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Vuosi 2010 on alkanut juuri
niin loistavasti, kuin olin
uneksinut. Puuhaa riittää niin paljon, että sanat
”aika”, ”kiire” ja ”koulunkäynti” saavat aivan uusia
merkityksiä. Tällä hetkellä
tuntuu siltä, kuin Lakinlaskijaiset olisivat olleet
eilen, ja samalla siltä, että
kesäloma alkaa huomenna.
Mitäpä tässä loppuvuonna
enää muuta menoa onkaan
jäljellä, kuin KP, Hermanni
ja mahdollinen Wappu
– toivotaan siis, että
teekkarikansa on jälleen
osoittanut kyvykkyytensä, ja
pääsee nauttimaan lukukauden kruunavasta työväen
juhlasta.
Kevät alkaa taas valaista
talven turruttamia sieluja ja
oman lisäpiristeensä arkeen
tuo myös se katkeransuloinen kesätyönhaku. Nopeat
ja röyhkeät taitavat taas
syödä hitaat ja hillityt. Epäonnen kohdatessaan kannattaa ajatella positiivisesti.
Nyt on nostalgian nimissä
se viimeinen vuosi, kun voi
raahautua sinne samalle
jätskikioskille, jonne-eienää-ikinä-pitänyt-joutua.
Allekirjoittaneen tavoin voi
myös hillitä kesän rahanmenoa
hiipimällä takaisin kotinurkkiin, josta on juuri saanut
viimeisetkin nyssäkkänsä
kerättyä.
Kiitettävän iän saavuttanut ylioppilaskuntamme TKY
haudattiin sitten lopullisesti

malta odottaa
päästäkseni
seuraavissa
yhteisissä pirskeissä lempeästi
ahdistelemaan
uusia koulutovereitamme
– samassa
veneessähän
tässä kuitenkin
ollaan. Aaltoa
kritisoidessa
kannattaa myös
pitää mielessä,
että kyseessä on
joka tapauksessa
suhteellisen
suuri hanke,
jonka kulkua on
hyvin hidasta
kääntää. Aallon mukanaan
tuomat muutokset eivät vielä
näy opiskelijan
arjessa, mutta
se ei kai ole
tarkoituskaan tai
edes mahdollista.
Lisää Aalto-kuulumisia sivulla 5.
tuskallinen, ja hanke onkin
kirvoittanut milloin enemmän,
milloin vähemmän myönteistä
keskustelua ja kannanottoja.
Huippuyliopisto sanana on
hiukan hämäävä, sillä ainakin
oman käsitykseni mukaan
huipputason opinahjoa eivät
tee mediahypetys tai lakimuutokset, vaan opiskelijat, opet-

Itsehän otimme viime kuussa
porukalla varaslähdön
kesään ja reissasimme tekemään lähempää tuttavuutta
afrikkalaisten aaltojen
kanssa. Yhtäläisyyksiä oli
huomattavissa. Aallon pyyhkäistessä ylitse sitä on usein
hiekkaa haaroissa ja suolaa
silmissä ja muutenkin piesty
olo.
Kun vain näin aluksi
vältyttäisiin niiltä kivikoilta.

”AALTO TULI, TOIVOTTAVASTI OLIT VALMIS.”
vuoden vaihteessa. Ennen sitä,
marraskuun puolella, se sai
tietenkin myös arvoisensa juhlat ja vielä hekumallisemman
silliksen. Aalto tuli, toivottavasti olit valmis. Huippuyliopiston syntymä oli pitkähkö
ja joillekin myös hyvin

tajat, saavutukset ja ilmapiiri.
Positiivista julkisuutta Aallolle
pyrittiin keräämään syksyn
Mahtavaa, Ihanaa, Räjähtäätempauspäivällä, jolla samalla
yritettiin lämmittää kolmen
koulun opiskelijoiden keskinäisiä välejä. Itse en ainakaan
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PUHIKSEN PUHINAT

Vuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Talvi alkaa kääntyä kevääksi ja
aurinko lämmittää päivä päivältä
kauemmin. Niin raati kuin toimaritkin ovat päässeet ahertamaan. Kiitos
siitä kaikille! Muistakaa rentoutua ja
pitää hauskaa kilta-aktiivisuuden ja
opiskelujen ohessa. Keväällä on monia
kivoja tapahtumia, joissa kannattaa
käydä. KIKBowlit eri kiltojen kanssa
ovat tämän kevään ”uutuus”. Muita
uutuuksia ovat helmikuussa järjestetty
kesätyösauna, Kevätkilta- sitsit sekä
pääsiäisloman aloittavat Smökkibileet
ja aamusitsit. Innokkaimmat juhlijat
vetävät tietysti yhteen menoon jälkimmäiset tapahtumat. Uudenlainen tapahtuma on myös kontaktisauna, missä
opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua
alumneihin, eli raksalta jo valmistuneisiin. Sitten on näitä perinteitä, kuten
maaliskuussa starttaava KP ja pääsiäisen jälkeen 97. Hermanninsitsi. Tänä
keväänä järjestetään toista kertaa perinteiset yhteissitsit KIK:n kanssa. Norske
Kimble Cupia tietysti unohtamatta,
jossa testataan kovimpien likkojen ja
jätkien turnauskestävyys ja pelitaidot.
Talvipäivää ja laskiaista päästiin
viettämään varsin talvisissa tunnelmissa. Kiltamuisti on lyhyt, mutta ei
niin lyhyt etteikö se muistaisi lähes
lumettoman Talvipäivän. Ossinlampi
on varmaan pohjaan asti jäässä, mitä ei
tapahdu kovin usein. Mäkeä voi laskea
päälafkan edessä tai raksan edessä.
Ullikselle lunta on yleensä saatu sen
verran, että mäenlasku on onnistunut.
Tänä vuonna Gravitaatio järjestettiin

The Circuksessa Helsingissä. Bändi oli
loistava ja teema-drinkit sopivan hintaisia. Paikalla oli myös Julkku mainostamassa Wappu- julkaisuaan.
Tämän vuoden talvinen talvi on tuntunut ihmeelliseltä muutaman lumettoman ja leudon talven jälkeen. Vaikka
olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta,
en muista montaa talvea, jolloin talvi
olisi ollut ihmeellinen ja yllättävä.
Yli kymmenen asteen pakkaset ovat
jatkuneet pitkään ja ne ovat tuntuneet
yliluonnollisen kylmiltä. Kinokset ovat
mahtavan korkuisia ja niitä on joka paikassa. Eräänä aamuna kotoa lähtiessäni
huomasin ulko-oven vieressä sijaitsevien kinoksien olevan minua korkeampia (olen 151 cm pitkä) eikä tielle ollut
kunnon polkua. Ulkona on niin kylmä,
ettei ulos tarkene mennä. Otaniemi
näyttää oudolta näin talvisena. Puolet

