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“Jaa, kait sitä pitäis alkaa pääkirjotusta kirjottamaan”
Näin totesi eräs Ruutisten päätoimittaja puoli kolmen aikaan perjantaiaamuna lehteä taitellessaan. Kaikenlaisten kömmähdysten jälkeen se ajoissa
tehty lehti on taas työn alla viimeisenä yönä. Eihän se väärin ole, mutta voisihan sitä joskus nukkuakin. Tosin Wappuna sitä harvemmin harrastetaan
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että Äpy on wappujulkaisu. Äpyä myyvät teekkarit. Niin minäkin. Osta siis
Äpysi minulta. Sitä saa rahaa vastaan.
Raha on vieläkin vihreää. Niin on nurmikkokin kesällä. Toivottavasti jo
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Ruudolf Ruutinen alias Ossi Inkiläinen

Ruutisten toimitus
Päätoimittaja
Ossi Inkiläinen

Toimittajat

Milla Mattila
Mea Ylä-Soininmäki
Marianna Häkkinen

Eero Korpi
Rasmus Fagerström
Mea Ylä-Soininmäki
Juliana Laine
Olli Koskinen
Antonio Nikolov
Katariina Aarnio

ISS N 1235-628X (painettu)
ISS N 1795-8970 (verkkolehti)
Ilmestyy neljästi vuodessa

Taitto

Painopaikka

Ossi Inkiläinen

Made by Hanna Koskikallio

Dokumentoijat

Lehtisepät, Pieksämäki
Painos 250kpl

Rakennusinsinöörikilta
Rakentajanaukio 4A
02150 Espoo
044-587 7471
http://ik.ayy.fi

RUUTISET 2/013

3

Voihan elämäni kevät!
Sanon tämän nyt heti alkuun; sataset on nyt juhlittu, ja
hyvin meni, hurraa! Vuosijuhlaviikko oli täynnä tapahtumia, ja ainakin itselläni oli erittäin hauskaa! Viikko
huipentui perjantaina Dipolissa itse vuosijuhlaan, ja kokonaisuus oli onnistunut. Matkan varrella tosin tuli hyvin
yllättäviä vastoinkäymisiä, mutta hei, raksa jaksaa! Voin
myös kertoa, että 800 henkilön edestä pöytiä näyttää aika
isolta määrältä sieltä juhlasalin edestä katsoessa. Kiitos vielä kaikille osallistuneille, järjestäjille, ja erillinen
suurkiitos töissä olleille phukseille!
Valitettavasti myös Hermanni-viikonloppu loppui aikanaan, ja koitti paluu arkeen. Olin salaa toivonut, että kiire
hellittäisi vuosijuhlan jälkeen, mutta kalenteri täyttyykin
nyt jo muilla asioilla. Positiivista tässä on se, että useisiin
niistä merkinnöistä liittyy olennaisesti eräs teekkareille
tärkeä juhla, eli tietenkin wappu! Otaniemen wapputarjonta on aivan uskomatonta. Ongelmana on lähinnä se,
ettei ehdi mukaan kaikkeen hauskaan, vaikka haluaisi.
Jäynät, Äpy, phuksispeksit ja monet muut asiat nostavat
ainakin omaa wappu mieltäni päivä päivältä korkeammalle! Onnittelut myös kaikille tupsulakin tänä kevään
saaville! Phuksiwappu on vain kerran elämässä, ja siitä
kannattaa ehdottomasti ottaa KAIKKI irti. Muistetaan jokainen myös huolehtia kaverista, ja tietenkin nauttia wapusta!
Nyt satasten jälkeen huomioni on siirtynyt entistä vahvemmin ensi syksyyn.
Killan pitää mukautua muuttuvaan ympäristöön ja taata kaikille ensi syksyn
phukseille sama asema kuin kaikille aiemmillekin sukupolville. Työsarkaa riittää, sillä muutokset ovat suuria ja mm. kaikki asiat pitää miettiä tarkasti läpi.
Koko tämän vuoden haasteena on ollut se, että monia asioita ei ole pystynyt
tekemään ”kuten aina ennenkin”. Toisaalta se on kuluttavaa, mutta toisaalta se
tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää ja uudistaa.
Kevät on jo pitkällä ja kesä lähestyy. Vielä ennen kesätöiden alkamista pitäisi

