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Otaniemen rakennusvaliolautakunnan ehdotus 

Otakaari 4 muutostöistä 

Oikeudellinen osio niin kut-
sutulla pienellä präntillä: 
Valitusoikeus korjausraken-
tamista koskevassa lupa-
käsittelyssä on käynnissä 
viime vuoden loppuun asti. 
Valitukset tulee toimittaa 
paperisena vähintään kol-
mena samansisälmyisenä 
kappaleena raadin palau-
telaatikkoon osoitteeseen 
www.rakennusinsinoorikil-
ta.fi. Asianomaiset eivät vas-
taa Ruutisten toimitustilojen 
laajentamista varten suori-
tettavan louhinnan aiheut-
tamasta haitasta, harmista, 
mielipahasta tahi tärinävai-
kutuksesta, joten läsnäolioi-
ta suositellaan  suojaamaan 
kuulonsa ja siirtämään 
kahvikuppinsa mahdolli-
simman kauas läppärinsä 
näppäimistöstä. Vesivahin-
gon sattuessa ole kuitenkin 
välittömaästi yhteydessä 
killan excursiomestariin ja 
neuvottele paikalla toimitet-
tavasta vahinkojen ehkäisy-
toiminnasta kiireellisesti. 
Kaiken varalta kannattaa 
vastaavien tilanteiden varal-
ta varmuuden varalta pitää 
mukana muutamaa paria 
Ruutisia - killan riippumato-
tonta äänenkannattajaa. Tä-
hän väliin voinemme kertoa, 
miten Aleksis Kiven upea 
kirjallisuusteos, Seitsemän 
veljestä, alkaa. Nimittäin 
näin: Jukolan talo, eteläises-
sä Hämeessä, seisoo erään 
mäen pohjaisella rinteellä, 
liki Toukolan kylää.

UltraHDTV tukemassa tehokasta opiskelua
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Vessasta unohtui ov, mutta lienee tär-
keämpää saada lehti painoon

Raadon koppi

Ruudolfin salainen kammio
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Pääkirjoitus - Hyvinvointi
inne sujahti 
vuoden viimeiset Ruu-
tiset painotalon syöve-
reihin - oikeasti hieman 
tunteita herättävä hetki. 

Lehden ilmestyttyä tulevan vuo-
den raati on jo valittu, ja päätoi-
mittajan ikonisella lierihatul-
lakin on toivottavasti tiedossa 
seuraava pää. Tai eihän sitä tiedä 
jos jostain hetken mielijohteesta 
päättääkin tuplata killan riippu-
mattojen kantovastuun… Kävi 
miten kävi, uudet tuulet puhalta-
vat ja vaikuttavat varmasti osal-
taan kiltajournalismimme. Toivo-
kaamme pitkää ikää ja paksua 
vointia perinteikkäälle tabloidi-
muotoiselle julkaisullemme!

Hyvinvointi on herättänyt 
kiltalaisten parissa moninai-

sia keskusteluita syksyn tapahtu-
mapaljouden keskellä. Ruutiset 
haluavat tuoda kansan tietouteen 
erään todella informatiivisen poh-
dinnan niin sanotun ”Dagen efte-
rin” selättämisestä. Alan ammatti-
laisten pohdinta aiheesta kääriytyi 
selkeän tarpeen ympärille tiivis-
tettynä suurinpiirtein näin:

Kertokaatte kaikki parhaat 
krapulanselätyskeinot:
• Alle 25 vuoden ikä
• Särkylääkkeet ja 0,5l kylmä Oshee
• Beroccalonkero
• Viina - epäironisesti. Tee kaik-

ki, mitä sillikselläki tekisit
• Kännis ja alasti vaalikokouk-

seen [??? Ruutiset eivät vahvis-
ta tämän niksin toimivuutta]

• Ei juo liikaa tai on esimerkilli-
sesti selvänä sitseillä

Näillä kikoilla (hyvin)vointisi 
seuraavana päivänä on taattu, 
ja jaksat hyvillä mielin lukea 
kiltamedian kukkasia Ruutisten 
muodossa!

Ruudolf Ruutinen
PÄÄTOIMITTAJA VUODESTA ‘63

Puhiksen puhinat

Hellou!

Kun kyseessä on 
vuoden viimeiset 

Ruutiset, tarkoittaa se myös it-
selleni vuoden viimeisiä puhi-
noita. Lehden toimittajiin ver-
rattuna puhinoita kirjoittaessa 
on tullut välillä miltei etuoikeu-
tettu olo, kun ei ole tarvinnut 
keksiä mitään ”oikeita” aiheita, 
vaan on saanut aivan vapaat kä-
det kirjoittaa mieleni päällä vel-
lovia asioita, ja saada vielä jut-
tunsa aivan lehden alkupäähän. 
Nämä tuntemukset eivät ole 
kuitenkaan häirinneet kirjoitus-
motivaatiotani, kysykää vaikka 
Päätoimittajalta!

”Tarvitseeko minun 
enää koskaan koskea 

Doodleen?

Olen tullut lähiaikoina ajatel-
leeksi sitä hurjaa totuutta, että 
tässä Aalto-yliopistoksi kut-
sumassamme opin kehdossa 
olemastani, lähes kolmesta ja 
puolesta vuodesta kaksi on tul-
lut vietettyä Raksan raadissa, ja 

elämäni on näin ollen pyörinyt 
enemmän tai vähemmän kil-
ta-asioiden ympärillä. Kulunutta 
kahta vuotta ajattelen jo tässä 
vaiheessa haikeudella, mutta 
sitäkin suurempi tuntemus on 
innon ja pelon sekainen jänni-
tykseni tulevasta rivikiltalai-
suudestani. Mieleen juolahtavia 
kysymyksiä on paljon, kuten: 
Muistanko olla menemättä raa-
din kokouksiin? Tarvitseeko mi-
nun enää koskaan koskea Dood-
leen? 

Jos olet jostain syystä saanut 
tämän kyseisen lehden kepuli-
konstein käsiisi ennen sen pIK-
kujouluissa tapahtuvaa virallista 
julkistustilaisuutta, saatat elää 
yhtä suuressa jännityksessä, 
kuin minä tätä kirjoittaessani, 
välitämmehän kiltatoiminnan 
jatkuvuudesta yhtä paljon. Rivi-
en välistä olet jo varmaan ehti-
nyt lukea, että jännitykseni syy 
on tietenkin killan tuleva raati, 
joka toivottavasti valitaan koko-
naisuudessaan vaalikokoukses-
sa. Tässä vaiheessa jo neljää eri 
raatikokoonpanoa henkilökoh-
taisesti seuranneena voin aina-
kin todeta todennäköisyyksien 
olevan sen puolella, että myös 

seuraava raati tulee tekemään 
parhaansa killan hyväksi, on-
nistuvansa myös tekemään sen 
omalla tyylillään, sekä muistaen 
toisinaan myös pitää hauskaa.

Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo 
minulle tullessaan, ehkä vielä 
joku päivä löydyn tämän lehden 
sivuilta kirjoittelemasta (aka-
teemisen) vanhuudenhöperyy-
teni tuomia, sekavuuden rajoil-
la leikitteleviä tuntemuksiani. 
Puhinoiden osalta tämä on kui-
tenkin tässä, kiitos teille kaikil-
le kyltymättömästä mielenkiin-
nostanne! Räyhällistä joulua!

Rakkaudella, 

ILMARI OINONEN
PUHEENJOHTAJA 2022

”

S
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Kapujen löpinät

Heiiii moiii!!!

We are seeing light 
at the end of the 

tunnel after a busy autumn se-
mester and soon it will be time 
to rest and charge batteries for 
the upcoming spring. There has 
been a little christmas in the air 
for a long time, at least if you 
ask from the biggest gnomes of 
the guild room. So let’s take a 
moment to turn our eyes to the 
autumn that is ending soon.

Semester started with a bang 
when a huge herd of avid fuk-
sis of IK started their journey 
in our beloved university. The 

speed just kept going up when 
our fuksis scurried around Ota-
niemi making the ground rum-
ble. Our hearts melted when 
we saw fuksis meeting each 
other, making new friends and 
getting to the vibe in events as 
well as on the dance floor.

Now it is time to enjoy the last 
moments of the autumn se-
mester. There is still the last 
blast of events ahead of us like 
Otacruise and Piparielementti 
(Gingerbread element). After 
those comes the well deserved 
time for rest. A couple pro tips 
for the holidays: drink a lot 
of glogg, sleep long, enjoy the 
company of your loved ones 
and most of all, relax.

Drinking glogg and waiting for 
the first snow,

YOUR FUKSICAPTAINS 
KATA & LAURI

Hello to the table!

The days are get-
ting darker and 
the weather is 
getting wetter 

which is making me wait eager-
ly for the snowy season. I am 
writing this at my family’s cab-
in and we actually had the first 
snowfall here last night! Now 
it’s dark and raining though (as 
it should).

The darkness also works as a 
reminder that the year is start-
ing to come to an end. Looking 
back on all the things we’ve 
done and accomplished during 
the fall makes me super happy. 
It has been such a joy to keep 
up with your start of student 
life in Otaniemi, let’s keep up 
the good spirit during the end 
of the year’s events!

