
ratkaisujen joukosta hyvin 
monenlaisissa insinöörion-
gelmissa. Diskreetin matema-
tiikan perusteilla on käyttöä 
erityisesti tietotekniikassa 
mutta myös monella muulla 
matematiikan osa-alueella. 
Valinnaisen osan matematii-
kan kurssit ovat:

• MS-A030x Differentiaali- ja 
integraalilaskenta 3

• MS-A040x Diskreetin mate-
matiikan perusteet

• MS-C1350 Partial Differen-
tial Equations

• MS-C1650 Numerical Ana-
lysis

• MS-C2105 Introduction to 
Optimization

• ENG-A1003 Numerical Met-
hods in Engineering

Fysiikan osa-alueista ter-
modynamiikka vaikuttaa 

kaiken insinöörifysiikan taus-
talla, sillä se käsittelee ener-
gian muuntumista energiala-
jista toiseksi ja koskee sekä 
kiinteitä aineita, nesteitä että 
kaasuja. Sähkömagnetismi luo 
perustan kaikille sähkötek-
niikan insinöörisovelluksille, 
joiden kirjo on lisääntymässä 
myös rakennusalalla. Valin-
naisen osan fysiikan kurssit 
ovat:

• PHYS-A312x Termodyna-
miikka

• PHYS-A313x Sähkömagne-
tismi

• PHYS-C0220 Termodyna-
miikka ja statistinen fysiikka

Tietotekniikan rooli on 
kasvanut jo pitkään kaikil-

la insinöörialoilla: entisestään 
lisääntynyt ohjelmointiosaa-
misen tarve on saanut rinnal-
leen tarpeen luoda ja käsitellä 
tietokantoja tietorakenteiden 
ja algoritmien avulla. Erityises-
ti koneoppiminen ja tekoälyn 
muut osa-alueet perustuvat 
suureen tietomäärään ja sen 
tehokkaaseen käsittelyyn. Va-
linnaisen osan tietotekniikan 
kurssit ovat:

• CS-A1150 Tietokannat
• CS-A1121 Ohjelmoinnin pe-

ruskurssi Y2
• CS-C3240 Machine Lear-

ning
• CS-A1141/CS-A1143 Tie-

torakenteet ja algoritmit/
Data Structures and Algori-
thms

Kemian rooli on keskeinen 
varsinkin biopohjaisten ma-

teriaalien kehittämisessä sekä 
ekologisesti kestävien valmis-
tus-, tuotanto- ja kierrätyspro-
sessien kehittämisessä. Kemia 
ja biotieteet ovat tärkeässä roo-
lissa myös ympäristön sekä ra-
kennusten sisäympäristön diag-
nostiikassa. Valinnaisen osan 
kemiantekniikan kurssit ovat:

• CHEM-A1250 Kemian pe-
rusteet

• CHEM-A1100 Teollisuuden 
toimintaympäristö ja pro-
sessit

• CHEM-A1310 Biotieteen 
perusteet

• CHEM-C2470 Forest, Wood 
and Carbon

Taloustieteen valinnai-
nen kurssi Tuotantotalous 

1 palvelee erityisesti insinööri-
tuotteiden ja -palvelujen suun-
nittelua ja valmistusta mutta 
myös ylläpitoa ja kierrätystä.

Jos edellä esitetty tietopaketti 
vain sekoitti ajatuksesi, suo-
sittelen sisällyttämään opin-
toihisi kaikki edellä listatut 
kurssit: ”Jota koulu kovempi, 
sitä oppi selkeämpi!”

Suvi Ojala

”

Myös Hermannissa juhlittiin kandiuudistusta - ainakin juhlijoiden elekielestä päätellen.
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Mellansup

Mellansup (roughly translated to “interval drink”) is the practice of having a drink at a sitsit (an 
academic dinner party) while a song leader is talking. A mellansup does not mean that you will 
drink an entire drink, but it is rather just one quick small sip. The word is in Swedish, but it has 
spread to the Finnish-speaking student unions as well and is widely used at sitsit in Aalto Uni-
versity. A mellansup can occur multiple times during one sitsit. 

Drinking different kinds of beverages and singing songs is an essential part of the culture at 
academic dinner parties. The song leaders at the sitsit present the songs with a speaking turn, 
and usually they include a clever joke [debatable] about the name of the song. Sometimes the 
song leader will go on talking for too long, or the story will go on multiple tangents. When this 
happens, a participant at the sitsit can shout “mellansup”, and the song leader will pause their 
story and everyone at the sitsit will collectively take a drink. The participants can choose which 
of their own drinks they want to take a sip from. A mellansup will help keep the speaking turns 
short enough and help keep the sitsi participants from getting too bored and distracted during 
the speaking turns. Any participant at the sitsit can shout mellansup during the speaking turns, 
but common sense is advised, and to not shout it constantly and interrupt the speaker too often.

See also  [ edit ]

• Helan går

This article is about “mellansup”, as the title suggests. Reading is highly recommended.

TGIF

Hei RILliläinen!

- 22.10. RIL-RUN 2022
- 26.10. RIL-Nuoret PKS Kirveenheitto
- 10.11. RILin Siltapäivät

Tiesitkö muuten, että tarjoamme 
syksylläkin monenlaisia tapahtumia 
vapaa-aikaa piristämään. 

Ainakin nämä päivät kannattaa pistää 
ylös!

Lisää tapahtumia löydät 
koodin kautta sivuiltamme!
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Abroad excur-
sion 2022 was 
finally organ-

ized September 5th 
-11th to The Nether-
lands, Denmark and 
Sweden! 

ULKOEXCUTOIMIKUNTA
ULKOEXCUN OSALLISTUJAT

Day 1
Our Monday morning began 
rather early, at 6 am with a 
flight to Amsterdam! 
After arriving in Amsterdam 
and getting our luggage in the 
crowded Schiphol Airport, we 
took a train to the city centre. 
Our whole group had the ex-
cursion shirts and teekkari 
caps on as we walked around 
Amsterdam, which turned 
some heads among people. 

The first excursion was or-
ganized by the city of Amster-
dam. The excursion took place 
in an office of “Bezoekerscen-
trum Bruggen en Kademuren” 
which translates to “Bridges 
and Keywalls Visitor Center” 
where the guide told us about 
the reconstruction projects of 
the city’s bridges and keywalls. 
Amsterdam is built on very 
soft ground so there are a lot 
of problems with sinking. After 
the first part of the excursion 
we had a tour round the city 
concentrating on bridges and 
canals of the city.