jalkakäytävistä on kadonnut lumimassojen alle ja joinain aamuina niitä ei
ole ollenkaan. Jopa VR on ollut aivan
lamaantunut lumentulosta ja pakkasista.
Oikea talvi ei ole pelkästään valittamisen asia. Perinteiset talvilajit,
kuten hiihto ja luistelu, ovat jääneet
taka-alalle viime vuosina. Jos talvella
on päässyt hiihtämään useammin kuin
kerran, se on ollut erikoinen asia. Nyt
hiihtäjät pystyvät laskemaan hiihtämiään kilometrejä eikä hiihtokertoja.
Ladulle on päässyt lähes joka päivä,
eikä hiihtokelejä ole tarvinnut kytätä.
”Pipolätkän” suosio raksalla on ollut
suurta ja raksalaisia on ollut Otaniemen jäällä melkein päivittäin. Puhistakin on pyydetty mukaan, mutta sopiva
maila on vielä 130 kilometrin päässä.
Luistimet ovat Espoossa. Ne vain
tarvitsevat parin vuoden tauon jälkeen
teroitusta ja pientä ruosteenpoistoa.
Todennäköisesti niiden käyttäjä tarvitsee muutaman harjoituskerran ennen
julkista esiintymistä. Ehkä jäät eivät
sula ennen toukokuuta.
Sää on vielä talvinen, mutta kevät jo
kolkuttelee ovella. Päivät pitenevät ja
ekat plussakelit on koettu tälle vuodelle.
Vielä ei ole liian myöhäistä hankkia itselleen kesätyöpaikkaa. Vaikka
CV:ssä ei olisikaan monta merkintää
työmaalla tai vesilaitoksella vietetyistä
kesistä, niin reippaalla ja iloisella
asenteella sekä hyvillä käytöstavoilla
pääsee pitkälle. Välitön olemus ja reipas
asenne ovat aina plussaa. Valmius tehdä

kaikenlaista työtä haalariharjoittelusta
toimistohommiin takaavat laajemmat
työmahdollisuudet. Kun kerran saa
jalan oven väliin, seuraavana kesänä
työnhaku on paljon helpompaa. Jos
tämän kesän työpaikka ei ole se ”unelmien kesäduuni”, ensi kesänä voi onnistaa paljon paremmin. Täytyy aloittaa
pohjalta, jotta voi edetä huipulle.
Teekkareita kehutaan hyvistä käytöstavoista. Älä sinäkään unohda, miten
kuuluu käyttäytyä. Muista työhaastatteluun mennessä laittaa kännykkä
äänettömälle, tervehtiä haastattelijoita
sekä olla reipas ja välitön. Katsekontakti ja hymy tuovat plussaa. Vaatteiden
ei tarvitse olla viimeistä huutoa, mutta
kiinnitä huomiota siihen, että näytät
siistiltä ja fiksulta. Jos käytöstavat ovat
hakusessa, niin kurkkaa Tavoistaan
teekkari tunnetaan- oppaasta niksit
kohteliaaseen käytökseen.
Jos flaksi kesätöiden suhteen on jo
käynyt, toivotan onnea valitsemallesi
uralle. Muista kysellä, ottaa selvää ja
oppia mahdollisimman paljon uutta.
Töissä oppii ihan eri tavalla ja aivan
erilaisia asioita kuin koulussa. Parhaimmillaan koulussa opittu tukee työntekoa ja töissä opitut asiat opiskelua.
Tsemppiä opiskeluun ja työnhakuun! Älä unohda aurinkolaseja, sillä
kevätaurinko on kirkas!
Emmi Hietala
IK:n puhis

PHUKSIKAPTEENILTA
Vuosi on vaihtunut ja mahdollinen
Wappu on hieman yli kuukauden
päässä. Phuksiwappuun liittyy paljon
salaperäisyyttä ja tietynlaista epätietoisuudessa elämistä, hehkutusta sen siisteydestä, unettomia öitä, toivottavasti
aurinkoa, kavereiden kanssa hengailua
ja muuta ”sensellaista” enempää siitä
paljastamatta.
Phuksipistevihkoon kannattaakin
siis luoda katsaus ”sillä silmällä” ja huolehtia, että tarvittavat pisteet ovat huhtikuun loppuun mennessä plakkarissa.
Pakolliset -osio tulee täyteen huhtikuun
aikana aivan huomaamatta kun vaan
lähtee messiin pitämään hauskaa ja
puuttuvia työpisteitä voi
kahmia vaikka Hermanninsitsin järjestelyistä.
Tulkaa nykimään
hihasta tai laittakaa mailia jos mikä tahansa asia
mietityttää, koska vielä
on aikaa pienellä aktiivisuudella kuroa pisteet
kasaan jos vaikuttaa
huonolta. Pisteiden suhteen ei ainakaan kannata
luovuttaa, sillä mikään
ei ole niin siistiä kuin
lakin saaminen (mahdollisena) Wappuna.

Phuksiwappuja suodaan ihmiselle
korkeintaan yksi, joten ottakaa siitä
kaikki irti!
DI ja kaksi ekonomia olivat lounaalla. Tarjoilija kysyi ensin DI:ltä mitä
saisi olla.
“Pippuripihvi uuniperunalla”, vastasi
DI.
”Entäs vihannekset?” kysyi tarjoilija.
“Ne ottaa samaa”, sanoi DI.
Wappua jännittäen,
Phuksikapteeninne Iiro
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Mitä on opiskelu?
Kevät koittaa hohtavine
hankineen – on laskiaistiistai.
Talvi on ollut sellainen, ettei
sen veroista ole lähivuosina
etelän leveysasteilla esiintynyt.
Laskiaisen kelkkamäet saavat
toivottavasti jokaisen teekkarin
hetkeksi irtautumaan arkisesta aherruksesta, liittymään
lapsenmieliseen ilakointiin ja
hauskanpitoon.
Mutta mitä se arkinen
aherrus oikeastaan on – tai
paremminkin, mitä sen pitäisi
olla? Yliopisto-opintojen
tarkoitushan on määritelty
sellaisen sivistyksen saavuttamisena, joka takaa riittävän
korkeatasoisen osaamisen ja
antaa mahdollisuuden palvella
menestyksellisesti yhteiskuntaa kukin omalla alallaan
opintojen jälkeen työelämässä.