Vikat löpinät
Istuskelen kotonani valmistelemassa frakkiani Raksan sadatta vuosijuhlaa varten ja olen onnellinen. Rakennusinsinöörikilta täyttää tänään
100 vuotta ja kiltamme tulevaisuus
näyttää silmiini hienolta. Yliopiston
ja opintojen rakennemuutosten
myllerryksessä monet ovat alkaneet
välillä pelkäämään kiltamme tulevaisuuden puolesta. Heillä ei kuitenkaan ole ollut etuoikeutta seurata läheltä
Raksan sadannen phuksivuosikurssin, teidän, edesottamuksia kuluvan
vuoden aikana. Raksahenki ja toveruus jatkuu teidän vuosikurssissanne vahvana tulevina vuosina – rohkeasti kohti seuraavia satasia! Raksa
jaksaa.
Siitä hetkestä kun tapasin teidät ensi
kertaa Raksan luentosalissa on nyt
221 aamua ja yhtäkään en vaihtaisi
pois! Muistan ensimmäisten päivien
fiilikset vielä kuin eilisen. Vaikka olin
valmistautunut uusien opiskelijoiden vastaanottoon jo miltein puoli
vuotta ennen saapumistanne, ei

mikään olisi pystynyt valmistamaan
minua tulevaan vuoteen. Jännitti nimittäin niin perhanasti! Jännitys tosin
hävisi hyvin pian, kun huomasin, että
tässähän tuli vain raksalle joukko uusia
kavereita, ystäviä. Valtava kiitos kaikille teistä – te ootte mahtavia tyyppejä! Muistakaa toisianne ja pitäkää
yhtä myös phuksivuoden jälkeen. Kilta
pysyy mukananne koko opiskeluiden
ajan ja sen jälkeenkin. Pitäkää huolta
nyt luoduista sosiaalisista suhteistanne, niiden arvoa ei voi liiaksi korostaa.
Upea vuosi on nyt jo miltei takanapäin
ja aika on mennyt kuin siivillä. Jäljelle
jää roppakaupalla muistoja, upeita kokemuksia ja uusia ystäviä. Tämä vuosi
on ollut elämäni parasta aikaa ja tulen
muistamaan teidät ja tämän fiiliksen
aina vanhoille päivilleni asti.
Arwon phuksit: Olette vetämässä päähänne teekkarilakit ja phuksit sisältänne ovat kuolemassa. Minä lakkaan
olemasta phuksikapteeninne, sillä
tehtäväni on suoritettu: te olette suoritutuneet phuksivuotenne haasteista
kunniakkaasti ja olette astumassa teek-

selvitä kunnialla tenttiviikosta, siinäpä varmasti haastetta meille kaikille! Harmittelen aina Otaniemen hiljentymistä kesäksi, mutta toisaalta säännöllinen
töissäkävijän päivärytmi tekee hyvää. Suurin osa kavereistakin onneksi pysyy
maisemissa. Kesä tarkoittaa myös sitä, että myös raativuosi alkaa lähestyä puoliväliään. Väitän, että tämä on ollut elämäni kevät, enkä vaihtaisi päivääkään
pois. Kesällä kuitenkin kannattaa ladata akkuja, ja nauttia lämmöstä ja valosta!
Mitä saadaan, kun yhdistetään kaksi mahtavaa asiaa? Se on varmasti enemmän kuin osiensa summa, ja niin käy varmasti, kun lyödään yhteen IK100 ja
wappu! ;)
Mika Lemmetyinen
100-vuotiaan Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja

kareiden
iloiseen
joukkoon.
Ja toden
totta olette lakkinne
ansainneet!
Nauttikaa
täysin rinnoin
wapusta
ja
viimeisistä
hetkistänne
phukseina.
Muistakaa
aina mitä
teekkarina
oleminen
tarkoittaa ja
pitäkää sitä
arvossa. Minulle se tarkoittaa nyt
juuri tätä:
kiltaa, ystäviä ja wappua.