3/2022ULKOMAAT

Abroad Excursion 2022
In the evening, after a de-
licious meal we explored the 
beautiful city of Amsterdam.
Great start for the trip! 

Day 2 
The second day of the excur-
sion began with rental bikes 
from the gates of our camping 
site. We navigated ourselves 
around Amsterdam and arrived 
to our destination, the Hermit-
age Museum (regardless of one 
group taking a slight detour). 
The interesting exhibition of 
Hermitage museum took us 
back in time into the history 
of Amsterdam through phone-
like speakers. In the end we 
moved to enjoy coffee in the in-
ner yard of the museum build-
ing.  Then we scattered around 
the city in smaller groups and 
had delicious lunch. Thank 
you Rejlers for sponsoring this 
lunch! 

The second excursion of the 
day was a guided bike tour 
around the northern parts of 
the city. The tour focused on 
architecture and building solu-
tions in the area. The day end-
ed with shopping for vintage 
clothes, while others went to 
see for example Banksy’s icon-
ic pieces in Moco museum. 

Day 3 
On Wednesday, it was time for 
a train visit to Rotterdam. After 
arriving to Rotterdam Central, 

we headed to the port of Rot-
terdam, next to the Rotterdam 
Shortsea Terminal (RST) where 
the headquarters of logistics 
company Samskip was locat-
ed. Samskip offers multimodal 
transport solutions and related 
services to customers world-
wide. We heard presentations 
from the company, and after 
got the possibility to go around 
the shortsea terminal with our 
bus. It was an unique experi-

ence, Port of Rotterdam being 
the largest port in Europe.
 
After the visit we left for 
Schipol airport and towards 
Copenhagen. Unfortunately, we 
were not able to see much of 
Rotterdam outside the port area. 

Day 4
Day four was a busy energy 

Samskip excursion at the Port of Rotterdam. 

Bridges and keywalls -excursion carried out by the City of Amsterdam Guided bike tour around the northern parts of Amsterdam.

Hofor Showroom offered an energetic excursion about Copenhagens energy systems.
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day in Copenhagen. The day 
started with a visit to Energi-
syrelsen (Danish energy au-
thority) where we got to hear 
and discuss about energy tran-
sition of Denmark, and and 
climate targets. We also got to 
present offshore wind power 
situation in Finland, presenta-
tion held by Lassi!

Our second destination 
was Hofor Showroom, to hear 
about Copengagens energy 
landscape and goals. Our host 
Jesper was very energetic, and 
was able to challenge us and 
keep an interactive visit.

Final destination was to Vat-
tenfal Denmark. We had an of-
fice discussion with engineers, 
who were involved in metocean 
projects and design/geotechni-
cal design of offshore wind sub-
structures. The day was long, but 
a lot of interesting stuff seen!

Day 5
Day five was Ramboll-day in 
Copenhagen. The day started 
with a cool visit to Ramboll main 
office in Copenhagen, where we 
had breakfast and interesting 
presentations about tunnelling, 
bridges and smart mobility.
 
After lunch we continued 
to Henning Larsen, an archi-
tect company that had recent-
ly merged with Ramboll. We 
heard presentations about sus-

tainable design and new, eco-
logical materials. In the end of 
the day we were able to take 
the Copenhagen metro (that 
Ramboll helped build) and 
walk around the developing 
urban area in Nordhavn.

In the evening, we had a love-
ly dinner at an Italian restau-
rant with our Ramboll hosts. A 
big thank you to Justyna for the 
fun and diverse excursion day 
at Ramboll! 

Day 6
 The 6th day of the excursion 
continued from Copenhagen to 
Lund by train. We were able to 
observe, for example, the en-
gineering of Øresund bridge 
and offshore wind farms in 
Øresund area.

In Lund we were welcomed 
by V-sektionen, a guild repre-
senting students from the pro-
grammes of Civil Engineering, 

Survey Engineering and Fire 
Protection Engineering. We 
had a chance to get to know 
our fellow students, and enjoy 
the end of the local orienta-
tion week. Thank you for our 
friends in Lund!

Day 7
After an energizing breakfast, 
the group headed back to Co-
penhagen by train and the split 

up to discover the city’s attrac-
tions. People were visiting for 
example freetown Christiania, 
Amager Bakke waste power 
plant and the Little Mermaid 
statue. Finally it was time to 
leave to the airport and Helsin-
ki. 

Thank you other guild mem-
bers for the great company, 
and Master of Excursion and 
other excursion organizers for 
their work! Until next time! 

Below: Offshore wind power plant seen from Øresund bridge.  Above: Lund University Nyhavn, Copenhagen. 

Ramboll-day at Copenhagen included interesting presentations and excellent servings.
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Kiltikseltä on katoillut tavaroita… Auttakee. Mitä vorot veivät?? 
Jokaisesta alla olevasta kuvasta puuttuu jotain kiltikselle oleellisesti kuuluvaa. Vain todellinen kil-
tishenkari selvittää kaikki 20 arvoitusta!

Kuva-arvoitus
VIEKAS KUIN HIIRI



9

Tänään olem-
me taas ke-
r ä ä n t y n e e t 

juhlistamaan rakas-
ta kiltaamme, ja sen 
kunniaksi otamme 
katsauksen laulukir-
jojen syvyyksiin. 

TGIF

Kaikille (myös fukseille) ovat 
toivottavasti jo Teekkarihymni, 
IK-hymni sekä Ikuisen teek-
karin laulu tuttuja kappalei-
ta, mutta Hermannista löytyy 
vaikka mitä muita hassunhaus-
koja ja sävelkorvaa hiveleviä 
kappaleita. Tässä artikkelissa 
nostan esille yhdeksän henki-
lökohtaista suosikkia, sekä yksi 
puolikas loppuun, tottakai, sillä 
onhan kyse Puolihermannista. 

1. Tämän talon onneksi s.35

Tässä kappaleessa yhdistyy 
nerokkaat sanat sekä ihana la-
sien kilistely, joka tuo lisää mu-
sikaalista ulottuvuutta tähän 
kappaleeseen, ja erottaa sen 
keskiverto sitsilaulusta. Laulun 
ihanan positiivinen aloitus jos-
sa juhlistetaan hyvää seuraa ja 
hyviä juhlia saa hyvin synkän 
kontrastin kun laulun lopus-
sa lauletaankin jo bensiinin 
juomisesta. Rivien välistä jää 
tulkittavaksi että juhlat ovat 
saaneet ikävän lopetuksen kun 
juhlaväki on kuollut myrkytyk-
seen, mikä tekee laulusta mie-
lenkiintoisemman. 