Se on siis tiettyä osaamisen
rakentamista.
Miten opiskelija voi saavuttaa tällaisen osaamisen tason?
Paljon puhutaan opiskelutekniikasta, opiskelumotivaatiosta, opintojen sisällöstä ja
muusta vastaavasta. Kaikilla
näillä on merkittävä osuus
tavoitellun lopputuloksen
saavuttamiseen. Mutta mikä
on se asian ydin, mitä oppiminen itse asiassa on? Vastaus on
yksinkertainen: oppimisella
tarkoitetaan tekniikan alalla
erilaisten asioiden syvällistä
ymmärtämistä, johon kytkeytyy vahvasti oman järjen
ja ajatuksen kehittyminen ja
käyttö. Se on verrattavissa puutarhaan, jota opiskelija vaalii
opiskeluaikansa, ja poimii
sieltä syksyn – tai valmistumi-
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sen - koittaessa sadon. Se on
siis pääomaa, jonka opiskelija
saavuttaa opiskeluaikanaan, ja
se on suhteellisen pysyvää, eikä
unohdu muutamassa hetkessä,
niin kuin erilaiset ulkoa opitut
muistinvaraiset asiatiedot.
Tällaisen valmiuden saavuttamista ei luonnollisestikaan
saavuteta ilman ponnisteluja,
mutta aivan ensisijassa se
edellyttää suurta kiinnostusta
suoranaista intohimoa opiskeltaviin asioihin. Opiskelijan
tulee löytää se ”ahaa-elämys”,
että tämä aihepiiri edustaa
juuri sitä, mistä minä olen
äärimmäisen kiinnostunut.
Tällöin ei ole tarpeen laskea
opiskeluun käytettyjä tunteja
tai saavutettuja opintopisteitä,
koska oppiminen ja asioiden
ymmärtäminen toimii tarvittavana motivaation lähteenä,
tehdyn työn palkkana.
Moni opettaja pitää omia
kurssejaan korvaamattoman
tärkeinä – kuitenkin, surullista
kyllä, suurimmasta osasta
näiden kurssien sisällöstä
opiskelijalla ei ole enää valmistumisvaiheessa minkäänlaista

käsitystä. Opiskelu on mennyt
näiltä osin hukkaan. Kaikki
väkisin – esimerkiksi opintopisteiden keräämismielessä
– tehty kurssien suorittaminen
menee enemmän tai vähemmän hukkaan. Jos käytetty aika
olisi sen sijaan kohdennettu
tehokkaammin tukemaan
omaa mielenkiinnon kohdetta,
olisi hyöty ollut merkittävää.
Uudentyyppisen opetusohjelman kehittämisen
tarkoituksena on ollut ajatus,
että opiskelija voisi jo opintoja
alkaessaan asettaa itselleen
tavoitteen, mitä kohti hän
opiskelussaan pyrkii. Kun
tähän liitetään kursseittain
tieto kaikista niistä asioista,
mitkä ovat tarpeellisia asetetun
tavoitteen saavuttamiseksi,
opiskelija – toivon mukaan –
pystyy rakentamaan itselleen
intohimon opiskella juuri näitä
hänelle tärkeitä asioita. Tämä
on yksi mahdollisuus löytää
opintojen ’punainen lanka’
siten, että mahdollisimman
suuri osa opiskeltavista asioista
hyödyntäisi kunkin omaa
tulevaisuutta parhaalla mah-

dollisella tavalla. Toivon tämän
ajatuksen jonain päivänä kantavan runsasta hedelmää.
Lopuksi, haluan kiittää
kaikkia niitä lukijoita, jotka
ovat jaksaneet lukea Oltermannin kirjoituksia sen kuuden
vuoden ajan, jonka olen niitä
tähän arvovaltaiseen killan
julkaisuun raapustellut. Toivon
seuraajalleni menestystä, ja
intoa käyttää tehokkaasti myös
tätä vaikuttamisen kanavaa
rakentaaksemme yhdessä aina
vain parempia mahdollisuuksia kouluttaa uusia sukupolvia
alan haastaviin työtehtäviin.

My Lost
In Translation

ring around my mouth opened
and being amazed by every
single thing I see. One thing
that really makes me uncertain
is this small talk. Everyone’s
asking me questions all the
time! I can’t even buy a bottle
of water without telling them
how I am, where I’m from and
what I am doing here. And I
don’t really know if they expect
me to answer “How are YOU
then?” because the truth is that
I couldn’t care less.
Well, at least they seem
to understund what I say.
When giving those immigration forms on the airplane
the flight attendant even said
to me: “You’re American,
right?” Well I wasn’t and that’s
when the difficulties started.
The difficulties to make him
understund where I’m from.
In the end I was quite sure
that I saw a light of some kind
in his eyes. “Oooh, Finland!
Nice country isn’t it?”, he asked
smiling. Oh yes. Probably he
didn’t have a clue.
Actually Finland has had
unexpected visibility during
my trip this far. On the plane I
read Financial Times and there
an article “Financial Times 50
years ago” was all about the
Winter War and the attack
to Vyborg- Finland’s second

largest city it said. Also they
advertised the newest CD of
Him on Music Television just
one minute ago. Go Finland
Go!
Ok. Now I really think I’m
freezing here. Anyway I feel
really happy and blessed to
have the skill to speak English
and to understund what is
happening and said around
me. Even when I’m on the
opposite side of the world and
so far from home.
All my friends who are far
away from home. Thanks for
taking the chance to live a
moment in our isolated and
outlying country that doesn’t
even excist in most people’s
mind maps. Some of you can
even understand some words
of our hard understandable
language that is spoken by only
5 millon people in the whole
world- how cool is that?

I was asked to write an article
in this smashing paper and
because I don’t really have any
ideas, I’m going to write about
myself- the only thing I know
something about.
I’m lying on a bed in my
hotel room in New York just
next to the Newark Liberty
international airport. Every
two minutes I can hear a plane
taking off- a sound that makes
me pretty nervous. I’m watching Music Television to feel
myself more at home.
It’s freezing cold in this
room and snowing heavily
outside. I’m happy to go to
California soon. They said in
the news that there will be a
snow storm in the evening
and the schools will be closed
tomorrow. I hope it doesn’t
have any effect on my flight. I
want to go somewhere warm.
I love to travel alone. I’m
really aware that I’m out of
this world and I believe other
people can see it too. I feel
myself like Alice in the wonderland or Scarlett Johansson
in Lost in Translation -wande-

Samalla toivotan kaikille
mitä parhainta kevätkautta
– ja – nostakaamme yhdessä
malja, sillä vappuun ei ole enää
kovinkaan pitkä aika.
Oltermanni,
Juha Paavola