A couple weeks ago at KvKPP 
excursion we had the chance 
to visit cool places like the Tah-

koluoto wind park and a spa in 
Turku with some of you. It was 
a truly wonderful and unique 
trip! You guys’ ability to ask 
good questions left an impres-
sion on me and some of the 
other participants. 

It’s always fun to party and 
spread Teekkari spirit but re-

member to also take time to re-
lax. I wish everyone a healthy 
and happy pre-christmas sea-
son and hope to see everyone 
as soon as possible! <3 

With love,

YOUR CAPTAIN
LOTTA

Kolmossivun
raksalainen
Valinta tälläkertaa oli erittäin help-
po. Uroshirvi Aioli oli pahaa aa-
vistamatta itse maininnut guilty 
pleasurensa painattaa satoja kap-
paleita omaa naamaansa Ruutisten 
kolmannen sivun alakulmaan. Ja 
täältä pesee! Seuraavaan lehteen 
toimitus suolaakin kyseisen ISO-
vastaavan kirjoittamaan legendaa-
riset ISOvastaavan ininät.

Heiiii moiii!!!

Syksyn kiireiden 
loppu alkaa viimein 

häämöttää ja pian koittaa vii-
mein aika levätä sekä ladata 
akkuja kevään koettelemuksia 
varten. Joulun odotus on ollut 
käynnissä jo pitkään ainakin 
mikäli suurimpia kiltahuone-
goblineja on uskominen, joten 
käännetään vielä hetkeksi kat-
seet kuluneeseen syksyyn.

Syksy pärähti osaltamme rymi-
nällä käyntiin innokkaiden rak-
safuksien aloittaessa taipaleen-
sa armaassa yliopistossamme. 
Läpi orientaatioviikon vauhti 
vain kiihtyi kun fuksimme vi-
pelsi ympäri Otaniemen tanner 
tömisten. Meidän sydämet suli-
vat viimeistään siinä vaiheessa 
kun näimme fuksien ryhmäy-
tyvän, löytävän uusia ystäviä 
ja lähtevän täysillä messiin ta-
pahtumissa sekä tanssilattialla.

On aika nauttia syyslukukau-
den viimeisistä hetkistä. Vie-
lä edessämme siintää viimei-
nen pläjäys tapahtumia kuten 
Otacruise ja Piparielementti. 
Niiden myötä koittaa ansait-
tu hengähdystauko. Muuta-
ma ammattilaisjuomaraha eli 
pro-tip lomalle: juokaa pal-
jon glögiä, nukkukaa pitkään, 
nauttikaa rakkaiden seurasta 
ja ennen kaikkea rentoutu-
kaa. 

Glöginhuuruisin terveisin ja 
ensilumea odottaen,

FUKSIKAPTEENINNE 
KATA & LAURI

SIIRI LAPPALAINEN
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Otsikosta muis-
tuvat mieleen 
ala-asteajan 
ystäväkirjat , 

joita erityisesti luokan tytöt kier-
rättivät meillä luokkakavereilla. 
Kirjoissa oli yleensä kysymyksiä 
lempiväristä ja -ruoasta ja aika 
usein myös kysymys lempivuo-
denajasta. Opiskeluajoilta muis-
tan illanistujaisia, joissa käytiin 
läpi kullekin mieluisin vuoden-
aika -- perusteluineen, kun ker-
ran yliopisto-opiskelijoita olim-
me. Itse muistan vastanneeni 
yleensä: syksy. Jostakin syystä 
olen aina pitänyt jo pelkästään 
syksyn pimeydestä ja salamyh-
käisyydestä. Yksi syy syksystä 
pitämiseen on luultavasti ollut 
se, että syksyn myötä alkoi uusi 
kouluvuosi, ja koulu tarkoitti 
mielekästä tekemistä, sopivasti 
haastetta ja paljon kavereita.

Nykyään kysymykseen parhaas-

Paras aika vuodesta
OLTERMANNIN PALSTA

ta vuodenajasta, tai moneen 
muuhunkin kysymykseen, vas-
taisin mieluiten esittämällä tar-
kentavan kysymyksen (tyypilli-
nen professori): ”Missä mielessä 
paras tai mihin tarkoitukseen 
paras?”

”Syksy.”
- Tyypillinen professori

Erityisesti vuodenaikojen 
kohdalla tämä on oleellinen 
kysymys: moni asia on yhteen 
vuodenaikaan mahdollista, 
luonnollista ja helppoa ja toi-
seen vuodenaikaan taas vaikeaa, 
luonnotonta tai jopa mahdoton-
ta. Luultavasti olen itse, 70-lu-
vun kaupunkilaislapsena, op-
pinut elämään vuodenaikojen 
mukaan erityisesti harrastusten 
kautta: kesällä uitiin ja pelattiin 
jalkapalloa; talvella hiihdettiin ja 
pelattiin jääkiekkoa (joskin oli 
kotikaupungissani Hyvinkäällä 

uimahallikin, myöhemmin myös 
jäähalli).

Olen luultavasti tulossa 
vanhaksi ja muuttamassa 

maalle, koska nykyajan kau-
punkikulttuurissa minua on 
ruvennut rasittamaan kaikki 
teennäinen ja luonnoton -- yh-
dellä sanalla sanoen: muovinen 
(joskin muovi on monesti ma-
teriaalina paikkansa ansainnut, 
kunhan se paikka ei ole valtame-
ri). Kesän aurinko palmuineen 
ja hiekkarantoineen yritetään 
tuoda sisätiloihin, keskelle suo-
malaista talvea; italialaisen mu-
kulakivikujan ravintola yritetään 
rakentaa suomalaisen kauppa-
keskuksen käytävälle intialaisen 
verrokkinsa viereen. Kyseessä 
voi olla myös terve vastareaktio: 
ei kaikkea, mikä näyttää mahdol-
liselta, kannata toteuttaa -- vaik-
ka se olisikin sallittua ja vaikka 
sille löytyisikin maksaja.

Miten tämä retrospektiivinen 

vastakkainasettelu -- vastak-
kainasettelun aika ei todellakaan 
ole ohi -- liittyy opiskelijan elä-
mään? Ainakin kahdella tavalla. 
Yhtäältä syksy on opiskelun kan-
nalta parasta aikaa: on yksinker-
taisesti helpompi istua kirjan ää-
ressä silloin, kun kevätaurinko 
tai kesän lämpö eivät houkuttele 
ulos ihmisten ilmoille. Toisaal-
ta vuodenaikojen luonnollinen 
vaihtelu opettaa meitä hyväksy-
mään muutkin elämään kuulu-
vat vaihtelun lainalaisuudet: ”ai-
kansa joka asialla taivaan alla”.

Joulun aika on pian -- toivotta-
vasti pian on myös rauhan aika.

JARKKO NIIRANEN 
OLTERMANNI

Vuosi on lopuillaan, mutta vielä ehdit liittyä jäseneksi!

Kerkeät vielä nauttimaan jäseneduistamme ja etenkin 9.12. järjestettävistä 
Jouluglögeistä

Lisää jäsenyydestä ja liittymisestä voit lukea sivuiltamme ril.fi

Ilmoittautuminen 
glögeille onkin jo 
avoinna ja löydät 
sen täältä!

Hyvinkään uimahalli - vesien jäätyessä 
talvella pelattiin jääkiekkoa.
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Tentti Review

No niinhän sii-
nä kävi että 
oltiin istu-
massa iltaa 

kavereiden kanssa ja 
puhuttiin tulisimmis-
ta ruuista joita olimme 
syöneet. Tuttavani oli juuri 
palannut reilaamasta Itä-Aasi-
asta ja kertoikin maku elämyk-
sistä, joita oli päässyt maista-
maan.

KEISARIKITTARI

Hän mainitsi, että oli törmän-
nyt sriracha-tyyppiseen kas-
tikkeeseen, joka oli kuitenkin 
huomattavasti tulisempaa kuin 
mikään habaneerokastike mitä 
Suomessa myytäisiin. Aitoina 
chilipäinä halusimme tietenkin 
maistaa kastiketta ja aloimme-
kin kartoittaa kauanko wing-
sien tekoon menisi aikaa. Ar-
vioituamme, että aikaa menisi 
noin kaksi ja puolituntia (2,5h) 
(lähin auki oleva kauppa oli 
ompun prisma) yksi seuruees-
ta joutui toteamaan ettei voisi 
odottaa niin pitkään, koska oli 
seuraavana aamuna menossa 
kokeilemaan kontinuumime-
kaniikan tenttiä. 

Olin hieman ällikällä lyöty, kos-
ka luulin olevani tietoinen kai-
kista Suomen kovimmista chili-
pää haasteista sillä omasinhan 
chilipää-pipon, -hupparin sekä 
custom made chilipää-housut. 
Kyselin hieman lisätietoa tästä 
kontinuumimekaniikka-chal-
lengesta ja sainkin kuulla että 
se järjestettäisiin jo aamu kah-
deksalta Aallon A-salissa.