ikuisesti Phuksikapteeninne
Rasmus Fagerström
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Wapun ajan ajatuksia
oppinut Wapun viettämisestä. Teekkarin
Wapussa tärkeintä ei mielestäni ole
mahdollisimman monessa tapahtumassa
könyäminen, tolkuton ryyppääminen tai
välttämättä edes lakin laittaminen puolilta
öin päähän uudemman ranskalaisen
torvimusiikin
tahdissa.
Kaikki
wapunviettoon kuuluva olisi nimittäin
kovin tylsää ilman sitä kaikista tärkeintä
asiaa, josta sitsienkin ensimmäinen laulu
kertoo: hyviä ystäviä.
Ystävien seurassa peruswapusta tulee
hyvin äkkiä eeppinen seikkailu, jonka
aikana sattuu ja tapahtuu ties mitä
mielipuolista. Wappulehden myyminen
kaverin kanssa on huomattavasti
hauskempaa kuin yksin torin laidalla
nököttäminen ja äkkiä lehteä ostamaan
tulleelle
esitetäänkin
jo
pikaista
performanssia. Hyvällä kaveriporukalla
osallistuminen
sitsikilpailuihin
tai
Hulluun Jussiin on todella hauskaa.
Hyvällä kaveriporukalla sateisellakin
Ulliksella paistaa aurinko.
Monesti
kuulee
sanottavan,
että
fuksiwapun voi kokea vain kerran.
Tämä pitää mielestäni hyvin paikkansa,
moni asia tekee fuksin wapusta todella
ikimuistoisen,
kuten
varmaankin
nuoremmat
ovat
jo
huomanneet
ja vanhemmat taatusti muistavat.
Fuksivuoden aikana näkee ja kokee
todella paljon, mutta Otaniemestä löytyy
paljon asioita joita fuksivuonna ei pääse
tai ehdi kokemaan ja tekemään. Juuri tässä
piilee Wapun taika: joka vuosi Wapusta
on mahdollista luoda täysin uudenlainen
seikkailu haasteineen ja unohtumattomine
hetkineen.
Kevätaurinko paistaa, lumet ovat (melkein)
sulaneet ja jälleen kerran on fuksitoimikunta
käynyt virkistäytymässä keväisessä Laajalahdessa.
Jo n:ttä kertaa teekkariwappua viettävänä sitä
luulisi, että kaikki on jo koettu ja nähty, mutta
jälleen kerran Wappu on yllättänyt vanhan
iloisesti. Jotain olen kuitenkin jo vuosien saatossa

Itselleni tämä on siis tosiaan jo viides
teekkariwappu, jota vietän näin 25 vuoden iässä.
Neljännesvuosisadasta kymmenen prosenttia on 2,5
vuotta. Tämä luku on merkittävä, koska se sattuu
olemaan sama aika, jonka olen toiminut Otaniemessä
fuksitoimikunnassa, ensin kapteenina, sitten
majurina. Olen siis käyttänyt kymmenen prosenttia

tähänastisesta
elämästäni
fuksikasvatuksen
järjestämiseen. Syitä tähän on monia: perinteiden
ylläpito ja kehittäminen, siistien juttujen tekeminen,
jne jne. Parasta ja tärkeintä fuksikasvatuksessa
kuitenkin on uusien ystävien hankkiminen ja
aivan huikeisiin tyyppeihin tutustuminen. Aina
ei ole ollut helppoa ja joskus vastuu on tehnyt
hommasta suorastaan rankkaa, mutta kaikesta
huolimatta olen edelleen sitä mieltä, että menneet
2,5 vuotta ovat olleet tähänastisen elämäni parasta
aikaa. Kiitos kaikille ystäville, niin uusille kuin
vanhoillekin, kiitos kaikille fukseille joihin olen
tämän vuoden aikana tutustunut. Kiitos rakkaille
toimikunnilleni FTMK’11:lle ja FTMK’12:lle,
sekä raksaphukseille 2011 ja 2008. Kyllä te tiiätte.
Erityiskiitos vielä omalle fuksikapteenilleni
Henri ”Henu” Tikkaselle, joka opetti minut,
umpihumanistin pojan, teekkarin tavoille.
Juurikin vuosi sitten, kun viimeksi kirjoitin
Wappuruutisiin, totesin phuksivuoden olevan
teekkariuden ensiaskelia, joiden jälkeen on aika
lähteä uuteen seikkailuun. Omalta osaltani uskon
seikkailuitteni fuksikasvatuksen parissa saapuneen
nyt loppuunsa. Uudet seikkailut siis odottavat,
niin minua kuin toivottavasti sinuakin, arvon
lukija. Vanhemmiten ehtii levätä, teekkarivuosista
kannattaa ottaa kaikki irti. Seikkailla ei voi
koskaan liikaa.