Enjoy your stay here and
make the most of it. And
Finnish people- I just realized
how few we are-We need more
love here!
Love,
Aura
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Edarikuulumisia ketä kiinnostaa?
AYY:n edustajisto on kehitellyt uuden ylioppilaskunnan toimintaa melkoisella
tahdilla vuoden takaisista
edustajistovaaleista alkaen.
Virallisia kokouksia on ollut
12, ja parhaimmillaan niitä oli
syksyllä viikoittain - kokousten keston huidellessa jopa yli
kuuden tunnin! Siinä lomassa
on pidetty myös parisenkymmentä iltakoulua sekä yksi
erittäin asiapitoinen mökkiviikonloppu. Mikä ihme ylioppilaskunnassa vaatii näin paljon
suunnittelua ja kokoussämpylöiden mussuttamista?
    Edarin tehtävänä on
tehdä kaikki ylioppilaskunnan
tärkeät päätökset, eli vetää
suuria linjoja ja laittaa hallitus
toimimaan jäsenistön tahdon
mukaan. Suurpiirteisyyden
seurauksena käsiteltävät asiat
ovat usein ainakin näennäisesti irrallaan tavallisen
opiskelijan elämästä. Vaikkapa

syksyllä tarkkaan hiotut AYY:n
säännöt ja monet ohjesäännöt
eivät todellakaan kiinnosta
kovinkaan montaa prosenttia
jäsenistöstä, mutta ne vaikuttavat silti useimpiin meistä.
Esimerkiksi asunto-ohjesääntö
on muuttanut asuntotarjontaa
ja asuntohaun pisteytystä siitä,
mihin olemme tottuneet. Suurpiirteisissä päätöksissä ei siis
välttämättä ole mitään pahaa,
jos ne loppujen lopuksi aiheuttavat jotain konkreettista.
Pahempi olisi, jos edustajiston
kokoinen porukka alkaisi nysvätä pikkuasioiden kanssa (jota
sitäkin on kuluneen vuoden
aikana nähty).
    Yksi kevään kuumimpia
puheenaiheita edustajistossa
on yllättäen ollut entisten
ylioppilaskuntien arkistojen yhdistyminen. AYY:lla
ja kyltereiden perustamalla
KY ry:lla on ollut hyvinkin
erilaiset näkemykset siitä,

kumpi saa haltuunsa KY:n
vanhat arkistomateriaalit.
Tämä on yksi niistä enemmän
tai vähemmän vähäpätöisistä
konflikteista, joita kolmen
erilaisen toimintakulttuurin törmäys on aiheuttanut.
Arkistokysymyksessäkin
taustalla tuntuvat kuitenkin
olevan myos KY:n omaisuuden saatioinnin aihettamat
erimielisyydet, vaikkei niistä
suoraan puhutakaan. Joka
tapauksessa olisi hyvä pyrkiä
ratkomaan tällaiset eripurat
mahdollisimman pian, jotta
päästäisiin pian taas keskittymaan yo-kunnan varsinaiseen
tehtävään eli jäsenten palvelemiseen. Toisaalta kinastelun
vastapainoksi yksimielisiäkin
päätöksiä on takana lukuisia,
kuten sääntöjen hyväksyminen
viime elokuussa tai taloustoimikunnan nimittäminen tänä
keväänä. Potentiaalia tässä
uudessa ylioppilaskunnassa

AYY:n varpajaiset
Uuden uljaan ylioppilaskunnan taipaleelle tanssittiin
alkutahdit 6.2. lauantaina
Design Factorylla. Raati sekä
muutama muu noheva raksalainen kävivät tarkistamassa,
onko tässä uudessa AYY:ssa
nyt mitään juhlimisen aihetta.
Ja olihan siinä.
Melkoisesti perinteisestä
vuosijuhlakaavasta eronnut
juhlatapa oli hauska ja kaikille
löytyi varmasti jotain mieleistä.
Kokkaripönötyksen jälkeen
sai discoilla, laulaa karaokea,
sitsata, ahmia tai piipahtaa
puolijoukkueteltassa sikarilla.
Myös Julkku oli paikalla viihdyttämässä juhlakansaa. Joka
paikassa oli paljon ilmapalloja,

joilla oli kiva leikkiä. Paikalla
oli paljon teekkareita ja kohtalaisesti kyltereitä, mutta myös
taikkilaisia, jotka käyttivät
sitseillä aaltomaljoja juomaastioina. Tyyliä.
Harmillista oli ehkä se, että
juhlakansa ei oikein löytänyt
alkuun esimerkiksi discopuolta, jonne piti seikkailla
hyisen pihan läpi. Tosin
lämpimien vilttien ja kymmenien ulkotulien ansiosta
20 asteen pakkanen ei juuri
ehtinyt haitata matkalla. Liekö
ongelman pohjimmaisena
syynä sitten ollut open bar,
ähkyn aiheuttanut buffetti vai
hyvin piiloutuneet portaat.
Noh, ainakin tanssilattialla oli

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)
syntyi TKY:n, KY:n ja TOKYO:n yhdistyttyä vuodenvaihteessa
jäseniä 17 000
Suomen toiseksi rikkain ylioppilaskunta HYY:n jälkeen
palvelutarjonta on laaja, ja mm. uusien opiskelija-asuntojen
rakentamismahdollisuuksia selvitetään
Otaniemen palvelupiste toimii ainakin toistaiseksi vanhan
sihteeristön paikalla, mutta siirtynee myöhemmin osoitteeseen Lämpömiehenkuja 2 (ostaria vastapäätä)
ylioppilaskunnan asioista päättää 45-jäseninen edustajisto,
jossa sinun etujasi valvovat raksalaisista Doris Kalve, Anna
Keskinen, Jyry Kuokkanen, Henri Tikkanen ja Joni Virkki
lisätietoa osoitteessa www.ayy.fi
siis on - se vain pitäisi saada
pintaan puhumalla asioista
enemmän ja suoremmin.
    Monen Ruutisten lukijan
mielestä yo-kuntapolitiikan
seuraaminen ei varmasti
voisi vähempää kiinnostaa.
Vakuutan kuitenkin, että se
on viihdettä parhaimmillaan:
draamaa, komediaa tai farssia
ei ole puuttunut, jos on jaksanut tuijottaa edarin kokouksia

joko paikan päällä tai OUBS:in
välityksellä. Myös Aino-lehti
on tarjoillut oivia makupaloja
mm. pääsihteerin valintaan
liittyen. Sorbusmimmin
kolumnitkin ovat sisältäneet
loistavaa mustaa huumoria,
vaikkei niistä kaikkea aina
ymmärräkään. Suosittelen!
henri tikkanen

Hei, jos et tiedä,
kerrankin tilaa kaikille mieleen
tulleille muuveille ja pomppimista varten paikalla oli myös
kengurupalloja.
Ainakin IK:n AYY:lle
antama tanssiva lahja oli jorannut illan aikana niin paljon,
ettei se kuulemma enää pyöritä
vaaleanpunasinisiä lanteitaan
yhtä keinuvasti kuin ennen.
Kekkerit vakuuttivat ainakin
minut, ja aionkin mennä juhlimaan ylioppilaskuntamme
ensimmäisiä hampaita ensi
vuonna.

K Y sY
sIK K OY L L Ä T Y K sE L T Ä !

anu juvonen

Ruutisissa alkaa ilmestyä uusi palsta nimeltään ”Kysy sikkoyllätykseltä”. Kiltalaiset voivat ottaa yhteyttä sikkoyllätykseen
sähköpostitse sikkoyllatys@gmail.com ja esittää mieltä vaivaavia
kysymyksiä. Seuraava numero ilmestyy vapun tienoilla, joten
sitä ennen kysymyksiä tulemaan. Kysymyksiä voi myös laittaa
facebookin kautta liittymällä ryhmään OFFICIAL_sikkoyllätys.