Mietin vähän aikaa uskaltaisin-
ko testata mysteeristä Itä-Aa-
sian sriracha kastiketta chal-
lengea edeltävänä iltana, mutta 
pohdittuani omaa kestävyyt-
täni totesin että sylkeni sco-
villet olisivat jo varmaan liian 
tulisia ystävälleni joka voisi 
korkeintaan nimittää itseään 
“suippopaprikapääksi”. Olen-
han kuitenkin maustanut jopa 

mansikkahilloani pippurisu-
mutteella, kun totesin että kau-
pantavarassa ei ole tarpeeksi 
potkua. Olin siis varsin varma 
kyvyistäni joten uskalsin ko-
keilla mysteeri soossia ennen 
challengea.

Maistelun jälkeen havahduin 
hereille kiltiksen sohvalta, 
olimme ilmeisesti wingsien 
jälkeen maistellut hieman ta-
basco pohjaisia shotteja. Nap-
pasin kupin kahvia ja huoma-
sin ilokseni että kiltahuoneen 
“vapaa riista” -kaapissa oli sa-
maa kukkosoosia, jota olimme 
edeltävänä iltana maistelleet 
wingsien kanssa. Laiton kasti-
ketta hieman kahvini sekaan ja 
nappasin pullon mukaani chal-
lengeen, koska sen voi luottaa 
tuovan lisäpotkua, mikäli chal-
lenge tuntuu hieman liian hel-
polta.

Saavuin A-salille ja olin 
hieman hämmentynyt et-

ten nähnyt paljoakaan chili-
päätuttujani. Suomessa kysei-
set piirit ovat kuitenkin varsin 
pienet, joten lähes kaikki ko-
vimman chilipäät oppii usein 
tuntemaan jo parin haasteen 
jälkeen. En kuitenkaan pohti-
nut tätä sen pitempää sillä il-
meisesti kyseessä oli jokin uusi 
challenge kun en itsekään ollut 
siitä kuullut aiemmin.

Salin ovet aukenivat ja siirryin 
suorituspaikalle. Ilmeisesti sa-
massa tilassa suoritettiin, jo-
takin toista challengea saman-
aikaisesti. Totesin että aitona 
chilipäänä vetäisen tietenkin 
molemmat challenget samalla 
ja nappasin suoritus paikalle-
ni molemmat paperit. Vilkaisin 
mitä tänään olisi lautasella.

Kontinuunimekaniikkan ja ter-
modynamiikan challenget oli-
vat edessäni ja pohdin taktiik-
kaani. Molemmat pakkaukset 
olivat sen verran pieniä että 
hieman ihmettelin annettua 
kolmen tunnin aikarajaa. Pää-
tin että aloittaisin termodyna-
miikasta, koska se ilmeisesti oli 
tarkoitettu ns “ensimmäisen 

vuoden” chilipäille, joten sii-
hen tuskin menisi pitkään.

Puraisin ensimmäisen pa-
lan heti kun ajanotto alkoi. 

Maku oli hieman puumainen 
(ei se kissaeläin) ja tulisuus ei 
maistunut ollenkaan. Ihmette-
lin tätä hieman ja aluksi mietin 
että ehkä tulisuus on vain jos-
sain toisessa kohtaa annosta. 
Käärin annoksen siis kokonai-
suudessaan pieneksi palloksi ja 
söin sen kerrallaan. Pureskelin 
tätä paperimaista annosta noin 
5 minuuttia että sain sen niel-
tävään muotoon ja odotin tuli-
suuden iskua. Kuitenkin ainoa 
polttava asia annoksessa oli 
paperiviiltomaiset haavat joita 
sain kieleeni.

”Kyyneleet al-
koivat nousta 

silmilleni.
Olin valmis termodynamiikka 
challengen kanssa ja valmis-
tauduin siirtymään kontinuu-
mi challengeen. Koitin hieman 
haistella kyseistä paperia pai-
kantaakseni tulisuuden, mutta 
edes harjaantunut chilipääne-
näni ei löytänyt tulisuuden läh-
dettä. Katselin ympärilleni ha-
vaitakseni hieman miten muut 
pärjäilevät haasteen kanssa.

Vieressäni istuva suorittaja 
tuijotti annosta intensiivisesti 
pitäen kättään suunsa edessä 
selkeästi pohtien taktiikkaan-
sa. Ihmettelin kuitenkin miksi 
hän ei ollut vieläkään syönyt 
palaakaan. Päätin varmuuden 
vuoksi lisätä mysteeristä kuk-
kosoosia omaan annokseeni 
varmistaakseni edes jonkinlai-
sen poltteen. Lisättyäni kastik-
keen käärin kontinuumihaas-
teenkin pieneksi palloksi.

Laitoin pallon suuhuni ja suus-
sani maistui tuttu srirachan 
ja mysteerichilin maku, jonka 
muistin eiliseltä. Nautiskelin 
tästä makeasta mausta hetken 
aikaan pureskellessani pape-

ria kun kastikkeen polte alkoi 
pehmeästi iskemään. Toisin 
kuin muut tuliset kastikkeet 
tämän kastikeen polte alkoi vä-
hitellen, ikäänkuin toivottaen 
tervetulleeksi liekkeihin joihin 
olit juuri astunut. Lempeä al-
kupolte tuntui noin minuutin 
vähitellen voimistuen äärim-
mäiseksi poltteeksi.

Polte oli niin vahva, että kyyne-
leet alkoivat nousta silmilleni. 
Pyyhin kyyneleitä pois ruudul-
lisilla serveteillä joita pöytään 
oltiin laitettu myös, kun yksi ti-
laisuuden valvojista saapui pai-
kalleni ja sanoi “Ei hätää, ei tää 
kontinuumi kaikilla heti nap-
paa” antaen lisää servettejä. 
Mielessäni hekottelin ajatuk-
selle että joku ei selviäisi näin 
helposta chilihaasteesta, mutta 
kukkosoosin tulisuus oli juuri 
huipullaan joten en voinut pu-
hua.

Sain pallon nieltyä ja tunsin 
kuinka polte alkoi vähitellen 
vatsassani. Nostin käteni ylös 
ja kerroin olevani valmiina, mi-
nut pyydettiin salin etuosaan 
lavalle. Lavalla yksi järjestäjistä 
kysyi Nimeäni ja opiskelijanu-
meroani. Kerroin tiedot jonka 
jälkeen hän kysyi missä palau-
tukseni on. Sanoin että söin 
kaiken joten en palauttaisi mi-
tään. Järjestäjä katsoi hieman 
hämmentyneenä minua, mutta 
totesi vain tämän jälkeen että 
voisin yrittää tarvittaessa uu-
delleen ensi tenttiviikolla.

Haasteen suorittamisen 
jälkeen en suosittelisi kon-

tinuumimekaniikan tenttiä ke-
nellekkään. Vaikka tiedostan-
kin olevani kovemman luokan 
chilipää uskoisin silti vieläkin 
havaitsevani tulisuuden ole-
massaolon jota en kyseises-
sä haasteessa löytänyt. Kuk-
kosoosia tosin suosittelen ja 
mikäli haluat maistaa sitä olen 
varmuuden vuoksi naamioinut 
sen ettei kukaan ei-chilipää sitä 
söisi. Toisin sanoen kiltiksen 
jääkaapissa oleva “viisi vuotta 
vanha sinappi” on oikeasti ko-
vemman luokan srirachaa.

”
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Ta i k i n a k e r h o 
on pikkuhil-
jaa palautunut 
h e l m i k u i s e n 

taikinatastingin aiheutta-
masta  sokerikrapulasta
ja koonnut rivinsä jälleen uu-
den tastingin pariin. Yleisö 
onkin suorastaan janonnut 
taikinatastingin jatko-osaa jo-
ten tässäpä sellainen teille on! 
Olkaa hyvät! 

Taikinakerho testaa: 
Tomaattimozzarella pakastepizzat

PAKASTEET

Kuitenkaan tällä kertaa sa-
manlaista ylensyönnin juh-
laa ei valitettavasti nähdä ja 
tällä kertaa kokoonnuimme-
kin maistamaan eri merkkien 
tommaattimozzarellapesto 
pakastepizzat sekä bonuksena 
muutaman viime aikoina mie-
lipiteitä vahvasti jakaneen sekä 
keskustelua herättäneen suk-
laapatukan. Tälläkään kertaa 
pahoinvoinnilta ei kuitenkaan 
vältytä...

TAIKINAKERHO

BONUS

Bounty
Eino, Fanni ja Ramzi: Ihan 
neutraali suklaa. Kookos 
maistuu ihan hyvältä suklaan 
kanssa.
Iiron reaktio kuvassa.

Jim bites
Suuren kysynnän vuoksi Jim 

mini bites oli kaupasta loppu-
nut mutta testasimme saman 
suklaan suklaapatukan muo-
dossa.
Iiro: Uskomattoman hyvää ku-
ten aina. Harmi ettei näitä os-
tettu enempää.
Eino: Hyvää suklaatia
Fanni: Hyvä perus suklaa. 
Ramzi: Ihan hyvä patukka. 
Henkilöt jotka tykkäävät näis-
tä paljon ovat keskimääräistä 
epäilyttävämpiä.