2. R-A-K-S-A s.41

Tämä laulu on varmasti lähellä 
sydäntä monilla raksalaisilla. 
Tämän laulun mukaansatem-
paava melodia sekä samais-
tuttavat sanat oman paikkansa 
löytämisestä ja intohimojensa 
seuraamisesta saa kenet tahan-
sa hyvälle tuulelle ja laulamaan 
ylpeästi omasta opiskelualas-
taan. Lisäksi ylimääräinen sä-
keistö joka kertoo seksistä on 
erityisen huvittava.

109 ½ Hermannilaulua
KOTIMAA

3. Ko-ko-ko-kosken ko-ko-
ko-korvaa s.50

Tämä kappale on kaikessa yk-
sinkertaisuudessaan erittäin 
hyvä sitsilaulu. Se on tarpeeksi 
lyhyt jotta sen laulamiseen jak-
saa keskittyä, ja helpon melo-
diansa ansiosta kuka tahansa 
pystyy laulamaan mieluum-
min kuin hyvin mukana. Tämä 
kappale saa ihmisen luovuu-
den pulppuamaan, sillä olen 
kuullut mitä hulvattomampia 
lisäsäkeistöjä sekä mieleenpai-
nuvia aasinsiltoja tästä kappa-
leesta.

4. Lahden vedet (Aqua vera) 
s.68

Tämä laulu muistuttaa meitä 
veden juomisen tärkeydestä, ja 
on ylivoimaisesti paras kaikis-
ta vesilauluista. Laulussa piilee 
myös opetus siitä, miten käy jos 
veden juominen on unohtunut 
sitseillä, ja toimii varoittavana 
esimerkkinä heille, jotka ovat 
kenties ensi kertaa sitseillä. 
Kappaleen melodinen vaihtelu 
takaa sen, että tätä laulaessa ei 
tule tylsää.

5. Alla jallutähden s. 72

Tässä kappaleessa pääsee kuu-
lemaan herkkää sooloa, joka 
tuo kyyneleen silmään jopa 
kaikkein kovasydämiselle in-
sinöörille. Kaikkien yhtyessä 
mukaan lauluun kertosäkeessä 
tunnet kylmien väreiden hiipi-
vän selkääsi pitkin kun nostat 
jallulasillisen käteesi ja nautit 
täysin rinnoin hetkestä hyvien 
ystävien ympäröimänä. Tämä 
antaa hyvän pienen rauhoittu-
mishetken muuten usein var-
sin riehakkaan illan keskelle. 

6. Olutkaanon s.82

Tässä kappaleessa pääset har-
joittelemaan omaa musikaali-
suutta, ja nauttimaan hieman 
haastavammasta mutta ei yh-
tään sen vähemmän hauskasta 
yhteislaulusta kanssasitsaaji-
esi kanssa. Harmoniat sulau-
tuvat ihanasti yhteen, kun eri 

olutmerkkejä ylistävä laulu ka-
jahtaa ilmoille sitsikansan huu-
lilta.

7. Minnet s.90

Tämän kappaleen sanoitus on 
aivan täyttä kultaa. Etenkin 
identiteettipähkäily sekä nok-
kela sanavitsi ruotsiksi jossa 
alkohål kuvaa alkoholin jättä-
miä muistikatkoksia, sillä hål 
tarkoittaa ruotsiksi reikää (täs-
sä pieni vitsinselityskohta teil-
le myös, olkaa hyvät). Laulun 
sanat ovat varmasti monelle 
samaistuttavat, ja melodia kut-
suu laulamaan kappaleen an-
taumuksella.

8. Elomme päivät s.92

Tässä kappaleessa on monta 
pientä hauskaa yksityiskoh-
taa, joka innostaa sitsikansan 
mukaan laulamaan ja eläy-
tymään kappaleen sanoihin. 
Alun pitkä e-kirjain saa jän-
nityksen tiivistymään ennen 
laulun alkua ja sen jälkeen 
hauskat huudahdukset laulun 

eri kohdissa purkavat tämän 
kerääntyneen jännityksen tai-
dokkaasti ja pitävät laulajat 
hyvin hereillä. 

9. Lärvit s.99

Tämä kappale saa sisäisen 
nörttisi valloilleen, sillä laulu 
kulkee Tähtien Sota-musiikin 
pariin ja kappaleessa on myös 
muita viittauksia populaari-
kulttuuri-ilmiöön, jota kyseiset 
elokuvat edustavat. Kappaleen 
tarinallinen kerronta vie kuu-
lijan mukanaan ja toistuvat 
sanat tekevät kappaleesta hel-
posti muistettavan. 

9 ½ Lonkero theme

Tämä mahtava kappale kulkee 
Pokemon sarjan tunnuskappa-
leen tahtiin, ja ylistää juomista 
parasta, eli Lonkeroa. Mutta 
millä tavalla tämä kappale on 
puolikas? Siinä mielessä että 
tämä kappale ei ole vielä Her-
mannissa ollenkaan, mutta se 
on hyvä, joten se täyttää puolet 
tämän listan kriteereistä.

Muut Esille Tulevat 
Asiat Ruutisissa 

vai Muumioituneiden 
EsiTeekkareiden Ais-
tilliset Runot? 

RR

METARit ovat vapaasti suo-
mennettuina METeorological 
Airport Reportteja. Esimer-
killinen lentosää on koodattu 
tässä Ouluun: METAR: EFOU 
151540Z AUTO 23011KT CA-
VOK 09/08 Q1004=. Oikein 
hyvää lentokeliä siis luvassa 
puolihermannin sillikselle!