- Mitä eroa on diplomi-insinöörillä ja
tavallisella ihmisellä?
- Ei mitään, mutta insinööri ei huomaa
sitä.
Kuten totuttua, raksaedustus näkyi ja kuului näissäkin kekkereissä.

anu juvonen
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Ajankohtaista RILissä nyt:
Teekkaripalkkasuositus
kesälle annettu,
katso Jäsenyys/teekkarit www.ril.ﬁ
ABI-infot käynnistymässä,
lisätietoa RILin verkkosivuilla
Tervetuloa kesäglögeille 10.6.
katso lisää tapahtumakalenteri
www.ril.ﬁ
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Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenyritykset vuonna 2010
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Kulttuuriasiamiehen
suhdannetarkastelu
Kiltiksen viereinen ATK-työtila.
Vapaan työskentelypaikan löytäminen on kaavailtu uuteen tutkinto-ohjelmaan 5 opintopisteen suoritukseksi.
Kesätyöhaaveet.
Tälläkään haavaa haaveiden jääminen pelkiksi haaveiksi ei ole kenenkään
haaveena.
KP-hakemukset.
Hakemukset jätettiin kotimaanpitkälle, minkä jälkeen hakeneet jäävät
pitkin kotimaata.
Vappu.
Kansakunta saa uuden stressin
aiheen fuksimajurin pitkittäessä
päätöstä mahdollisen työväenjuhlan
järjestämisestä. Just do it Major!
Gravitaation bussikyydit.
Kyyditys takaisin Otaniemimaan
ghettoon toimi tänä vuonna yhtä hyvin
kuin viime vuonna, eli kuten VR:n
junat talvipakkasilla.
Vuosijuhlat.
Moni jättää vuosikertaviinit tänäkin vuonna kypsymään, ja kohdistaa
maisteluyritykset ensimmäisen vuoden
aikana kypsyneisiin. 97.Hermanninsitsi
järjestetään 9.4.
Lumi ja pakkanen.
Ennen toivoit valkoista joulua.
Nykyään pitäisit jouluna jonkun muun
kuin valkoisen näkemistä.
Lukukausimaksut.
Suomen suurimman aasialaisyhteisön tarjoama halpatyövoima antanee
piristyksen taloudelle, kun teekkarikylän vuokratason nousu ajaa kylään
majoittuneet sukulaiset ansaitsemaan
uutta vuokravuotta.

Aku viskari

Kaverisitsit
Jos lähdet raksalaisen kaa sitsaamaan,
voit päätyä samaan
paikkaan myös abin tai
vuorimiehen kaa!
Pitkästä aikaa järjestetyt kaverisitsit keräsivät Smökkiin sen verran
porukkaa, että ihmisillä oli kivaa
ja ensimmäisiä sitsejään oikeasti
isännöinyt ja emännöinyt IE pikkuSATtilaisten kera selvisi hommasta
kunnialla.
Lukkarointi oli puoliksi ulkoistettu Prodekolle ja suurin osa
sitsaajista oli muutenkin muualta
kuin raksalta.
Meininki oli katossa tai vähintäänkin pöydällä 15 minuutin

puheen sen päällä pitäneen turkulaisen
muodossa. Myös ken ompi fuksi-laulu
sai uusia käänteitä ”ken ompi abi tänä
vuonna”-säkeen voimin.

Näitä lisää, *vink vink*tulevat tapahtumakoordinaattorit ;)
Jatkolöylyt hoidettiin Gorsussa
ja jajatkoista kiitämme Potentiaalin
Tasausta.
anu juvonen

hamilkar bergroth

Kasviksia kampuksella
Helsingin kaupunginvaltuusto
päätti helmikuussa, että helsinkiläiskouluissa aletaan tarjota
yhtenä päivänä viikossa ainoastaan
kasvisruokaa. Voimakkaita tunteita
herättänyttä uudistusta perusteltiin koulun tehtävällä kasvattaa
oppilaita myös ruokatottumuksien osalta. Uudella käytännöllä
halutaan osoittaa nuorisolle, miten
hyvää ja laadukasta kasvisruoka voi
olla.
Alvarin apulaisravintolapäällikkö Marjo Katainen kertoo, että
vastaavaa käytäntöä on harkittu
myös Otaniemessä:

–Meillä on näitä teemaviikkoja, ja
syksymmällä erään sellaisen aiheeksi
on suunniteltu ruokien hiilijalanjälkiä.

Kasvispäivä sopii hyvin tähän yhteyteen, joten sitä aiotaan kyllä kokeilla.
Pysyvää kasvispäiväkäytäntöä ei silti
ainakaan vielä ole kaavailtu. Mikäli
muut Otaniemen lounasravintolat
olisivat säännöllisen lihattoman päivän
kannalla, Alvarissakin toki mietittäisiin
mukaan ryhtymistä.
Kataisen arvion mukaan joka kolmas
heillä syödyistä aterioista on muutenkin kasvisruokaa. Yllättävän monella
on siis päivittäin oma henkilökohtainen
”veggie day”.
henri tikkanen
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Gravitaatio

Laskuhumalaa, painovoimaa ja mieshormonia
iiro lindfors

Julkiset kulkuneuvot pakkautuivat
täyteen haalariin pukeutuneita opiskelijoita, kun pitkäksi venähtänyttä viikonloppua ei podettukaan luentosaleissa,
vaan jokaviikkoista tiistaikrapulaa loivennettiin Kaivopuiston Ullanlinnanmäellä pirteässä pakkassäässä, auringon
antaessa esimakua vääjäämättömästi
lähestyvästä keväästä.
Laskiaisrieha tarjosi kokeneimmillekin haalaribongareille haasteita, sillä
paastonajanalkua oli saapunut juhlistamaan opiskelijoita erivärisissä haalareissaan monista eri oppilaitoksista.
Rinteen varsille raahatut äänentoistolaitteet pauhasivat tuhanteen kertaan
soitettuja ikivihreitä bailustygejä taaten
kunnon juhlatunnelman suorituspaineiden hautautuessa mallasjuomien
mukanaan tuoman nousuhumalan alle.
Itse akateeminen mäenlaskukilpailu
ei tarjonnut vauhtia eikä vaarallisia
tilanteita, sillä lumi soi laskemiseen
ainoastaan nihkeän pinnan. Vappulehti
Julkun lahjoittamaa 200 euron pääpalkintoa havitelleet kilpajoukkueet taker-

normaalikiihtyvyyden suhteen oikein
seilaten pääkallopurje liehuen ja sapelit
kalisten ylivoimaiseen voittoon muiden
joukkueiden jäädessä integroimaan
mäenlaskuun osallistuneen anatomisesti uskottavan hevosen sukukalleuksia, jotka asiantunteva raati tosin
palkitsi erikoismaininnalla.
Sauna oli edustettuna kahdessakin
laskuvälineessä, joista toisen olivat
rakentaneet koneinsinöörikillan
opiskelijat, mikä ei luultavimmin
tullut yllätyksenä kovinkaan monelle.
Vaaleanpunaiset temmellyspuvut oli
heitetty hankeen, kun pakkausmuovista
rakennetun saunan seinät huurtuivat
mieshormonin kondensoituessa teltan
seinille konepoikien nauttiessa toistensa läheisyydestä.
Laskiasfestarit saatiin pakettiin noin
kello neljän aikoihin, jolloin rinteiltä
vellova sopulilauma viipelsi jatkamaan
aurinkoista nousuhumalaa ja odottelemaan itse illan päätapahtuman,
Gravitaation, alkamista.
Gravitaation temmellyspaikaksi oli