LIDL tomaattimozza-
rellapesto pakaste-
pizza:

Eino: Lötsö, mutta yllättävän 
maukas. 3/5
Iiro: Mitään sanomaton, mutta 
ihan ok. Hyvät täytteet, mutta 
vähän lörö löpsön löysä. 3/5 
Fanni: Maukkaat täytteet ja 
mausteet. 3/5
Ramzi: Löysä ku bensaletku, 
mutta maukkaat tomaatin ja 
juuston aromit sulautuvat hy-
vin yhteen. 3/5

Keskiarvo: 3/5

Rainbow tomaatti-
mozzarellapesto pa-
kastepizza:

Eino: Rapee, mutta ei hyvä. Ei 
maukas. 3/5
Iiro: Hyvä rapeus muuten keh-
no. 2/5

Fanni: Hyvä pohja. 2/5

Ramzi: Maistuu palaneelta ja 
p****** 1/5

Keskiarvo: 2/5

Ristorante tomaatti-
mozzarellapesto pa-
kastepizza: 

Eino: Hyvää oli isot tomaattipalat 
ja pesto. Keskiverto rapeus. 4/5
Iiro: Hyvä rapeus, hyvät täyt-
teet. Miinuksena ei maistu sa-
lami. 4/5
Fanni: Suun täyttävä valloitta-
va kokonaisuus. Hyvät täytteet, 
sopiva koko 4.5/5
Ramzi Hyvä koostumus ja ra-
peus. Tomaatit maistuvat erin-
omaisilta. BravisSimo! 5/5

Keskiarvo: 4.5/5

Grandiosa tomaatti-
mozzarellapesto pa-
kastepizza:

Eino: Liian kuuma ja maistui 
sipuli. 2/5
Iiro: Tulee mieleen joulutortut. 
Ei maistu pesto, ei mozzarella 
eikä myöskään tomaatti. Taiki-
na maistui. 1/5
Fanni: Pizza kasviskuutioilla ja 
sipulilla. 1/5
Ramzi: Pidän sipuleista, mutta 
en ripuleista. Huono pizza. 1/5

Keskiarvo: 1/5

Päivän testituotteet Bounty oli Iirolle makuelämys
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Seuraava kohteemme on viimeistelemätön 
kellaritila. Miljöö imitoi onnistuneesti teollista 

funk-tyyliä – viihtyisää. Lattialla on paljon maaleja ja tärpät-
tipurkkeja. Nice, 
tärpättibuffa on 
the house. 

Toistaiseksi pa-
ras palvelu. Lisäk-
si edelliset kävijät 
ovat jättäneet puo-
leksi juodun mega-
forcen meille, pro-
fit. 

Paikassa oli hyvä 
tunnelma ja rau-
hallista, tämä on 
näitä eksklusiivi-
sempia tiloja, jois-
ta harva tietää jos 
ei oo sisäpiirissä. 

Arvosana: 5/5

Toinen kohteem-
me on pyykki-

tupa naapuritalos-
sa. Pyykkikone pauhaa 
täysillä, mikä tekee 
leppoisasta keskus-
telusta kaverin kans-
sa hankalaa, lähes 
mahdotonta. Iso mii-
nus. 

Koko kellaritilassa lei-
jailee läpitunkeva val-
kaisuaineen haju, ja 
lattialla on ties mitä 
nöyhtää. 

Tuomio: 1/5

Al o i t i m m e 
k e v y e s t i

ja ensimmäisek-
si kohteeksi va-
likoitui JMT 5:n 
pyöräsuoja. Suoja 
on tilava ja hyvin 
valaistu, mutta val-
koiset valot luovat 
leikkaussalimaisen 
tunnelman. Pyö-
räsuoja isännöi 
myös killan legen-
daarista menope-
liä, Töpsyä. Tästä 
ehdoton plussa. 

Lisäksi joku on 
ripustanut riip-
pumaton, jossa 
voi levätä mikäli 

ei kellarijatkoiltaan pääse kotiin asti. Mikäli haluaa pitkäikäi-
sempää lepoa, niin kattoon on asennettu rivi vakaita kouk-
kuja, joihin voi ripustella muutakin kuin pyöriä. Tästä bonus.

Arvosana: 4/5, siisti ja mukava, mutta tunnelma turhan 
kliininen.

POHJARAKENTAMINEN

Kellarikierrosarvostelu

Uusille fukseille kaikki on uutta ja jännittävää. Yksi asia mikä herät-
tää paljon keskustelua on mystiset kellarit. Monelle opiskelijalle niin kutsuttu “kella-
rikierros” on eksoottinen kokemus. Ruutiset lähti selvittämään mistä näissä kellareis-
sa on kyse. Toimittajamme jalkautuivat Otaniemen alamaailmaan ja lähti kiertämään 

kellareita.......kellareita. 

Kierroksemme viimeinen kohde on varastotila. 
Valitettavasti ovet oli lukittu, joten jouduimme turvautu-

maan yleisavaimeemme. Väännettyämme ensimmäisen oven 
saranoiltaan pääsimme pieneen ja ahtaaseen käytävään, jonka 
kummallakin seinällä on varastoja kuin polttouuneja rivissä. 
Hieman krematoriomainen tunnelma, jota vahvistaa kelmeä 
valo. Tunnelma tavoittelee kauhuteemaa, mikä on ilahduttavaa 
vaihtelua aiempiin kellareihin. Valitettavasti kaikki tarjoilut ovat 
pienten unisportista ostettujen lukkojen takana, johon sorkka-
rautamme ei kykene. 

Viestitellessämme päätoimittajan kanssa mistä saisimme pih-
tien muotoisen yleisavaimen kauhuteema tiivistyy, ja kuulem-
me oven narahtavan takanamme. Joku hölmistyneen asukkaan 
näköinen astuu huoneeseen ja pällistelee saranoiltaan iskettyä 
ovea ja meitä. Henkilö säntää juoksuun puhelintaan tavoitellen. 
Kaikenlaisia ennakkoluuloja rehelliset toimittajat joutuvat koke-
maan. Ei ihmekkään että yleises-
ti suomalaisen median taso on 
laskusuunnassa, kun toimitta-
jat joutuvat tekemään työtään 
vihamielisessä ympäristössä. 
Tässä vaiheessa keräämme ai-
emmista kohteista ottamamme 
matkamuistot ja siirrymme ta-
kaisin päätoimitukseen nautti-
maan take away tärpättibuffan 
tarjoiluista. 

Neljä tähteä hauskasta teemas-
ta, mutta miinusta hankalasta 
sisäänkäynnistä sekä muista 
asiakkaista. Arvosana: 2,5/5

U TUNDRA-JETI
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Oletko koskaan 
miettinyt mil-
tä horoskoopit 

maistuu? Emme mekään, 
mutta Ruutisten horotoimitus 

HoroskooppiTasting
ASTROLOGIA

otti asiasta selvää. Voit itsek-
kin kokeilla horotastingiä hel-
posti kotoa löytyvillä raaka-ai-
neilla!

HOROTOIMITUS

Oinas 21.3.–19.4.

Oinas on jonkinlainen vuo-
hieläin, joten toimitus suun-
tasi maatilalle (Sellon Pris-
maan) etsimään vuohia. 
Koska vuohenlihaa ei löyty-
nyt hyllystä, ja sitä paitsi ny-
kyään kaikki on vähintään 
kasvissyöjiä, pistimme tes-
tiin vuohenjuuston. Tämä 
on oinaalle osuva elintarvi-
ke, joko rakastat tai vihaat 
sitä. Yhdistä vuohenjuusto 
punajuuren ja saksanpähki-
nöiden kanssa, lopputulos 
on 5/5.

Härkä 20.4.–20.5.

Härät ovat mukavuudenhalui-
sia hedonisteja. Joten toimitus 
suuntasi lähimpään ravinto-
laan, jossa taso on korkeampi 
kuin Ablocin höyrytetty tum-
ma riisi. Istuimme viihtyisän 
pöydän ääreen ja tilasimme 
menusta härkä-tartarin. Sivis-
tymättömille tiedoksi: tartar on 
liha-annos, joka tarjoillaan raa-
kana, perinteisesti kananmu-
nan keltuaisen, sipulin ja kap-
riksien kera. Härkä-tartar oli 
erinomaista, härkä on ehdotto-
masti tämän tastingin voittaja.

Kaksoset 21.5.–20.6.

Todennäköisesti seuraavaan 
lehteen ei saataisi horos-
kooppeja, jos toimitus olisi 
ryhtynyt harjoittamaan kan-
nibalismia. Joten suuntasim-
me toiseksi parhaan vaih-
toehdon perään, eli Alepan 
karkkihyllyltä mukaan tarttui 
Twix-patukka. Vihdoinkin ho-
rotoimitus saa patukkaa. Suk-
laapatukka oli oikein maistu-
va, keksi rouskui ja suklaa oli 
täyteläisen pehmeää. Oli ihan 
jees, toimituksen makuun vä-
hän liian pieni.