Se, miten tämä liittyy mihin-
kään, on kovin kyseenalaista, 
mutta kontekstiin voitanee 
liittää esimerkiksi sellainen 

päätoimittamistekninen tosi-
asia, että kellon ollessa noin 
neljä päivällä vai yökö nyt oli… 
Joka tapauksessa tämä ei ole 
mitään täytesisältöä. Ja edel-
leen voidaan olettaa päätoimit-
tamisteknillissuurpiirteisten 
vinoumien nojalla näin:

Tämä Art-IK-keli on tajun-
nanvirtaa (~DC)!
Se tarkoittaa, että Tšingis-ka-
ni oli ruotsalainen, joka syntyi 
vuonna 42 ennen alkuräjäh-
dystä. Ja koska näin ei tieten-
kään ollut, on ilmiselvää ettei 
artikkeli osoita järin suurta 
oivaltavuutta väittämällä niin. 
Täten on täysin oikeutettua il-
moittaa toimituksen pidättä-
vän kaikki oikeudet ja mahdol-
liset tyhjää toimittavat myyrät 
maailmasta.

M.E.T.A.R
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Hot Girl Summer on 
ohi ja on aika pa-

lata koulunpenkille.

Ruutisten Horotoimitus on 
jälleen kasannut aukeaman täy-
deltä vinkkejä, tällä kertaa hen-
kilökohtaisista syistä inspiroi-
tuneena vaihto-opintokohteen 

valintaan liittyen. Aallon vaihto-
haku alkaa taas 10.-31.1.2023. 
Tämä ei ole maksettu mainos, 
mistä lähtien koulu maksai-
si opiskelijoille mitään. Mutta 
näillä ohjeilla voit löytää inspi-
raation, minne juuri sinun kan-
nattaa lähteä vaihtoon!

HOROTOIMITUS

Oinas 21.3.–19.4.

Unohda yliopistot vaihto-koh-
teina. Oinaat ovat synnynnäi-
siä johtajia päällepäsmäryyk-
sineen ja itsepäisyyksineen. 
Suuntaa katseesi kohti pieniä 
Tyynenmeren saarivaltioita tai 
Amazonin sademetsää. Löydä 
paikallinen alkuperäisheimo, 
joille voit vakuttaa olevasi ju-
mala ihmishahmossa. Kun olet 
voittanut heimon luottamuk-
sen, perusta suklaatehdas ja 
palkkaa heimoon jäsenet töi-
hin. Kaakaopavut on ihan lailli-
nen maksutapa, onhan?

Härkä 20.4.–20.5.

Härät toimivat järki ja lom-
pakko edellä. Onko talou-
dellisesti kannattavampaa 
kohdetta kuin rakas naapu-
rimaamme Ruotsi? Muutto-
matka ei ole pitkä ja kotona 
vieraillessa voi tuoda mus-
taa kultaa tuliaisiksi. [Ruuti-
set eivät kannusta nuuskan 
käyttöön tai välittämiseen!] 
Hintatasot tosin ovat samaa 
tasoa Suomessa, että trokaa-
misesta pitää tehdä päivätyö, 
jotta tästä hyötyy yhtään mi-
tään.

Kaksoset 21.5.–20.6.

Kaksoset ovat vilkkaita, uteliai-
ta ja sopeutuvat hyvin uusiin 
olosuhteisiin. Vaihto-opiskelut 
onkin oiva tilaisuus lähteä elä-
mänsä seikkailulle. Kaksosia ei 
mainstream kohteet Keski-Eu-
roopassa kiinnosta, vaan kat-
se kannattaa suunnata kohti 
Australian erämaita. Australian 
upean luonnon, kulttuurin ja 
historian lisäksi tarjolla on toi-
nen toistaan kuumempia surf-
fareita. Ainakin näin toimitus 
olettaa, muuten vaihtovalinta 
on mennyt ihan hukkaan.

Rapu 21.6.–22.7.

Koetko suurta FOMOa? Va-
litsemalla vaihtokohteek-
si Tallinnan pääset hel-
posti takaisin Otaniemeen 
käymään, kun saat kutsun 
lempitapahtumaasi ja tai 
kaverin valmistujaisiin. Ko-
ti-ikävän iskiessä ei matka 
ole pitkä. Varo kuitenkin 
vierailemasta liian usein ko-
tona, sillä vaihtokokemuk-
sesi saattaa jäädä valjuksi 
mikäli ravaat jatkuvasti lai-
valla kotiin. 

Leijona 23.7.–22.8.

Mikä olisikaan Leijonalle ominai-
sempi ympäristö kuin savanni? 
Lajitoverien elämää voi lähteä 
tutkimaan Afrikkaan Keniaan 
tai Tansaniaan. Matkalaukku ei 
paina paljoa, kun sen voi täyttää 
hellevaatteilla ja karismaattisim-
milla lausahduksillaan. Leijonat 
ovat ainakin omasta mielestään 
viidakon kuninkaita, tämä pätee 
sekä eläimeen että horoskooppi-
merkkeihin.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Toisin kuin joillain, neitsyiden 
käsitykset omista kyvyistään 
ei ole liioiteltuja. Neitsyiden 
kannattaa suunnata suoraan 
Yhdysvaltoihin Piilaaksoon. 
Täällä ahkeruus, kova työ ja 
älykkyys palkitaa. Tai ainakin 
kapitalistisuus. Uhkana on, 
ettei neitsyt enää halua pala-
ta, kun on kerran saanut jalan 
Elon Muskin toimiston oven 
väliin.

Vaihto-horoskooppi

Oinas osoittaa vaihdossa dominassinsa. Rapu nauttii sujuvista kulkuyhteyksistä.
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Hyvä vastaanottaja,

Täten ilmoitamme, että Sinulle on varattu paikka 
Tylypahkan noitien ja velhojen koulussa. Ohessa saat 
luettelon kirjoista ja välineistä, jotka tarvitset. 
Lukukausi alkaa 1. syyskuuta. Odotamme pöllöäsi 
viimeistään 31. heinäkuuta.

Vesimies 20.1.–19.2.

Parhain terveisin,

Vararehtori

Hogwarts School
of Witchcraft and Wizardy

Kauris 22.12.–19.1.

Kaikki ystäväsi lähtevät vaih-
toon lämpimään, mutta sinä 
pakkaat paksuimmat talvi-
takkisi ja lähdet Islantiin! Älä 
unohda uima-asua, kuumat 
lähteet on ehdottomasti koet-
tava. Varo tulivuoren purkauk-
sia!  

Osui ja upposi? Vesimiehet 
ovat parantumattomia Har-
ry Potter faneja ja odottavat 
edelleen kirjettä Tylypahkas-
ta, joka jostain syystä ei löytä-
nyt perille ennen yhdettätoista 
syntymäpäivää. Lähimmäksi 
Tylypahkaa pääset lähtemällä 
Isoon-Britanniaan. Sitä varten 
joudut todennäköisesti tur-
vautumaan free mover -vaih-
toon, mutta vaiva on takuulla 
sen väärti, kun pääset opiske-
lemaan kuvankauniissa Oxfor-
din yliopistossa tai Rowlingia 
inspiroineessa Edinburghin 
yliopistossa.