”LASKIAISRIEHA TARJOSI KOKENEIMMILLEKIN HAALARIBONGAREILLE HAASTEITA.”
tuivatkin muhkuraiseen rinteeseen
tarviten työntöapua alas päästäkseen.
Ainoastaan matematiikan laajaa oppimäärää lukevien teekkareiden merirosvolaivan kapteenit ja perämiehet olivat
onnistuneet optimoimaan kitkan ja

valittu Kampin Narinkkatorilla sijaitseva The Circus, jonka ovet aukesivat
yhdeksältä. Juhlijoiden sisäänotto sujui
hyvin aina kymmeneen asti, jonka
jälkeen eteispalvelu ruuhkautui pahasti,
ja jonotusajat venyivät pahimmillaan
tunnin mittaisiksi. Voisi kuvitella, ettei

iiro lindfors

tapahtuman eteispalvelun työntekijöiden määrää olisi kovinkaan vaikeaa
arpoa oikean suuruiseksi tapahtumaan,
johon lähes jokainen on ostanut lip-

soittava Disco Ensemble. Rubik aloitti
keikkansa puoli yhdentoista aikoihin, jolloin tanssit oli saatu polkaistuksi käyntiin ja tunnelma viritettyä.

“agressiivinen punksoitanta kelpasi akateemiseen humalaan itsensä saaneelle aaltoyleisölle.”
iiro lindfors

Talvisen sään suosiessa Ullis pullisteli jos jonkinmoista hiihtäjää.

punsa etukäteen. Eipä tosin lottokone
ole kahteen vuoteen saanut yhtäkään
luvattua ilmaiskyytiä Otaniemeen
osumaan oikeille päiville, joten narikkakohelluskin lienee ymmärrettävää.
Edellä mainitusta sekaannuksesta
huolimatta baarin sisällä tunnelma riitti
sulattamaan jäätyneimmätkin varpaat. Esiintyjiksi oli valittu modernia
indie-rockia soittava Rubik ja punkkia

Jokseenkin epävireiseltä kuulostaneet
resuisen näköiset itsenäisrokkarit eivät
sytyttäneet juhlakansaa ja latistivat tunnelmaa. Liekö syynä kappalevalikoiman
riittämättömyys vaiko liika Heinekenin
naukkailu lavalla.
Pääesiintyjänä soittanut Disco
Ensemble ei sen sijaan jättänyt ketään
kylmäksi, vaan aggressiivinen punksoitanta kelpasi akateemiseen humalaan
itsensä saaneelle aaltoyleisölle. Keikka
oli kerrassaan loistava ja pyyhkäisi riehaantuneen opiskelijayleisön yli tsunamin tavoin - jättäen hiestä läpimärkään
toimittajaankin ensi kertaa yhtenäisyyden tunnetta muista kouluista tulevien
aaltolaisten kanssa.
Loppuilta sujui kiihkeän keikan
jälkeisissä, hieman latteissa tunnelmissa, opiskelijoiden valuessa hiljalleen
koteihinsa. Taksijonossa puoli neljän
aikoihin notkuville haalarisankareille
jäi päivästä varmasti erittäin hyvä maku
suuhun ja suosittelen laskiaispulliin
varattujen eurojen käyttämistä Gravitaatio-lippuun ensi vuonnakin.
aku viskari

Teekkaripiraatit viilettivät vuoden 2010 Laskiaisriehan voittoon.
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RAATI 2010 ESITTÄYTYY:
tÄMÄN JÄLKEEN TUNNET HEIDÄT PAREMMIN, KUIN EHKÄ ITSE TAHTOISITKAAN.
osaatko siis yhdistää naamat oikeisiin teksteihin?

Nimi: Anu Juvonen
Virka: Isäntä
Kotoisin: Lauttasaaresta
Synt.aika: 1988
Vuosikurssi: II
Y-puoli

Nimi: Juho Rahko
Virka: XQ-mestari
Kotoisin: Oulusta
Synt.aika: 1987
Vuosikurssi: II
Y-puoli

Nimi: Emmi Hietala
Virka: Puhis
Kotoisin: Oulusta
Synt.aika: Tsernobyl-vuosi
kerta
Vuosikurssi: III
Y-puoli

Nimi: Laura Salo
Virka: Opintovastaava
Kotoisin: Lapualta
Synt.aika: 1986
Vuosikurssi: IV
R-puoli

Nimi: Eppu-Oskari Henriksson
Virka: Phuksikapteeni ’10-’11
Kotoisin: Porvoosta
Synt.aika: 1989
Vuosikurssi: II
Y-puoli

Nimi: Olli Sihvola
Virka: Emäntä
Kotoisin: Kotkasta
Synt.aika: 1987
Vuosikurssi: II
R-puoli

Nimi: Elina Virolainen
Virka: Päätoimittaja
Kotoisin: K-nummelta
Synt.aika: 1988
Vuosikurssi: II
Y-puoli

Nimi:
Anni Suomalainen
Virka: Rahis
Kotoisin:
Järvenpäästä
Synt.aika: -89
Vuosikurssi: II
Y-puoli

Nimi: Esa Koskinen
Virka: Kirjuri
Kotoisin: HKI:stä
Synt.aika: 1988
Vuosikurssi: II
R-puoli

Nimi: Aura Liski
Virka: Ulkovastaava
Kotoisin: Lahdesta
Synt.aika: 1987
Vuosikurssi: II
Y-puoli
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Kaikki alkoi siitä kun kätilö kalpeni kauhusta itäisen satamakaupungin
keskussairaalassa kun minä tulin maailmaan. Hetihän sen siinä näki,
että nyt tuli käki tänne rikkaita rienaamaan. Siitä lähtien on rillumareitä
vedetty pitkin maailman teitä eikä hymy ole vieläkään hyytynyt. Hyvä
boogie päällä kierretään pitkin bileitä ja janotaan vodkaa entistä enemmän. Kuka sitä nyt kalenteria tai kelloa katsoo kun keitota haluaa. Joskus
sitä myös urheiluakin tuli kokeiltua, mutta sittemmin tämä on jäänyt liian
hienon teekkaritoiminnan varjoon. Joskus sitä tulee ajateltua, että tuleekohan minusta koskaan mitää, mutta jotenkin sitä päätyy aina ajattelemaan, että tämähän on vain elämää ja otetaan siitä kaikki irti mikä lähtee.
Eletään vaan vaikka piruuttaan!