Rapu 21.6.–22.7.

Missä on rapuja? No meressä tie-
tysti. Paitsi Itämeressä, mikä jäi 
toimitukselta huomiotta tausta-
tutkimusta tehdessä. Toimitus 
otti äkkilähdön Itämerelle kalas-
tusalukselle nimeltä Viking Grace. 
Vaivalla mukaan raahattu rapu-
merta jäi tällä kertaa käyttämättä 
ja toimitus joutui tyytymään laivan 
buffettiin ja sieltä löytyviin katka-
rapuihin. Katkaravut ovat onneksi 
toimituksen tytöille tulleet tutuk-
si, kädentaitoja vaadittiin, että 
ravut saatiin kuorittua ja päästiin 
testaamaan. Ja herkkuahan se oli! 
Pieni miinus tulee näpertelystä.

Leijona 23.7.–22.8.

Risteilyltä toimitus nappasi 
mukaansa pullon Leijona-vii-
naa, kunnollista suomalaista 
laatua! Leijonia luonnehdi-
taan kunnianhimoisiksi, pelot-
tomiksi, suorapuheisiksi ja 
huomiota rakastavaksi. Tämä 
tasting tarjosi kaikkia näitä. 
Muuthman huikan tai shotin 
jälkeen, tuntuu että kyknet mi-
hin vain. Vikka kirjotaa ruutsne 
hotro skpuun.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Senkin vanha pervo, kyllä me 
tiedetään mikä sinulla kävi 
ensimmäisenä mielessä. Ale-
pasta ei kuitenkaan saanut 
extra virgin neitsyt oliiviöljyä, 
joten jouduimme tyytymään 
syntiseen, lähes likaiseen, 
pelkkään neitsyt oliiviöljyyn. 
Emme voi suositella oliiviöl-
jyn kellottamista, maku on 
hirveä ja loppupäivän on to-
della ällöttävä olo. Toisaalta, 
vatsa toimi kyllä tämän jäl-
keen kuin rasvattu.

Vaaka 23.9.–23.10.

Kaikkien suosikkisipsimaut: pi-
naattikeitto, maito, keittiövaaka 
ja Juhannus. Tässä tastingissa 
maistoimme Hario Bloon V60 
Drip scale-vaakaa. Kyseessä on 
kallis ja laadukas vaaka, juuri 
kuten vaa’at haluaisikin. Lipai-
semalla vaa’an pintaa, huoma-
taan, että se on kylmä ja mais-
tuu metalliselta. Pureminen on 
vaikeaa, on mahdotonta saada 
palaa irti. Kokemus jäi petty-
mykseksi, pitänee etsiä suosiol-
la noita sipsejä testattavaksi.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Muistaako joku muutaman 
vuoden takaisen sirkkavil-
lityksen? Se loppui yhtä no-
peasti kun motivaatio tehdä 
virtiksen palautuksia. Löy-
dettiin kuitenkin jostakin 
kaapin perältä pussillinen 

Kauris 22.12.–19.1.

Otaniemestä löytyy kettuja ja 
pupuja, mutta ei kauriita. Miksi? 
Koska horotoimitus tarvitsi ne 
tastingiä varten. Sitä paitsi riis-
ta on ekologinen liharatkaisu ja 
metsästys on katoava taito, älkää 
jaksako nillittää. Kauriit on vas-
tuuntuntoisia korkeilla moraali-
käsityksillä varustettuja kypsiä 
ihmisiä. Kypsiä oli myös kauris-
pihvit. Note to self, älä paista pih-
viä kypsäksi, se menee pilalle.

chili-sirkkoja. Maistui chilil-
tä, ihan jees, rapeita. Nämä 
ei tietenkään maistu kaikille, 
mutta niin ei maistu voima-
kastahtoisen skorpinin seu-
rakaan.
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How to become a 
whipping master

Kalat 20.2.–20.3.

Tämä oli helpoin kaikista, mut-
ta kalat onkin aika miellyttämi-
sen haluisia tyyppejä, joten kai 
se on täysin osuvaa. Toimitus 
pääsi jälleen syömään hyvin, 
astelimme laadukkaimpaan 
sushiravintolaan (konnichiwa) 
ja suuntasimme lohinigirien 
kimppuun. Koska emme mais-
tele riisiä, niin syötiin vaan lo-
het päältä, tää on tällänen näp-
pärä vinkki jos meinaa tulla 
liian täyteen buffassa! [disclai-
mer: älkää ihan oikesti jättäkö 
riisejä syömättä, tää on legit 
juntein asia mitä voi tehdä] 
Kalat on herkkiä, niin horos-
kooppi kuin lohinigirikin, jos 
fiilis tai file pääsee vähänkään 
pilaantumaan, on kaikki ohi.

Vesimies 20.1.–19.2.

Vesimiehet voivat olla piikik-
käitä, vähän niinkuin Posei-
donin kolmikärki-valtikka. 
Vesimiehet ovat kuitenkin ante-
liaita, joten suuntasimme kohti 
vedenjumala Ahdin antimia. 
Ahdilla oli tarjota meille usei-
ta erilaisia vaihtoehtoja: Ahti 
Tomaattisilli 240/150 g, Ahti 
Tillisilli 240/150 g, Ahti Perin-
teinen sillifilee 150 g vakuu-
missa… You name it! Kunhan 
se on silliä. Silli on ällöttävää 
ja haisee pahalta, joten ei edes 
maistettu :)

Jousimies 23.11.–21.12.

Jousimiestä voisi luonnehtia 
jonkinlaiseksi viuluvirtuoosiksi, 
joka yltää lähes samalle tasolle 
kuin itse paholaisen viuluniekka, 
Niccolò Paganini (joka muuten 
oli horoskoopiltaan skorpioni). 
Ovathan he taitavia käyttele-
mään, no, jousta. Jousen jouhet 
ovat peräisin hevosen hännästä. 
Kuten optimistinen, idealistinen 
jousimies, horotoimitus avasi 
viulukotelon, lisäsi jousen jou-
hiin hieman hartsia, ja nuolaisi. 
Maku ei suinkaan muistuttanut 
hevosta tai pihkaa, vaan muistut-
ti enemmän kynsien viilauksesta 
syntyvää pölyä. Tai niin horotoi-
mitus kuvittelee, miksi kukaan 
tietäisi miltä se maistuu…

Have you ever 
been to a 
party, and 
s u d d e n -

ly everyone forms a 
circle and a strange 
Danish song with 
whip noises starts 
playing? 
Then you start to panic be-
cause you don’t know what to 
do? Well, don’t worry, Ruuti-
set has got you covered! With 
these simple tips, anyone can 
become a whipping master.

TGIF

Step 1

Form the circle and prepare 
your whipping stance. You can 
practice the whipping move-
ment ahead of time, for exam-
ple at home in front of your 
mirror. If you are uncertain of 
how to do the whipping move-
ment you can ask someone 
else to demonstrate it to you

Step 2

Grab a drink of your choice to 
be ready for the drinking game 

drop followed by four regular 
whips. Then comes two tricks! 
Don’t fall for these. And fol-
lowed by one whip because 
why not

Back to the chorus - you know 
this already. So repeat the 
“whip me” part three times fol-
lowed by whips. And the last 
sentence followed by whip.

Allright you are doing good! 
But the man still says “shame 
on you” (Maybe you like that, 
I don’t know). No whips when 
he is talking.

Then they shout “Von Slutty!” 
And here comes a whip. You 
have to stay awake at all times.
And then four more whips 
coupled with some “mmmh 
Dario” by the singers. How 
lovely. And a final chorus, give 
it your best!

And after that I recommend 
you turn off the song, there are 
no more whips and you don’t 
want to listen anymore, trust 
me. Or you can just start the 
song from the beginning, and 
play again!

[No people were harmed in 
the making of this article.]

(remember that the drink can 
also be alcohol free). If you 
mess up your whipping you 
have to take a sip. Put on the 
music (Pisk mig hårdt by Dar-
io von Slutty)

Step 3

Start whipping!

Intro with speaking (You don’t 
wanna know what they’re say-
ing trust me).
The beat starts, you have three 
rounds to prepare! On the 
fourth you get the first whip.
Three more whips.

The singing starts (They are 
saying “Whip me” if you want 
to know). This is kind of the 
chorus of the song. There is a 
whip after every sentence (Re-
peat three times). The fourth 
sentence is different but there 
is still a whip

Now prepare for the most dif-
ficult part! Eight fast whips 
(Ignore the other sounds in 
this part of the song)

Did you fail yet? 

The man voice says now 
”shame on you”. Epic beat 

Whipping game recuires a circle and some kind of räyhä-speaker. Illustration picture. SIIRI LAPPALAINEN
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nelle mukana kulkevalle 
yleishyödylliselle yksin-
kertaiselle neste astialle ei 
anna ajatusta nykymaail-
man käänteissä ja kiireissä, 
mutta kyseinen pullo ker-
too kantajastaan enemmän, 
kuin mitä saatat arvatak-
kaan.