Skumppaa, lakki ja hyviä ystäviä.
Ulliksella nähdään!

Hamilkar Bergroth

Fuksimajuri (vielä hetken aikaa)
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Satavuotiasta ihmistä kutsutaan vanhukseksi. Sadan vuoden
ikä ei ole itsestään selvyys edes tämän päivän lääketieteen
saavutusten valossa. Tähän asti eläneistä ihmisistä vain
prosentin murto-osa on saavuttanut kunnioitettavan sadan
vuoden iän. Arvioidaan kuitenkin, että jopa kolmannes nyt
syntyvistä lapsista eläisi satavuotiaiksi.
Vuonna 2008 Teknillinen korkeakoulu täytti sata vuotta.
Samana vuonna perustettiin Aalto-yliopisto, jonka yhdeksi
korkeakouluksi TKK sulautettiin. Positiivisesti ajateltuna TKK
ei kuollut vaan uudistui.
Viime vuonna eräs suuri nimeltä mainitsematon rakennusalan
urakoitsija täytti sata vuotta. Tämän vuoden alussa saimme
lukea lehdistä, miten tämä killan haalareita perinteisesti
sponsoroinut pörssiyritys aikoo jakautua kahtia.
Arkkiatri Arvo Ylppö eli 104-vuotiaaksi. Kun Ylpöltä kysyttiin
hänen pitkän ikänsä salaisuutta, hän vastasi eläneensä niin
kuin mukavalta tuntuu.
Sata vuotta on siis kunnioitettava ikä ja saavutus jo itsessään.
Killan sataan vuoteen mahtuu paljon. Kilta on kokenut sodat,
pommitukset, lamat, poliittiset ailahtelut ja tutkintojen
uudistukset. Vaikeista vuosista se on aina noussut ja voin
vilpittömästi vakuuttaa, että tänään, tässä ja nyt kilta on
ehkä aktiivisempi kuin koskaan historiansa aikana.

TEEKKARIPALKKASUOSITUS 2013
Opintopisteet

Peruspalkka euroa/kk

37,5 57,5 112,5 150 195 1240 -

1 920
2 010
2 110
2 220
2 330
2 470

Mielestäni killan voimavara on ystävyys. Killan ansiosta
on luotu elinikäisiä suhteita – nykyään jopa vastakkaista
sukupuolta olevien kanssa. Kiltatoiminnasta on saatu voimaa
mennä eteenpäin. Suorittaa kursseja, harjoitustöitä, tenttejä
ja tutkintoja. Suunnitella sitsejä, jatkoja, ja-jatkoja ja
silliksiä. Juhlia vappua, hermannia, puolihermannia,
pikkujouluja. Ystävien kanssa on koettu nousut ja laskut
– enkä puhu nyt vain humalista. Kilta on enemmän kuin
jäseniensä summa.
Killan 15. oltermannina haluan onnitella kiltaa. Uskon, että
killan pitkän iän salaisuus on pitkälti sama kuin ihmisen.
Positiivisuus, joka näkyy teekkarihuumorina, jäyninä ja
tempauksina – kaikessa killan toiminnassa. Aktiivisuus, josta
saa aavistuksen pelkästään killan tapahtumakalenteria
vilkaisemalla. Ruokavalio, jossa viinasampon antimilla
ollut usein tervehdyttävä vaikutus.
Malja rakennusinsinöörikillalle!
Riku Vahala, oltermanni