Sanotaan, että nimi on enne. Itse en tämmöiseen paskaa usko nimittäin
olen syntynyt urpon nimipäivänä. Syntyjääni olen kaupungista, joka tullee olemaan Helsingin naapurikaupunki tulevina vuosina. Jos minulla
tulee josku olemaan vahtikoira, opetan sen haukkumaan Lady Gagan
Bad Romancen tahtiin. Pidän jäätölöstä (kovaa meteliä) silliksellä.
Lempi eläimeni on laivaelefanttikin. Ala-asteella olin statistina Aleksis
Kivi elokuvassa. Lopputuloksesta minut kuitenkin leikattiin pois, mutta
sainpahan sata markkaa palkaksi. Osallistuin myös Skidi Skaba laulukilpiluun, jossa minut valittiin edustamaan kouluamme
Itä-Uudenmaan karsintoihin. Kilpailu-ura tosin päättyi siihen. Tyttöjen
toivossa valitsin ala-asteella tekstiilityön puukäsityön sijaan.
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Vuonna 1987 syntyi eräässä pohjoisSuomen pitäjässä tämä sittemmin
teekkarielämään hurahtanut henkilö.
Naapurit kuiskivat jo tuolloin, että
tämän lapsen tulevia harrastuksia tuskin on vaikea arvailla, kun potkumopoilu ja jalkapallo kuuluivat lähes
jokapäiväiseen ohjelmaan. Noh, nykyään kesäisin viheriöillä tulee vietettyä
aikaa runsain mitoin sekä moottoripyörän mittariin kertyy kilometrejä
tasaisen varmasti. Tämän henkilön
sukupuolen ja opintosuunnan määrää
meioosissa syntynyt se maskuliinimpi
kromosomi, punssista tai jallusta hän
valitsee sen jalomman. Otaniemessä
hän aloitti opiskelun ’08, esimakua akateemiseen elämään on otettu vuosina
’06-’08 eräässä toisessa Suomen
yliopistossa. Mottonaan hän sanoo lausahduksen ”eteenpäin vaikka isännän ja
puhiksen kantamana”.

Pienenä minusta maailman ällöttävintä oli se, jos lautasella perunat ja kastike koskivat toisiaan. Mutta maailman siisteintä taas oli se, kun sain prätkähiirileikissä naapurin poikien kanssa
aina olla Turbo, koska olin vanhin. Sen ansiosta uskon edelleen, että sukupuolitasa-arvoinen
maailma on mahdollinen. Kun olin pieni, isäni kutsui minua Pocahontakseksi ja mummini
Jumpittelijaksi. Myönnän, että molemmat nimistä olivat ansaittuja. Kahdenkymmenen hengen
serkuslaumassa opin hyväksi kuuntelijaksi, ja siksi en varmaan saa enää itse suustani mitään
järkevää. Eläinrakkaana likkana toiveammattini oli tietysti aluksi eläinlääkäri. Onneksi ei
motivaatio riittänyt pääsykokeisiin, vaan junailin itseni TKK:lle. Täällä olen oppinut tanssimaan pöydällä, nukkumaan lattialla ja hyppimään seinille. And I’m lovin’ it.

Jo pienenä kun rakentelin Legoja siellä, missä aurinko näkyy
aiemmin kuin Espoossa (aurinkohan tulee idästä aivan kuin
monet muutkin hienot asiat), pelkäsivät varmasti monet, että
päädyn juuri tähän kouluun. Niinhän siinä kävikin, ja vaikka
tieni TKK:lle on voinut olla asfaltoitu mutta silti kuoppainen, olen siitä onnellinen. Matka kotiseudultani tänne on
luultavasti pidempi henkisesti kuin fyysisesti, riippumatta
siitä ottaako suoran vaihtoreitin vai kiertotien. Varsinkin
ensimmäisen opiskelutalvenani kevyitä adaptoitumisongelmia saattoivat aiheuttaa pimeät aamut, olinhan tottunut idän
aikaiseen auringon nousuun. Tänä talvena en ole kuitenkaan
ilokseni juurikaan näistä kärsinyt, vaan viime keväänä alkanut
kehitys on tuonut tulosta. Olen siis sopeutunut melko hyvin
TKK-elämään! Keväällähän puheenaiheena on tietysti aina
kevät, ja mikäs onkaan sen mukavampaa. Keväällä alkaa myös
puhaltamaan lempeä merituuli ja kaupunkikuva saa pikkuhiljaa muutakin väriä kuin harmaata. Otetaan keväästä kaikki ilo
irti!

Olen: pohjalainen, vasuri (lautailen silti regularisti), yllytyshullu, uhkarohkea (mutta pelkään montuissa uimista...siellä on
ruumiita, ja tappajahauki nappaa varpaasta), ex-lestadiolainen ja
häiritsevän utelias. Kiipeilin pienenä paljon puissa (vieläkin, jos
kehtaisin). Paras lapsuuden kesä oli, kun heräsimme naapurin
kanssa aamuisin kuudelta rakentamaan majaa. Harrastin ratsastusta, kunnes tipuin (sängyltä...EIKU) ja löin pääni
seinään (saattaa selittää jotain). Skippasin kaikki koululäksyt.
Pukeuduin penkkareissa teekkariksi. Kisaan liikennevaloissa ja
haluaisin kokeilla ralliautoilua. ”Surkeiden sattumusten sarja”
-kokemukset ovat hauskoja. En ole lyhyt ja ytimekäs...jutuistani.
Pidän kaikesta urheilusta ja riehumisesta ylipäätään. Minua saa
halata, mutta ole varuillasi, koska pidän leikkimielisestä kamppimisesta ja painimatseista!

Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta/ Kymenlaaksosta,
ja pidän itseäni (pohjois-)
pohjalaisena. Phuksina olin
melko epäaktiivinen, en ajatellut
tekeväni ”uraa” killassa enkä
missään nimessä halunnut raatiin. Jos joku olisi tullut phuksisyksynä kertomaan tulevasta
kolmesta vuodesta, olisin nauranut ja uskonut, että tuo henkilö valehtelee. Tuolloin myös
päätin, että luen pääaineena
vesi- ja ympäristötekniikkaa ja
sivuaineena tuotantotaloutta.
Phuksivuoden jälkeen olin
kunnallisteknisellä työmaalla.
Työmaalla oli kauheaa ja päätin,
etten vahingossakaan alkaisi
lukemaan georakentamista.
Viime kesänä olin suunnittelunavustaja. Töissä oli kauheaa ja
päätin, etten ikinä alkaisi lukemaan tie- ja liikennetekniikkaa.
Mutta tässä sitä ollaan: valitsin
pääaineeksi tie- ja liikennetekniikan ja aloin lukemaan
sivuaineena georakentamista.
Koskaan ei pidä sanoa ”ei ikinä”
ja vahinkoja tapahtuu.