SJUKLEDIGHET

Tässä seuraa lyhyttä vertailun 
tyyppistä analyysiä kiltalaisten 
juomapulloista.

Juomapullo, tuo jo-
kapäiväinen arjen 
sankari, joka kos-
tuttaa kuivan kur-

ku.kun kesken ikuisuu-
den pituista luentoa, 
pelastaa urheilusuori-
tuksen jälkeisen janon, 
tai kuljettaa krapulasta pelas-
tavan särkylääkkeen sitä suu-
resti tarvitsevalle.

Voi hyvin olla, että tälle pie-

Kiltalaisten juomapullovertailu
PSYKOLOGIA

Kiltikseltä lootattu 
sponssipullo

Eroa aikaisempaan: hinta 100%, käyttötar-
koitus sama. Pulloista suosituimpana on 
ehkä oranssi st1 pullo, joita on jonkin vuo-
den fuksisitsien sponssista on saatu. Pullo 
on ihan näppärä, saahan sen roikkumaan 
haalareista tai repusta, mutta kierrekorkki 
ei ehkä palvele pullossa parhaalla mahdol-
lisella tavalla.

Hydroflask

Siis kyseessä on iso teräksinen termospul-
lomainen puteli, jolla on hintaa “vain” 50€. 
Jos pitäisi arvata, niin kyseisiä pulloja löytyy 
isoissa määrissä taloustieteen perusteiden 
luennolta. Siitä voi sitten yhdistellä itse, mitä 
se tarkoittaa.

En ehkä itse vesipullosta maksaisi ison orans-
sin setelin vertaa, mutta ehkä kyseessä on niin 
hyvä pullo, että joku siitä maksaisi.

Ryytynyt vanha Oshee pullo tai 
joku muu vastaava

Viime krapulan alepatilauksesta käteen-
jäänyt Oshee pullo palvelee ja pelastaa 
myös vesipullon muodossa. Unohditko 
vesipullosi luentosaliin, etkä jaksa hakea 
sitä? Tippuiko juomapullosi maahan kuin 
juoksit viimeiseen metroon? Ei hätää, kau-
pasta saat seuraavan Oshee pullon oston 
yhteydessä uuden.

Vanha urheilujuomapullo

Koripallokentän laidalla asunut, monenlai-
sia iskuja ottanut pullo on todennäköises-
ti ollut mukanasi nuoruusvuosista saakka. 
Kyllähän se urheilukassin lisäksi repussa-
kin viihtyy, kunhan ei liian tarkkaa lähde 
tutkimaan, mitä mönjää suukappaleen vä-
leistä löytyy…

Sheikkeri

Jos koet, ettei salituloksesi puhu puoles-
taan, voit helposti julistaa salillakäymis-
täsi kantamalla mukana juomasheikkeriä. 
Lisämakua saa jos viimeviikkoisen sali-
kerran protskujämät on jännyt kannen 
alle piiloon.

Pullovesi

Oletko niin massibossi, ja kestävän kehityk-
sen vastustaja, että suostut juomaan vaan 
Fijiltä lennätettyä pullovettä? Selvä, ei kai 
siinä mitään. Käytät varmaan take-away 
ruoan syömisessä Hackmanin haarukoita 
kertakäyttövälineinä ja ostat joka kaup-
pareissulla uuden kestokassin. Ympäristö 
kiittää yrityksestä.

Kierrätetty kossupullo

Tässä vasta ekoteko! Ensiksi kuluttaa tuu-
livoimalla tuotetun väkijuoman, jonka jäl-
keen kätevästi taskuun muotoutunut pullo 
voi jatkaa elämäänsä juomapullona! Muista 
aina pullosta juomisen jälkeen ääneen to-
deta, että pullossa on vain vettä - muuten-
han joku saattaisi toimintaasi paheksua.

Pillillinen juomapullo

Löydätkö itsesi makaamasta sohvalta, 
etkä jaksaisi nousta pystyyn juodaksesi 
vettä. Tämä pullo saattaa olla vastaus on-
gelmaasi! Pullon korkista löytyvällä pillil-
lä saat juotua pelastavan nesteen samalla 
kun pullo on pystyasennossa. On se tek-
nologia ihmeellistä. Bonuspisteitä saa, jos 
pullon korvausilmaventtiilistä kuuluu del-
fiinimäinen ääni.

J
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Ennen marraskuun 
synkyyttä oli va-
lonpilkettä taas tie-

dossa lokakuun lopussa. 
Vuoden odotetuimpiin tapah-
tumiin lukeutuva suomalaisten 
ympäristöteekkarien verkos-
toitumistapahtuma Suomen 
Kansalliset Ympäristöteekka-
ripäivät olivat taas tiedossa. 
1.11. Otaniemeen tulvi väkeä 
Oulusta, Lappeen Rannasta ja 
Tampereelta ympäristöteek-
karipäivien virallisilta etkoilta 
Tampereelta. Otaniemen kut-
su taisi hukkua valitettavasti 
postissa. Päivän ohjelma alkoi 
seminaarilla, jossa alan yrityk-
set kertoivat toinen toistaan 
mielenkiintoisempia esityksiä. 
Ohjelmaa vauhditti herkullinen 
karkkibuffet.

Päivä jatkui klassisella rasti-
kiertelyllä. Kiltarajojen rikko-
miseen kannustetut eri paikka-
kuntalaisista koostuneet ryhmät 
möngersivät iloisissa tunnelmis-
sa rasteilla ympäri Otaniemeä. 
Rasteilla suoritettiin hauskoja 
tehtäviä ja niissä kävi iloinen pu-
heensorina. Ihmetyksiltäkään ei 
vältytty kun monet pohtivat, että 
missäs ne raksalaiset ja mittarit 
ovat, kun eivät rastikiertelyyn 
selviytyneet. Myöskin rastikart-
taan merkitty Alkon rasti mie-
titytti, kun kukaan ei ollutkaan 
siellä Alkossa pitämässä rastia.

Iltaohjelmana oli luvassa sitsit. 
Servin mökki täyttyi ikionnellisis-
ta, janoisista ja nälkäisistä teekka-
reista. Juhlatunnelma oli katossa, 
tätä oltiin odotettu koko vuosi! 
Juhla lähti käyntiin sovinnollisis-

sa merkeissä, kun useissa edelli-
sissä ympäristöteekkaripäivissä 
kynnyskysymykseksi nousseelle 
lukkarointi- ja laulumenettelyille 
sovittiin sulassa sovussa yhteiset 
pelisäännöt. Oululaiset esittivät 
varteenotettavan ehdotuksen sit-
sitavoiksi monilla edellisillä ymp-
päpäivillä sovelletusta se-lukka-
roi-jolla-on-kovin-ääni -tavasta, 
joka tunnetaan tuttavallisemmin 
termillä ”kilin-kolin”. Kiltamme 
excursiomestari esitti kuitenkin 
tuttuun rauhalliseen ja diplomaat-
tiseen tyyliinsä vankat perustelut 

sitseillä sovellettaviin otanieme-
läisiin sitsitapoihin ja näin sai rak-
kaat vierailijamme vakuuttuneek-
si, että tämä on hyvä tapa toimia. 
Kyseinen puheenvuoro päättyi 
jotakuinkin: ”oululaiset istunnee 
alas ja nauttii lukkaroinnista.” 
Teekkari se tavoistaan tunnetaan.

Seuraavana päivänä sillistä 
vietettiin Rantasaunan löylyissä 
ja paljussa, josta toivotimme vie-
railijoillemme hyvää kotimatkaa. 
Olipas taas kiva olla ymppäpäivil-
lä! Harmi, että tämä monille niin 
iloisen mielen tuonut tapahtuma 
poistuu killan kalenterista kandi-
uudistuksen myötä. Tähän päättyy 
Ruutisten toimituksen rehellinen 
arvostelu Suomen Kansallisista 
Ympöristöteekkaripäivistä.

RAKSAN YMPÄRISTÖTEEKKARI

En ikinä töihin 
lähtiessä tar-
kista bussiaika-
tauluja tai tar-

kempaa kellonaikaa, 
joten oli positiivinen yllätys 
kun saavuin bussipysäkille 
juuri ajoissa ja jouduin odot-
tamaan bussin tuloa vain noin 
30 sekuntia. Suurimpana osa-
na päivistä tämä kyseinen aika 
on jotain kolmen ja seitsemän 
minuutin välistä. Tiesitkö, että 
herätyskellot yleistyivät taval-
lisen kansan käyttöön vasta 
1870-luvulla.

Astuin sisään huomattavas-
ti ulkoilmaa lämpimämpään 
bussiin huomatakseni siellä 
olevan vain muutaman mat-
kustajan. Odotin enemmän. 
Toisaalta olin nyt lähtenyt 
hieman aikaisemmalla bus-
silla kuin yleensä ja kello tuli 
vasta pian puoli seitsemän 
aamulla. Muistitkos, että en-
simmäinen jakso Ylen Puoli 
Seitsemän -ohjelmaa lähe-
tettiin 28. lokakuuta vuonna 
2009. Kyseisenä päivänä Mik-
ko Kuoppala täytti 28 vuotta.