Vinkki: lennä Helsingistä Lon-
tooseen ja matkusta junalla 
King’s Crossilta uuteen koti-
kaupunkiisi. Ympäristötietoi-
simmat matkustavat junalla 
koko matkan. Olisipa hormi-
pulveria…

Kalat 20.2.–20.3.

Ihmiset luulevat, että kalat 
haluavat tuttua ja turvallis-
ta. Mutta todellisuudessa, 
kalat haluavat vain löytää 
ATLANTIKSEN KADONNEEN 
KAUPUNGIN!!! Muinaisen 
kaupungin täynnä aarteita, 
jonka Poseidon on tuomin-
nut kadotukseen. Siitä sitten 
etsimään.

Vaaka 23.9.–23.10.

Vaa’at ovat iloisia ja aurinkoi-
sia tyyppejä, joille valintojen 
tekeminen tuottaa välillä on-
gelmia. Onneksi toimitus voi 
päättää puolestasi, suuntaa 
vaihto-opinnot Argentiinan 
tutkimusasemalle Orcada-
siin. Siellä paistaa vuodes-
sa vain 400 tuntia aurinko, 
joten vie itsesi ja ällöttävän 
aurinkoinen optimistisuutesi 
sinne.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Emily in Paris! Vaihto-opiske-
lijan elämä Pariisissa ei ehkä 
ole yhtä glamour kuin Emilyllä. 
Et ehkä käy muotinäytöksissä 
harva se ilta ja Laduréen ma-
caronit voi laskea yhden käden 
sormilla. Pariisilla on kuitenkin 
tarjota paljon muutakin kuin 
kliseitä ja vaihto-opiskelijan 
elämä onnistuu, kunhan tark-
kailet budjettiasi. Pariisi on 
vain junamatkan päässä mo-
nista eurooppalaisista suur-
kaupungeista, kuten Bryssel, 
Amsterdam, Zürich ja Frank-
furt. Toisaalta miksi kukaan 
haluaisi Pariisista lähteä! Bon 
voyage!

Jousimies 23.11.–21.12.

Jousimiehen seikkailunhalu 
vie hänet toiselle puolelle maa-
ilmaa. Kirjaimellisesti. Uut-
ta-Seelantia kauemmaksi ei voi 
päästä, ainakaan vaihtoon. Vali-
tettavasti ENGillä ei ole suoraa 
sopimusta Uuden-Seelannin 
yliopistojen kanssa, joten voit 
joko vaihtaa kauppikseen, ha-
kea vaihtoon free moverina tai 
hakea vaihtoon vähän lähem-
mäksi, esimerkiksi Australiaan.

Vaa’an kohtalona on aurinkoinen Orcadas.
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Killan jo perin-
teeksi muodos-
tunut vaellus 

järjestettiin jälleen 
tänäkin syksynä, kun 
urhea Raksa suunta-
si valloittamaan hui-
keaa Kolin kansallis-
puistoa. 

TUNDRA-JETI

Retkibussiin löysi lopulta 
tiensä 34 innosta puhkuvaa 
kiltalaista, valmiina nautti-
maan nelipäiväisestä matkas-
ta Itä-Suomen kuvankauniissa 
kansallismaisemissa.

Matkaan lähdettiin torstai-
na jo aamutuimaan. Bus-

sikansa torkkuikin pitkälle Lah-
den ohi, leväten tulevaa koitosta 
varten. Tukevan lounaan jälkeen 
kohteeseen saavuttiin kolmel-
ta ja ensimmäinen päivä meni 
Pirunkirkon helvetillisiä lohka-
reita ihmetellen sekä leiriytymi-
salueilla hengaillen. Porukka oli 
ennen matkaa jakautunut kah-
teen ryhmään: lyhyempään 37 
km porukkaan sekä 57 km pit-
känmatkalaisiin. Pitkämatkalai-
silla kävi hyvä tuuri, kun ystäväl-
liset kanssaretkeilijät kutsuivat 
meidät yllättäen savusaunaan 
– mikäs sen mukavampi yllätys 
jo ensimmäiselle illalle.

IK-vaellus 2022
Vaarojen vaellus edition

KAUKOMAAT

Toinen päivä oli lyhyelle po-
rukalle melko rento: siirtymää 
oli vain 8 km, mikä johtui Kolin 
maaston asettamista haasteis-
ta leiriytymispaikoille ja niiden 
epätasaiselle jakautumiselle. 
Toinen porukka veti pidem-
män 20 km lenkin ja päätyi Ah-
venlammen autiotuvalle nuk-
kumaan (hieman turhankin) 
lämpimissä sisätiloissa. Mutta 
ainakin teltta säästyi aamu-
kasteelta. Tarina kertoo, että 
pitkämatkalaisten kuivaillessa 
sukkiaan toiset lauloivat leiri-
nuotiolla retkeilylauluja oikein 
urakalla sekä grillasivat entre-
cote-pihvejä – retkeillä voi mo-
nella tapaa, eikä kaikkeen tar-
vitse sisältyä hikoilua.

Kolmantena päivänä myös 
rauhallisemman tahdin kul-
kijat pääsivät vetristelemään 
niveliään, kun siirtymää kertyi 
15 kilometriä. Kokeneemmat 
samoojamme taivalsivat sa-
man matkan ja viettivät tämän-
kin yön sisätiloissa, tällä kertaa 
kodassa. Kavereiden kuorsauk-
sesta ei päässyt eroon.

Viimeisenä päivänä kaikki 
matkalaiset heräsivät ennen 
aamukuutta, ja pidempi poruk-
ka oli jo ennen auringonnousua 
liikkeellä – matkaa olisi miltei 
9 km Kolin huipulle, ja bussi 
odottelisi hieman yhdentoista 
jälkeen valmiina viemään näl-
käiset matkalaisemme Joen-

suuhun syömään ja kylpemään. 
Meidän matkanjärjestäjien iloi-
seksi yllätykseksi kaikki retkei-
lijät olivat yli tunnin etuajassa 
paikalla. Niinpä someselfiei-
den, yleisen tuulettamisen sekä 
Kolin huipulla hengailun jäl-
keen lähdimme ruokailemaan 
yli tunnin etuajassa, jonka jäl-
keen siirryimme Joensuun So-
kos Hotel Kimmelin kylpylään  
kruunaamaan reissu hyvin an-
saitulla virkistäytymisellä.