Oletko lähdössä vaihtoon?
Muista hakea vaihtoapuraha!
ril.fi > apurahat
Olethan jo RIL-Nuorten jäsen?
ril.fi > RIL-Nuoret

RILlissä aloittanut kaksi uutta teekkariyhdyshenkilöä! Ota rohkeasti yhteyttä!
Oliver Heinonen, oliver.heinonen @ ril.fi, (Aalto-yliopisto)
Riika Rautavaara, riikka.rautavaara @ ril.fi, (TTY ja Oulun yliopisto)
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Kotimaan Pitkä [ˈkotiˌmɑːn pi,tkæ]

Havahdun tekstiviestiin, jossa lukee, että Nordic Kimble Cupin on voittanut Killan rahastonhoitaja Kalle ja etupäässä kutova Jaakko.
Huokaisen helpotuksesta. Kalle ja Jaakko ovat
jo tulossa KP:lle, joten mukaan mahtuu varasijalaisia.
Saavumme Helin kanssa Raksalle ja valmistelut alkavat. KP-kisälli Paulikin saapuu
raksalle kiljuvassa pirteydessään. Matka alkaa
ultimaattisella aamupala-alkudrinkillä ja porukka nousee bussiin. Pietari suurikin on paikalla.
Otamme tuntemattoman suunnan kohti Leppävaaraa ja A-insinöörien konttoria. Excun
jälkeen vatsa täynnä smoothia hyppäämme
bussiin ja reissun lyhyin siirtymä Rambollille kilometrin päähän hämmentää matkaajat.

Syömme kahvit ja pullat, ja matka jatkuu kohti
Jätkäsaarta.
Mikäs ihmeen pitkä tämä on, karjuu joku sika
bussissa. Hämmennyn, sillä en minä ainakaan
pitkälle lähtenyt. Ajamme Jätkäsaaren kautta Käpylään, josta jatkamme Espooseen, jossa
Forcit esittelee meille jo toista vuotta putkeen
mielettömän räjäytyksen. Helpotun siitä, että
räjähdepanos on isompi kuin viime vuonna.
Matkaajat hajoavat tiukkaan aikatauluun ja
minä heidän hajoamiseen. Päätän, että kaikki
ansaitsevat jonkinlaisen rangaistuksen. Kuplavesi virtaa ja budjetti pitää kiitos Hartwallin.
Ensimmäinen pitempi etappi on kohti Hämeenlinnaa, päivän viimeinen pakollinen meno. Ossi-Matti ottaa meidät vastaan NCC:n tiloihin
ja kaikki alkavat rentoutua. Joku jo arvailee,

että menemme selkeästi Tampereelle yöksi.
Matkamme jatkuu, ajamme Tampereen ohi ja
saamme kymmenen maissa Vaasaan.
Esimerkillisesti herään ensimmäisten joukossa
helistellen koppiani ja huudan kannustavasti
ihmisiä heräämään. Siivoamme jälkemme ja
jatkamme matkaa. Kuskimme painaa kaasun
pohjaan niin, että loska paukkuu. Seuraava
pysähdys: Oulu. Joku matkaaja on jo arvannutkin, että tänäkin vuonna käymme SRT-päivillä. Harmiksemme missaamme aamuisen
seminaarin ja jakaudumme suoraan viiteen
ryhmään excuille Destiaan, VR trackille, Hartelalle ja Lemminkäiselle. Kysymme parhaat
kysymykset ja onneksi bussijako oli sen verta
selkeä, että kaikki jakautuvat ajallaan oikeisiin
busseihin.
Illalla sitsaamme ja kunnioitamme lippuja ja
torveja. Jussi raukka on
valinnut asukseen jättimäisen karhutölkin. Onneksi naiset ravitsevat Jussia ja hänelläkin on kivaa.
Pauli jakaa muillekin kouluille kiljuvan tunnelman.
Herään 04:30, korvissani soi ja päätän mennä
saunaan
muistelemaan
haniani. Herätän matkaajat hyvissä ajoin, jotta ehdimme syödä aamiaista
ja jatkaa matkaa. Ulkona
meidät yllättää Matiaksen
lukiokaveri ,joka on tuonut meille poven täydeltä
Redbullia. Hyppäämme
bussiin ja otan rauhallisesti, sillä tämä päivä on
kisällieni käsialaa.
Päivä alkaa tunnin luennolla Mordorissa ja kirjaan ylös kaikki nukahta-
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Teksti: Carl-Thomas Uhlenius
Kuvat: Olli Koskinen