Töihin
Matkalla omalle vakipai-
kalleni bussin taaimmaisessa 
puolikkaassa huomasin taka-
penkillä torkkuvan vanhan, 
varmaan jo viidenkymmenen 
ikävuoden ylittäneen miesole-
tetun. Hänellä oli mukanaan 
suuri laukku sekä melkein yhtä 
suuri IKEA -kassillinen täyn-
nä tavaraa. Bussin muut mat-
kustajat olivat yksittäisiä nuo-
rempia henkilöitä kuulokkeet 
korvilla ja katseet puhelimien 
ruuduissa. Uskoisitko jos ker-
toisin, että maailman suurin, 
noin 65 000 neliömetrin ko-
koinen IKEA:n myymälä löytyy 
Philippiinien Manilasta?

Muutamalla seuraavalla 
pysäkille ei ollut tarvetta py-
sähtyä ja seuraavalla pysäkillä 
jolla pysähdyimme, vahvuu-
temme väheni yhdellä. Hetken 
päästä sisään astui nuori mus-
tiin pukeutunut naisoletettu 
joka istuutui ensimmäiselle 
penkkiriville kuljettajan taak-
se oikealle. Bussin takaosassa 
torkkuva henkilö heräsi ja ään-
nähteli hieman, kun bussimme 
kaartoi pois isolta tieltä vieväl-
le rampille. Olikohan näin, että 

50km/h rajoituksen ja neljän 
prosentin sivukaltevuuden 
omaavilla teillä kaarteen sä-
teen ohjearvoväli on 150 met-
ristä 300 metriin.

”Jokaisen Kolumbian 
radio- ja televisiokana-
van tulee soittaa maan 

kansallislaulu joka päivä 
klo 6 ja klo 18

Taas vierähti pari pysäkin-
väliä ennen kuin heijastin-
takkinen ja Kolumbian lipun 
väriseen pipoon sonnustau-
tunut henkilö liittyi seuraam-
me. Hän istui jo ennen minua 
bussissa olleen heijastintak-
kisen olennon läheisyyteen. 
Mahtaako heillä olla sama 
suunta? Ei ilmeisesti. Vaikka 
molemmat ulostautuivat lin-
jurista samalla pysäkillä, jäi 
toinen odottamaan seuraavaa 
dösää, kun toinen jatkoi mat-
kaansa apostolin kyydillä. 
Olisitko arvannut, että jokai-
sen Kolumbian radio- ja te-
levisiokanavan tulee soittaa 
maan kansallislaulu joka päi-
vä klo 6 ja klo 18.

Matkaa on kulunut jo kaksi 
kolmannesta, kun kuskimme 
nousi yllättäen paikaltaan ja 
suuntasi kohti ulkoilmaa. Al-
kuun ajattelin, että tässä tapah-
tuisi kuljettajan vaihto. Hän kui-
tenkin palasi parinkymmenen 
sekunnin kuluttua kuin mitää 
ei olisi tapahtunut. Tämä jät-
ti useat hämmentyneet ilmeet 
matkustajien kasvoille. Vuonna 
2018 vain kaksi kolmasosaa yh-
dysvaltalaisista milleniaaleista 
uskoi maan olevan pallo.

Takapenkin uninen matkus-
taja alkoi tässä kohtaa valmis-
tautumaan ja nosteli laukku-
jansa lähemmäksi takaovea, 
josta hän muiden kanssa seu-
raavan pysähdyksen aikana 
ulostautui. Nyt nyssessä oli 
minun lisäksi enää kuljetta-
ja. Pian saavuimmekin linjan 
päätepysäkille ja minunkin tuli 
jättää uljas ratsumme taakse 
ja suunnata kohti päivän koet-
telemuksia. Bussilinjoista pu-
heen ollen, runkolinja 560 on 
ainoa, joka kulkee Paloheinän-
tunnelin läpi.

SHEESH BOI NINETY SIX

”

Rehellinen arvostelu ympäristöteekkaripäivistä
”Excursiomestari esitti 

tuttuun rauhalliseen 
tyyliinsä vankat perus-
telut sitseillä sovellet-
taviin otaniemeläisiin 

sitsitapoihin.”
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Redbull Tasting

Ruutisten toi-
mitus voitti 
O t a n i e m e n 
K- m a r k e t i n 

Instagram-arvonnas-
ta Redbullia laatikos-
sa, joten päätimme 
testata erilaisia Red-
bull-makuja. Testivalikoi-
ma määräytyi K-marketin tar-
jonnan perusteella, vain viittä 
(5) erilaista makuvaihtoa oli 
tarjolla.

Tasting suoritettiin ammatti-
maisin elkein kiltiksen olkkaris-
sa shottilaseista. Testitiimi on 
valikoitu tarkan rekryprosessin 
kautta, mukana mm. Certified 
ES user ja Average MF enjoyer. 
Osa testaajista totesi lähtevän-
sä ennakkoluulottomasti tes-
taamaan tuotteita, osalla oli jo 
selkeä suosikki. Mutta tuleeko 
suosikit muuttumaan, kun ku-
vaan astuu ennennäkemättö-
miä Redbull-makuja?

REDBULL-RAATI

Välikommentti testaajalta:

”Härkäclipsut on esteettisiä, voisiko niistä tehä viitan?”
”Kuinka isosti Redbull antaa siivet asteikolla 1-5?”
”Mikä on redbullin viskositeetti?”

Bullistele osaamisellasi
•	 Etsi oheisista luontokuvista 

neljä (fem) eroavaisuutta!

The Soaring Phoenix
Choo Yut Shing

Redbull Original
Ensimmäisenä testiin basic bit-
ch of redbull. Tämä ilmoitettiin 
osan testaajien ennakkosuo-
siksi. 

Oleellisia infoja: 
• 11g sokeria / 100 g
• Kofeiini 32 mg / 100 ml
• 46 kcal / 100 ml

Kommentit:
“Tuoksuu nuoruudelta, pitkiltä 
ajomatkoilta ja vodkaredbullil-
ta” - Certified ES user
“Ei näytä niin nestemäiseltä 
kuin vesi, mikä on redbullin vis-
kositeetti?” - Kotariina
“Puuttuu viina, ei oo tarpeeks 
fresh, ohut olo” - Latto
“En nää siipiä 2/5 “ -  Redbull 
lover97
*laulaa ES biisiä* - Janne

Arvosana: 3.19/5

Redbull sokeriton

Sokeriton kaikkien “terveellis-
ten” ihmisten valinta. Ruutis-
ten horotoimitus suosittelee. 
Juoma jakoi testaajia, sotia 
aloitettiin siitä tuoksuuko tämä 
makeammalta vai vähemmän, 
jääkö jälkimakua vai ei?

Oleellisia infoja: 
• Asesulfaami K (E950), As-

partaami (E951)
• Kofeiini 32 mg / 100 ml
• 3 kcal / 100 ml

Kommentteja:
“No siis onhan tää aika tyhjän 

makunen” - Certified ES user
“Iskee. Tällä saa siivet!” Latta&-
Loura
“Jos ei tykkää redbullista, kant-
sii juoda tätä versioo” - Average 
MF enjoyer

Arvosana: 3.52/5

Redbull zero
Tämä oli ennakkoinhokki, siis 
ihan oikeesti hyi vi**u. Osa 
testaajista kyllä kehtasi väi-
tellä, että tämä olisi parempaa 
kuin sokeriton. Voin todeta 
tämän artikkelin kirjoittajana 
ja tastingin järjestäjänä, että 

heidän mielipiteensä on vää-
rä. 

Oleellisia infoja: 
• Asesulfaami K (E950), Sukra-

loosi(E955),  Stevia (E960a)
• Kofeiini 32 mg / 100 ml
• 2 kcal / 100 ml

Kommentit:
“Tuntuu samalta suussa kun 
nocco”
“Ompa outoo, eri esanssimaku 
[kuin sokerittomassa]” - Irmeli
“iu ” - Kotariina
“Antaa maksimissaan räpylät 
tai pingviinin siivet”

Arvosana: 2.80/5
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Hajun perusteella

Redbull 
Winter Edition, 
Viikuna-omena
Tämä juoma aloitti koko 
hullutuksen. Tasting-raati 
suhtautuu hieman epäile-
västi ns. maustettuihin juo-
miin, lähtökohtaisesti koe-
taan että og on paras tapa. 
Kuten eräs sivistyneesti 
imaisi: “Yleensä nää on joko 
tosi hyviä tai sit ihan hir-
veetä kuraa”. 