Tämän jälkeen matka jat-
kui kohti Otaonnelaa. Bus-

simatkan ajan retkikansa sai 
kuulla ilokseen Susikoira Roi 
-vitsejä sekä surukseen mat-
kanjohtajan raakuntaa bussin 
mikrofoniin – allekirjoittanut 
oli menettänyt äänensä yhdellä 
jääkylmistä järviuinneistaan. 

”Retkikansa sai kuul-
la ilokseen Susikoira 

Roi -vitsejä..

Bussissa myös järjestettiin upea 
kuvakisa! Jokainen sai jakaa 
parhaat kuvansa, ja lopulta neljä 
hienointa kuvaa palkittiin. Näin 
saimme kusetettua retkeilijät 
osallistumaan matkan doku-
mentointiin, ja kuvasaalis olikin 
todella muhkea – istuvan Ruu-
dolf Ruutisen suureksi iloksi.

Kaiken kaikkiaan reissu 
oli suuren suuri succé. Ret-

kikansa nautti suuresti, kaikki 
olivat innoissaan, eikä  mitään 
loukkaantumisia tai havereita 
sattunut. Myös säät suosivat: 
sekä meno- että paluumatkalla 
bussissa satoi, mutta itse vael-
luksella ei pisaraakaan.
 
Killan hype ja meininki teki 
vaikutuksen jopa Metsähalli-
tuksen kaiken nähneisiin työn-
tekijöihin, ja kilta pääsi Metsä-
hallituksen Facebook-sivuille 
edustamaan! Nyt on Koli hui-
putettu. Ensi vuonna uusi koh-
de, sama haippi!

Retkellä pidetyn kuvakilpailun voittaneet otokset. Järjestyksessä vasemmalta oikealle: Paras luontokuva, fiilistelykuva, eläinkuva sekä leiri-/ruokakuva

”

Kiltalaisten meininki teki vaikutuksen Metsähallituksen työntekijöihin.

Metsähallitus / Sonja Nyrönen
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Talvi-illan tummentuessa 
20.3.[2002] hiivimme Jäme-
räntaival 3 a:n alakertaan pe-
lailemaan tikkiläisten kanssa, 
ei tetristä eikä pleikkaria, vaan 
lautapelejä. Tietotoverimme 
osoittautuivat pelaajina varsin 
monimuotoisiksi - he pelasivat 
Star Wars -monopolia tutalainen 
kiilto silmissä, taktikoivat shakis-
sa kuin fyysikot ja olivat koneita 
suoltamaan Aliaksen sananseli-
tyksiä. Kevytkolaa ja valmispiz-
zoja he tosin kiskoivat kunnon 
koodarien malliin.

Pelin tiimellyksessä tietokansa 
kehua retostelivat omalla Otanie-
mi-pelillään, jossa pelilauta on 
iso ja virvokkeita kuluu. Ruutiset 
esittelee nyt oman Otaniemi-pe-
linsä, Polipolin, tuon kaikkien 
tunteman Monopolin pikkuser-
kun. Myös taannoin vappulehti 
Julkussa esitelty Menopeli lienee 
sukua väärän puun takaa Polipo-
lillemme, tosin Polipolin säännöt 
ovat sukulaisiaan paljon yksin-
kertaisemmat

1§ Polipolin pelinappuloiksi 
kelpaavat erinäiset partikkelit, 
kuten käytöstä poistuneet kym-
menpenniset, tulitikkuaskeista 
askarrellut kiltahahmot tai mui-
den pelien pelinappulat. Taloina 
voidaan käyttää esimerkiksi so-
keripaloja.

2§ Jokainen pelaaja heittää vuo-
rollaan noppaa ja liikkuu silmä-
luvun osoittaman askelmäärän 
myötäpäivään.

3§ Jos pelaaja päätyy ylä- ja ala-
koristeen omaavaan ruutuun, 
hän voi lunastaa kyseisen pai-
kan itselleen ruutuun merkityllä 
summalla Euroopan yhteisva-
luuttaa. Rahat maksetaan
kassaan.

4§ Jos joku pelaajista pysähtyy 
toisen omistamaan ruutuun, vie-
railija tarjoaa omistajalle juoman.

5§ Jos pelaaja pysähtyy linjuriau-
topysäkille, hän voi lunastaa pysä-
kin omakseen voimassa olevalla 
seutulipulla. Seutuliput makse-
taan erilliseen matkakassaan.

6§ Jos vierailija pysähtyy toisen 
omistamalle bussipysäkille, jou-
tuu hän maksamaan matkastaan 
yhden seutulipun verran metka-
kassaan ja yhden juoman pysäkin 
omistajalle, mikäli pysäkin omis-
tajalla on hallussaan yksi pysäk-
ki. Mikäli sama henkilö omistaa 
kaksi pysäkkiä, joutuu vierailija 
tarjoamaan maksamaan kaksi 
seutulippua ja kaksi juomaa aina 
piipahtaessaan onnikkapysäkillä.

7§ Jos pelaaja pysähtyy Vesi poik-
ki -ruutuun, on kaikkien pelaajien 
juotava lasillinen vettä varastoon.

8§ Jos pelaaja pysähtyy Opintotu-
en takaisinperintä -ruutuun, on 
hänen heitettävä ylimääräinen 
kerta noppaa. Silmäluku osoit-
taa takaisin perittävien tukikuu-
kausien määrän, joka kerrotaan 
opintotuen suuruudella (259,01-

) ja maksetaan kassaan. Tällä 
kertaa korkoa ei mennyt.

9§ Jos pelaaja pysähtyy tai joutuu 
muuten Penalty- ruutuun, on hä-
nen pois pääsemiseksi heitettävä 
omalla heittovuorollaan noppaa 
ja saatava pariton silmäluku. Sil-
mäluvun ollessa parillinen pelaa-
ja saa penaltya.

10§ Jos pelaaja pysähtyy Opis-
kelija-alennus -ruutuun, hän saa 
matkakassan sisällön itselleen.

11§ Jos pelaaja pysähtyy teek-
karipoliisiruutuun, hänet passi-
tetaan suoraan penaltyyn kulke-
matta lähtöruudun kautta.