Mielipide KP:sta:

jat, Antti on ihan kanaalissa. Kukaan ei jäänyt
laukkukasan alle nukkumaan bussiin joten siirrymme, ilman rangaistuksia, kiertelemään tehdasta bussilla. Näemme, miten teräksestä tehdään rullia ja, että pieni kävely raittiissa ilmassa
piristää kummasti ennen lounasta.
Matkalla kohti keskisuomea näemme hulvattomia vuoria ja Termexillä perillä meitä odottaa
virvokkeita. Termexin sanomalehtien seasta
matkaan tarttuu myös jokunen viihdelehti.
Aamulla löydän itseni Pierusta pasikuikalla.
Pieru oli valitettavasti jäässä, mutta puistoni
täynnä ideoita en antanut edes peruuntuneen
excun pahoittaa mieltäni, sillä millikin on kukassa. Saavumme neljän päivän jälkeen takaisin
Otaniemeen ja huomaan, että Vallu on pihalla
ja Jussikin on tinassa.
Kun sata tuntia vihdoinkin on kulunut Kimblen
alusta, huomaan, että Kalle ja Jaakko ovat vie-

läkin messissä. Vaikka oli mieletön
reissu kovalla aikataululla, niin en
pihdannut jallua ja kukaan ei ollut
Jukka Hurrissa.
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Raksalainen deittailee

Toisenlainen deittailuapu:
Sen onnettomuuden sattuessa, että olet syntynyt naiseksi, skippaa seuraava
kappale.
Jaahas, ja heti jäit kiinni. Me raksalaiset olemme sillä tavalla
onnellisessa asemassa tässä teekkarien toispuoleisen sukupuolijakauman
kyllästämässä Niemessä, että meillä on killassamme myös naispuolista väkeä
(toki, onhan KIK:ssakin, mutta kumpikin on valmistumassa). Romantiikannälkäisten raksaopiskelijoiden kannattaakin Ullikselle mentäessä varmistaa
skumpan lisäksi myös partaveitsenterävät repliikit. Ruutiset kaikkitietävänä
sudenpentuoppaana neuvookin teille, kuinka saatte unelmienne naisen muutamalla helpolla kikalla. Skippaa seuraava kappale, se on vain naistenlehdistä
kopioitua hömpötystä.

Arvon naiset, luettuanne tämän tekstin tiedätte kaiken miehen iskemisestä.
Toimi näin:
•

Mene Ullikselle

•

Löydä teekkareita

•

Ei tarvitse kuin kuiskata olevansa sinkku

•

????????