Ja kuka minä sitten olen?
Ainakin olen hemmetin
onnellinen tällä hetkellä. Ihmisenä minua kuvaa mielestäni
hyvin ystäväni Sasu Mäkelän
minusta julki lausuma määritelmä: Olen samaan aikaan
todella aito ja äärimmäisen
feikki. Minulla on aina hauskaa yksin- hymyilen paljon
ja nauran usein itsekseni.
Tykkään tanssia, mutta yritän
tykätä siitä vähän vähemmän.
Rakastan X-tra pikakahvia ja
Dipolin leipää. Koen jatkuvaa
huonoa omaatuntoa siitä, että
en lue kirjoja enkä nykyään
juurikaan edes sanomalehtiä.
Heikkouteni ovat MTV3:n nettisivujen viihdeuutiset. Olen
½ karjalainen, ¼ hämäläinen
ja ¼ kymenlaaksolainen.
Minulla on pikkuveli, jonka
kanssa soitan kitaraa ja laulan.
Bravuurimme on Anna mulle
piiskaa. Tykkään matkustaa,
mutta vihaan lentämistä. Olen
esiintynyt reality- tv sarjassa
Italian televisiossa.

Kun olin alaikäinen ja vielä tykkäsin käydä
baareissa, menin eräänä ihan hauskana iltana
Feverissä vessaan seisomaan salaa käsilläni.
Olen sopinut pupujen kanssa etten syö niiden
ruokaa eivätkä ne syö minun ruokaani. Toisinaan ennen opintotuen tuloa syön pelkkiä
nuudeleita, koska olen tuhlannut kaikki
rahani Pepsi Maxiin. Välillä, myös ilman
Pepsi Maxia, poskeni kramppaavat ilman
muuta erityistä syytä kuin että hymyilyttää
vaan niin vietävästi. Viime syksynä kotiini
JMT3:n ylimpään kerrokseen tuli rikkinäisen
hyttysverkon läpi jokin eläin, joka heitteli
muromysliä ympäriinsä ja ulosti sängylleni.
Olin silloin kiltiksellä evakossa iltaan asti
koska en uskaltanut mennä puolta metriä
pidemmälle asuntooni.

Pienenä olin varma, että minusta tulee
isona arkkitehti. Onneksi tajusin ajoissa,
että fysiikan lait tulisivat rajoittamaan
luovuuttani ja suuntasin suunnitelmani
parkkipaikan toiselle puolelle. Tiedä sitten
vaikuttiko tähän älynväläykseen liian monta
yhteentörmäystä pään ja jalkapallon välillä
nuoruusiällä vai muutama piruetti liikaa
tanssitunnilla. Otakaarikin tuli tutuksi jo
lukioaikana, kun kaverin kanssa ajeltiin
pillurallia sitä pitkin kerta toisensa jälkeen
huonomman tekemisen puutteessa. Perinteisenä välietappina toimi snägäri. Fuksivuonna tapahtumia jäi välistä ehkä kaksi ja
kevät -09 oli muutenkin niin voitokas, että
teekkarielämä imaisi tämän Lounais-Helsingin toivon pyörteisiinsä lopullisesti. Odotettava jatkumo oli, että tyttö löysi lopulta
itsensä OK20:n seinän sisästä rakennusinsinöörikillan isännän saappaat jalassaan. Ja
hyvät saappaat ovatkin, kun on niin kaunis
emäntäkin! Livet är härligt!
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RUUTISTEN PUUHANURKKA
Tervehdys IK:n väki!
Jo lähes legendaariseksi muodostunut ja kuolleeksi todettu IK:n oma VIINLANDIA-kirjoituskilpailu on jälleen kerran täällä.
Osallistu kilpailuun kirjoittamalla teksti aiheesta “Maailman hauskin sana”.
Sanan hauskuus voi piillä sen kirjoitusasussa, ääntämyksessä tai merkityksessä. Ainoana kriteerinä on, että sanan on oltava
suomen kieltä. Teksti voi olla vain sen yhden kriittisen sanan pituinen, tai vaihtoehtoisesti niin pitkä, kuin luulet tarvitsevasi
vakuuttaaksesi tuomarit juuri Sinun sanasi paremmuudesta.
Menestyneimmät kirjoitukset palkitaan tuttuun tapaan killan perinteisillä Wappusimoilla mahdollisen Wapun tienoilla. Palkintona
on tänäkin vuonna pientä suunkostuketta Wapun viettoon. Palauta taidonnäytteesi nimimerkillä varustettuna Ruudolf Ruutisen
(Elina Virolainen, II vuosikurssi) riippariin tai sähköpostilla osoitteeseen elina.virolainen@tkk.fi 12.4.2009 mennessä. Riippariin
palautettaessa jätä tekstisi & yhteystietosi suljetussa kirjekuoressa. Sähköpostilla palautettaessa otsikoi viestisi “Viinlandia 2010”.

EINSTEININ ARVOITUS
1.

Samalla kadulla on viisi taloa, joista jokainen on eri värinen. Jokaisen talon omistaja on eri kansallisuutta.

2.

Talojen omistajista, jokainen juo eri juomaa, polttaa eri merkkistä savuketta ja omistaa eri lemmikkieläimen.

3.

Kenelläkään ei siis ole samaa lemmikkiä, kukaan ei juo samaa juomaa, polta samaa savukemerkkiä eikä ole samaa kansallisuutta kuin
toinen.

Kysymys kuuluu: ”Kuka omistaa kalan?”
Faktat:
•

Britti asuu punaisessa talossa.

•

Ruotsalaisella on koiria lemmikkeinä.

•

Tanskalainen juo teetä.

•

Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella.

•

Vihreän talon omistaja juo kahvia.

•

Henkilö, joka polttaa Pall Mallia, kasvattaa lintuja.

•

Keltaisen talon omistaja polttaa Dunhillia.

•

Henkilö, joka asuu keskimmäisessä talossa, juo maitoa.

•

Norjalainen asuu ensimmäisessä talossa.

•

Henkilö, joka polttaa Blendiä, asuu kissan omistajan naapurissa.

•

Henkilö, jolla on hevonen asuu sen naapurissa joka polttaa Dunhillia.

•

Henkilö, joka polttaa Bluemastersia, juo olutta.

•

Saksalainen polttaa Princeä.

•

Norjalainen asuu sinisen talon naapurissa.

•

Henkilöllä, joka polttaa Blendiä, on naapuri joka juo vettä.
Einstein kirjoitti tämän 19. vuosisadalla. Hän väitti että 98% maapallon väestöstä ei pysty ratkaisemaan tätä. Se on 		
mahdollista. Kuulu siihen 2%:iin joka pystyy!

TALO
KANSALLISUUS
JUOMA
SAVUKE
LEMMIKKI