12§ Ohittaessaan lähtöruudun 
pelaaja saa opintotuen eli 259,01-

13§ Jos pelaaja pysähtyy Sattu-

ma- tai Yhteismaaruutuun, hän 
heittää noppaa uudestaan ja kat-
soo oheisesta listasta silmäluvun 
osoittaman kohdan ja toimii sen 
mukaisesti.

Sattuma ja Yhteismaa:
1. Ota penaltya. Ota suoraan 

penaltya kulkematta lähtö-
ruudun kautta.

2. Voitat kauneuskilpailun. 
Muut juovat omaan piikkiinsä 
yhden juoman ja sinut kau-
niiksi.

3. Vapaudut penaltysta -kortti
4. MM-kisat tulossa - rakenna 

uusi talo jokaiselle omista-
mallesi tontille.

5. Jatka matkaasi Dipoliin
6. Veronmaksajien toimin-

ta-avustus, saat 259,01-

14§ Voittaja on se, joka tulee en-
simmäisenä maaliin

Arkistojen kätköistä - R2/2002
Polipoli-peli eli peli-ilta Tietokillan kanssa
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No mutta hy-
vää huomen-
ta arvon kil-

talehden lukija! 
Yleensä tässä kohtaa tekstiä 
esittelisin itseni, mutta nyt jou-
dun jättämään sen tekemättä, 
sillä en halua asettaa henkilölli-
syyttäni ja tehtävääni uhan alle. 
Ai mitä tehtävää? Noh minäpä 
kerron.

NAAPURIKILTAAN SOLUTTAUTUNUT

Jo useamman vuoden ajan olen 
soluttautunut rakkaan naapuri-
kiltamma riveihin, ja kerännyt 
erinäistä kiltaan liittyvää infor-
maatiota. Viimeksi raportoin 
havaintojani killan lehdessä 
4/2020 artikkelissa “Onko kahvi 
vahvempaa kiltahuoneen seinän 
toisella puolella?”, jossa päästiin 
nimen mukaisesti vertailemaan 
kiltahuoneiden kahveja kuin 
ajanvietteitäkin.

Tehtäväni alkuaikoina opti-

Raportti nimimerkkillä
“Naapurikiltaan soluttautunut”

3/2022

mistisesti uskoin, että pelkäs-
tään naapurikiltahuoneella ajan 
viettäminen olisi ollut tarpeek-
si uskottava syötti, jotta olisin 
päässyt killan sisäpiiriin, josta 
tavoitteena oli paljastavaa suu-
rimmat skuupit ja killan varjel-
luimmat salaisuudet. Tämä ei 
alkuun kuitenkaan onnistunut, 
sillä rivikiltalaiset alkoivat no-
peasti epäilemään aikomuksia-
ni, kun minua ei koskaan näky-
nyt pääaineen luennoilla. 

”En halua asettaa 
henkilöllisyyttäni ja 

tehtävääni uhan
alle.

Onneksi ehdin reagoida seik-
kaan, ennen kuin siitä koitui 
suurempaa huolta, ja sain pikai-
sesti valittua osuvan sivuaineen, 
joka avasi ovet oikeille luennoil-
le näyttämään naamaani.

Viime vuonna pääsimme vih-
doin palaamaan kampuk-

selle, joka edesauttoi tehtävääni 

suuresti. Aloin olla vakiokasvo 
niin kiltahuoneella tarjoamassa 
kahvia kiltakaveruksilleni, kuin 
luennoilla esittämässä ympäri-
pyöreitä kysymyksiä - jotta var-
masti saisin myytyäni kiltalai-
suuteni kaikkien mieleen. Toissa 
vuonna tarjoutui myös täydelli-
nen mahdollisuus hankkia killan 
aitoa merchiä, ja tummansini-
sellä kiltavaatetuksella onkin ol-
lut suuri vaikutus tämän suuren 
puhalluksen myymiseen. Killan 
vaalikokoukseen osallistuminen  
ja muutama pieni toimarivirka 
olivat viimeiset naulat sinetöi-
mään uskottavan kiltalaisuuteni.

Tämä lukuvuosi onkin alkanut 
erinomaisesti. Olen päässyt te-
kemään tuttavuutta killan joh-
toportaan kanssa aivan puheen-
johtajasta lähtien, ja lopultakin 
nämä niin sanotut killan salai-
suudet ja vaietut puheenaiheet 
ovat löytäneet luokseni.Täytyy 
kuitenkin myöntää, että kaikki 
odotukseni tähän sisäpiirin hil-
jaiseen tietoon on alitettu. Tääl-
lähän hoidetaan hommat niin 

kuin ne pitäisikin, ja kaikkien 
mielipiteitä kuunnellaan. Eihän 
tästä saa mitään paljastuskirjoi-
tusta kirjoitettua. Ja minä luulin, 
että meidän killassa asiat hoide-
taan kunnolla…

Vaikka valitettavasti suuria 
salaisuuksia ei vielä tällä 

kertaa rakkaasta seinänaapu-
ristamme paljastunut, ei ole 
syytä huoleen. Soluttautumi-
seni tuloksien kääntöpuolta 
voi myös käydä lueskelemassa 
naapurikillan kiltalehden syk-
syn painoksesta, josta löytyy 
samalla nimellä artikkeli, tosin 
hieman toisenlaisesta vinkke-
listä.

Noh - ei saa lannistua. Ei vielä. 
Jatkanen tehtävääni, eli kilta-
huoneella istumista ja kahvin 
juomista. Kaippa tässä voisi kou-
luakin käydä, pakko myöntää 
että kandiuudistuksen myötä 
on naapurikiltakin saanut mie-
lenkiintoisia kursseja. Niistähän 
voisi itselleen vaikka tutkinnon 
napata.

”

Elokuun viimeinen päivä 
klo 19:45

Ilta pimenee ja edellisen viikon 
lämpimät säät ovat vain muis-
toissamme. Puhelimeni ruutu 
menee päälle ja katseeni siirtyy 
kohti näyttöä. Olen saanut vies-
tin. Lähettäjä on Iso D (Fuksi 
15). Viestissä lukee: ”huomen 
pubivisaa?”