Oleellisia infoja: 
• 11g sokeria / 100 g
• Kofeiini 32 mg / 100 ml
• 46 kcal / 100 ml

Kommentit:
“Kauniista tölkistä extrapistei-
tä” - Taskumartti
“Ei tuoksu perinteiselle ener-
giajuomalle, enemmän teelle tai 
hasistupakalle” - Irmeli
“Lapsuuden vihreet omenakar-
kit” - Redbull lover97
“vähän meh, outo omenaesanssi, 
jättää oudon jälkimaun” - Certi-
fied ES user
“En ostais, mut ihan ok” - Avera-
ge MF enjoyer
“Potentiaaliset siivet, enemmän 
ku äskösessä. Jos olis sokeriton, 
nii olis aika lit”- Latto
“Sääli 1/5” - Kotariina

Arvosana: 2.91/5

Redbull 
Red Edition, Ve-
simeloni
“Hyi vittu” (ennen maista-
mista). On mahdollista, että 
tätä kohtaan ihmisillä on 
“hieman” ennakkoluuloja. 
Nuoruuden (tai fuksivuo-
den) vesimelonilonkerot-
raumat kummittelevat taka-
raivossa. Nesteen punainen 
väri saa yleisön villiinty-
mään.

Oleellisia infoja: 
• 11g sokeria / 100 g
• Kofeiini 32 mg / 100 ml
• 45 kcal / 100 ml

Kommentit:
“Näyttää mehukattitiivisteeltä, 
tuoksuu vihreeltä mehukatilta” 
- Taskumartti
*Saikku kuoli*
“Tosi sus” - Latto 
“tulee liikaa nuoruusajan vesi-
meloonilonkeroöverit” - Certi-
fied ES user
“0.1/5 , pieni piste siitä että on 
redbull” - Irmeli
“Sika hyvää!” - Redbull lover97 
[tämän kommentin jälkeen ky-
seen omainen henkilö heitet-
tiin Akvan kiltikselle ja ovi sul-
jettiin perässä]

Arvosana: 2.11/5

Maun perusteella

SokkoTastingSokkoTastingSokkoTastingSokko
Hajun perusteella:

Simo lähti hommaan itsevarmas-
ti, Aaku epävarmasti ja molem-
milta tuli samat vastaukset. Tari-
nan opetus: älä ole itsevarma, ja 
Redbull zero tuoksuu normi-Red-
bullilta.

Maun perusteella:

Voittajaksi selviytyi Iiris! Onko 
Iiris Redbull somelier vai johtu-
uko oikea rivi siitä, ettei Aaku tai 
Simo ollut mukana tastingissa? 
On myös mahdolista, että vain 
toinen oikeasti maistoi ja toinen 
lunttasi vastaukset. Emme var-
maan koskaan saa tietää vastausta.

Onko maulla edes väliä? Tunnistaako testaajat toisistaan normi, zero ja sokerittoman Redbullin? Kuka selviää maistelusta ja ansaitsee itselleen siivet?

Clint McMahon

Kuva. 
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Syksy pimenee päivä päivältä, ja heijastimien tarve on todellinen. 
Kuten huomaat, vastaantulevien kiltalaisten kasvoja ei enää edes erota!! Lisäksi toimitus pudotti 
kiltalaisten nimikirjaimet lattialle ja nimet menivät aivan solmuun… Auta selvittämään, keitä pi-
meät hahmot ovat!

Kiltalaisanagrammit
AIVOPÄHKINÄ

UROSHIRVI AIOLI

Lakaisu Moppi Rairuoho Vilisi Nuoreltakin Sais Tiskaus Kaima

Etninen Makuaine Härät Kiusallisia Kesällä Masi Arto Laulaa

ISOjen Namunen Tuotteena Arki Arominen Iloni Rouva Lilla

Takakenoon Nikkari Sotilaslentokone Remontin Esimaku Kovon Kerska
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Ruutisten toimitus on tehnyt tutkivaa journalistista työtä kiltamme syvien 
rivien kulisseissa. Kiltalaisilta kysyttiin tietoja tulisista ja mieltä häkel-
lyttävistä juoruista. Tutkivan jourunalistiikan erikoisosastomme yhdis-
teli juttuvinkeistä ammattitaitoisesti huimien paljastusten verkoston, ja 

oivoi kuinka kuumaa kutkuttavaa saimmekaan tällä ker-
taa. Tässä teille killan pikkulintujen lähettämiä juoruja. GossipRuutinen XOXO

ILMOITUSLUONTEISET

Juorupalsta

RikosAalto

Leevi Koistinen ja entinen killan 
Isäntä ollaan napattu rysän pääl-
tä suorittamassa varkauksia. Aal-
to yhteisössä on ollut rikosAalto 
lähiaikoina ja kiltalaisemme on 
ollut osallisena siinä. Koistinen 
nähtiin 15.10.2022 klo. 15:23 
varastavan Mikko Tiilen karvan. 
Eikä minkä tahansa karvan, vaan 
Tiilen erittäin pitkän rintakar-
van. Tapahtuman jälkeen emme 
ole kuuleet Koistisesta taikka 
löytäneet Tiilen epänormaalin 
pitkää rintakarvaa. Lähteemme 
on kuitenkin lähettänyt kuvan, 
jossa Koistinen ja Saku Ristolai-
nen ovat hieroneet kauppaa kar-
vasta mustassa pörssissä.

Vaalit

Huhun mukaan tämän het-
kinen raati ei ole aikeis-
saankaan luopua vallasta. 
Nykyaikaisen trendi pysyä 
ikuisesti vallassa on näkö-
jään vaikuttanut tähänkin 
hallitukseen.

YmppÄpäivät

Kuten kaikki lehden luki-
jat tässä vaiheessa tietävät 
ymppäpäivät ovat aiheutta-
neet monia kohuja kiltam-
me keskuudessa. Eräs kil-
talainen oli salakuunnellut 
keskustelua silliksellä, jossa 
meitä Aalto-yliopiston opis-
kelijoita pidetään ylimielisi-
nä ja kusipäinä. 

Voimme silti olla ylpeitä, 
sillä tämä ei kuulemma kos-
ke fuksejamme. Hyvä fuksit! 
Ja kuuten sanonta menee: 
LUT university, not for mul-
keros.

Tiili tapahtumien jälkeen.

Seuraavan raadin valinta vaalikokouksessa.

Muuta juoruttavaa

• Erään nimettömänä py-
syvän pepuarpojan guilty 
pleasuret ovat järjestyk-
sessä seuraavat: 1. Kossu 2. 
Kossu ja 3. Rommi

• Kuulin juttua että _Akate-
miatutkija_X ottaa haltuun 
kandikursseja ja tekee teh-
tävistä vaikeita.. [tuijotta-
vat_silmät_emoji]

• Kiltaenemmistö alkaa hil-
jalleen päästä muutaman 
vuoden takaisesta ou-
lusyndroomastaan ylitse. 

Näin meidän kesken taus-
talla on uusi Nurmijär-
veläisten salaliitto. Vaih-
toivat killan kotipaikankin 
tuoreimmassa sääntömuu-
toksessa Kirkonkylälle ja 
seuraavaksi enää paikalli-
set hyväkytään varsinaisik-
si jäseniksi.  

• Kuulemma lepuskin sau-
najatkot on jo toteutuneet, 
kylläkin kutsun sai vain 
yksi spesiaali raksablon-
di.... Ja saunominen jatkuu 
vieläkin ;)

• Opposition vaalit 23.11.

Koistinen ja Ristolainen myytyään 
karvan Mustassa pörssissä.

Ilmoituksia

MYYDÄÄN

Sitsikulttuuria Ouluun
Hyvin pidetty vuosisatoja 

kehittynyt sitsikulttuuri, joka 
on testattu myös vaativissa 
olosuhteissa. Toimii myös 

erinomaisesti sitseillä, joilla 
lasit eivät kilin-kolin-kilise.

ETSITÄÄN

Ruutisten päätoimittajaa
Erittäin vaihteleva ja luova 

tehtävä, jossa vain painokone 
on rajana (jos sekään)! Sopii 

niin kiltauraansa aloitteleville 
kuin eläkkeelle pyrkivillekin 
kiltalaisille. Löytäjälle etsin-
täpalkkioksi sanomalehdillä 

verhoiltu lierihattu. Vapaaeh-
toisuus plussa, suolaus kelpaa 

myös hyvin.

Joululahjaideoita
Etsitään lahjaideaa merkittä-
västi normaalia tuhmemmalle 

kavereille. Perus risut on jo 
annettu, ja tarvittaisiin ehkä 

raippaakin vahvempia laittei-
ta. Apuasi kaivataan osoittee-

seen @TaisteluJaska.

Vastuuvapautta
Etsitään vastuuvapautta 

tositarkoitukseen. Vinkkejä 
vastuuvapaudesta voit toi-

mittaa raadin palauteboksiin 
nettisivujen sivupalkista. 

(Teethän tämän ennen vuo-
den vaihdetta)

SYNTYNYT

Raaka 23
Virallinen kokoonpano synty-
nyt 24.11. vaalikokouksessa. 
Ruutiset toivottavat lämpi-

mästi onnea!

VaraPuheenJohtaja
(Ainakin mahdollisesti)

Muussa tapauksessa onnea 
Ruudolf Ruutinen

8 miljardia ihmistä
...ja historian saatossa muu-
tama enemmänkin. Onnea ja 
menestystä planeettamme 

kantokyvylle!

RR