Syyskuun ensimmäinen päivä 
klo 15:47

Kävelen kohti kohdekapakkaa 
ja näen jo kaukaa kuinka Iso D 
odottelee minua pubin ulko-
puolella. Hän ei kuitenkaan ole 
yksin. Vastassani on D:n lisäksi 
yksi aikamme suurimmista Get-
tomasa -tietäjistä, Axel Bauger 
(Fuksi 15). Astumme sisään, 

etsimme sopivan pöydän ja 
haemme juomat tiskiltä. Pian 
seuraamme liittyy joukkueem-
me neljäs ja viimeinen jäsen, O. 
Bärtu (Fuksi 16). 

Sama päivä noin klo 18:00

Visa on alkamaisillaan ja odo-
tamme kaikki jännittyneenä 
ensimmäistä kysymystä. Epä-
toivo iskee. Suomen katolisten 
piispojen elämät eivät kuulu 
vahvuuksiimme. Meillä ei ole 
hajuakaan vastauksesta. Pari 
seuraavaakin kysymystä ovat 
haastavia ja joudumme vastaa-
maan hieman arvaillen. Alun 
vaikeuksien jälkeen saamme 
kuitenkin myös onnistumisia ja 
lopulta ensimmäisen kierrok-
sen jälkeen pistesaaliimme on 
6/10. Ihan jees. 

Savuke- ja vessatauon jälkeen 
saavumme takaisin pöydän 

ääreen ja toinen kierros alkaa. O. 
Bärtu uskoo joukkueemme ole-
van karttanörtteilyn terävintä 
kärkeä ja siksi toivookin haas-
tavia mantsakyssäreitä tälle 
kierrokselle. Sitä saa mitä tilaa. 
Ruudulle pärähtää kuva kar-
tasta, jossa kuvattu meri pitäisi 
tunnistaa. Kyseessä on kuiten-
kin vain välimeri... 

”O. Bärtu uskoo jouk-
kueemme olevan kart-
tanörtteilyn terävintä 

kärkeä...

Myöhemmin pitää tietää kuka tun-
netuista rap-artisteistamme on 
syntynyt Kanadassa. Axelin silmät 
loistavat kirkkaampana kuin kos-

kaan. Tämä olisi tiedetty ilman vas-
tausvaihtoehtojakin. Toisen kier-
roksen pistesaldo: 12/20. Ihan jees.

Kolmas ja viimeinen kierros al-
kaa ja tauolla tilaamamme piz-
zat saapuvat juuri sopivasti. Kol-
mannen kierroksen kysymykset 
ovat kaikkea ristikkomuotoises-
ta kuva-arvoituksiin ja jaguaa-
reista Speden speleihin. Osaan 
osaamme vastata heti ja osaan 
saamme oikean vastauksen pie-
nen pohdinnan jälkeen. Vääriltä 
vastauksiltakaan emme välty. 
Kierroksen pisteet 15/30 ja ko-
konaispisteet 33/60, jotka riittä-
vät yhdeksänteen sijaan. Ihan ok 
suoritus debyytiksi. Joukkueita 
oli kuitenkin melkein 20.

Ensi kertaan,
MEHUKATTI (FUKSI 17)

Raksan pojat testaa: Pubivisa

”
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Raksakissa spagulla

Raksakissa

Kiltiksellä

KEISARI KITTARI

KEISARI KITTARI

KEISARI KITTARI

Hauskoja faktoja
• Roomalaiset eivät näe sinistä
• Pentagrammi on anagrammi
• Vaikuta myymäläsi valikoi-

miin osoitteessa alepakortte-
litoive.fi

• Pohjois-Korealla ja Suomella 
on yhteinen rajanaapuri

• Skotlannin kansalliseläin on 
yksisarvinen

• Ihmiset kävivät kuussa ennen 
kuin tajusivat keksiä matka-
laukkuihin pyörät

• The ancient Egyptians used 
crocodile dung for birth control

• Aivastuksen keskinopeus on 
160 km/h.

Ilmoituspalsta
Uusivanha tuttu,

ikiaikainen perinne

Rakennus-
Tekniikka

Lämpimästi tervetuloa 
takaisin rakas raksamme! 

Kanssasi olemme viettäneet 
jo vuosisadan, ja yhteinen 

matkamme voi taas jatkua.

Lähipiiri on kutsuttu 109.½ 
Hermanniin juhlimaan. 

Isommat bibikset kutsu-
vieraineen järjestetään 

14.4.2023

Rakkaamme

Energia- ja Ympäristö-
Tekniikka

s. 2013 Otaniemi
k. 2022 Otaniemi

E-N-Y, eny, enysein
kun tänne tulin oikein tein.
Me pelastetaan maailma, ei 

täältä lopu energia
Sä olet vihertynyt niin,

en tiedä kuinka rakentaisin 
paremmin.

Syvästi kaivaten
Raksafuksit 13-21

Gary Marquis

Opinnot suoritetaan loppuun 
kiireellä ja läheisten läsnä-
ollessa. Lämmin kiitos tästä 

kaikesta.

   EDESMENNEITÄ ONNITTELUT

Rakkaamme

Raksa
Haalarit

s. 1900-luku Helsinki
k. 30.9.2022 Otaniemi

Kaikkesi meille annoit: hiosta-
vat kesäillat, läpimärät syys-

sateet ja napilliset etumukset. 
Ilman sinua on elo outoa,

kohta puet vain kiltamouhoa 

Kaivaten
Leijona

Killan
Perinteet

Ainahan ne uudistukset on 
tuhonnut kaiken perinteik-

kään, eikö?

Fuksi Pallerot

Onnittelut onnistuneesta 
opiskelupaikan ottamisesta 

ja ryhmään pääsystä.

MYYDÄÄN

PS4 ja kaksi ohjainta
Jäänyt itsellä pois käytöstä ja 
haluan näistä nopeasti eroon. 

Maksu mieluiten käteisellä. 
Hinta neuvoteltavissa.

Kaupanpäälle saat halutessasi 
tyylikkään kukkamaljakon.

OSTETAAN

Siivouspalveluita vakitui-
seen yhteiskäyttöasuntooni 

osoitteeseen Otakaari 4. 
Tarjoan erittäin haastavaa ja 
kiinnostavaa työympäristöä 
10€ urakkapalkalla. Odotan 

sinulta vähintään 16 vuo-
den kokemusta soveltuvalta 
alalta, sekä mieluiten kaup-
pistaustaa. Oletko etsimäni 
henkilö? Ota yhteyttä ruu-
dolf.ruutinen@gmail.com

RR