•

Profit

Eipä muuta, hyvää wappua!
No niin miehet, aloitetaanpa raksalaisten ”tee-se-itse” -rakkauskoulu.
Ensiksi sinun täytyy löytää oikea mielentila. Muista, että kunnon raksalainen
iskee naisia, kuten tekee työtään: kymmenen katsoo, kun yksi tekee. Kun
sinulla on tämä voittajan mentaliteetti, voit alkaa etsimään sopivaa naishenkilöä. Tämä on helppoa. Viritä laserkeilasi ja luotujen kuvien pohjalta valitse
mahdollisimman vähän remonttia vaativa, pintavirheetön kohde. Lähesty silti
varovasti, et koskaan tiedä rakenteiden kuntoa ennalta ja väärinkäytetty kohde
voi romahtaa heti, viikon päästä, tai jopa vuosia käytön aloittamisesta. Voit
aloittaa iskuyrityksen lukemattomilla tavoilla. Klassisia raksamiesten tapoja
ovat mm. lekan suuruuden esittely. Tässä lähestymistavassa avataan muutama
haalarinnappi, jotta koko varsi mahtuu lahkeesta ulos. Jostain käsittämättömästä syystä jotkut pitävät tätä liian nopeana tutustumisena, sillä moukarin
heilutukseen vaadittavia käsivoimia pidetään henkilökohtaisena asiana.
Toinen käytännössä testattu tapa on laatoittaa naiselle helppo kulkuväylä.
Tärkeimmät komponentit tämän laatoitusmassan sekoituksessa ovat ruoka ja
alkoholi. Nämä sekoittuvat luonnollisesti myllyssä, jonka pyörimisnopeuteen
alkoholin määrä dramaattisesti vaikuttaa.
Nyt kun naiseen on tehty tuttavuutta ja hänen kanssaan on kilistelty
skumppaa, on vain kohteliasta ehdottaa pientä vasarointisessiota. Tässä vaiheessa aloitteleva raksalainen voi kompastua useaan kuoppaan: jos on liian
heppoiset otteet, jää lopputulos usein keskeneräiseksi. Toisaalta turhan kova
voima voi upottaa naulan kertalaakista sisään. Muistakaa, herrasmiehet, että
yksimielisyys on paras tapa hoitaa naulaus; miettikääpä vasaraa väistelevää
naulaa.
Näitä rakentajalle yksinkertaisia ohjeita noudattamalla mikä tahansa
kohde lankeaa sinulle ja tarjouksesi päihittää muiden ehdotukset. Kustannuslaskennan painoarvoa ei voi ylikorostaa, sillä usein talouspuoli kaataa muuten
lupaavan projektin. Puhutaankin ns. elinkaarihankkeista. Elinkaarihankkeissa
tärkeintä on kohteen kuluttamien resurssien minimointi. Tähän päästään
tarkalla valvonnalla tai kohteen luonteesta riippuen korvaamalla ympäristölle
haitalliset elementit vähemmän rasittavilla, esimerkiksi kaulin tai tyyny.
Antonio Nikolov
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Phuksivuoteni
Tiedättekö sen tunteen kun kaikki menee kuten
Strömsössä? Ai ette? No en minäkään, tai siltä
ainakin tuntui ensimmäisenä päivänäni Otaniemessä : myöhästyin bussista, jäin vahingossa Gentissä pois ja jouduin juoksemaan naama
punaisena päälafkalle vain huomatakseni ettei
minulla ole hajuakaan missä on M-sali. Hankalahkon alun jälkeen homma alkoi kuitenkin
hiljalleen sujua, suurimmaksi osaksi kiitos
ISO-henkilöiden ja kaikkien niiden muiden,
jotka suostuivat vastaamaan niihin tyhmimpiinkin kysymyksiin.
Ensimmäisten viikkojen mahtavuuden ja hämmentyneisyyden jälkeen elämä Otaniemessä
alkoi selkiintyä ja meno vain parani entisestään
mitä enemmän uusia ihmisiä opin tuntemaan.
Ota- ja stadisuunnistusten sekä phuksiaisten
jälkeen iskeneestä flunssa-aallosta ja YTHS:n
puhelinlinojen ruuhkauttamisesta huolimatta
monella riitti innostusta osallistua joka ikiseen
järjestettyyn tapahtumaan, vaikka seuraavana
aamuna luennoilla ja laskareissa sitten istuikin
hyvin hiljainen ja kalpea raksaphuksi. Lasken
henkilökohtaisesti yhdeksi syksyn suurimmista saavutuksistani heräämisen HBN:n jälkeisenä aamuna kuudelta jonottamaan fuksien
juhlasitsien lippuja. Toisena ehkä voitto taistelussa talomörköä vastaan.
Olen kuluneen vuoden aikana (suureksi ylläyksekseni) joutunut harkitsemaan ja muutta-

maan suhtautumistani erinäisiin asioihin useaan
otteeseen. En esimerkiksi ennen Viiskiltaristeilyä ole ymmärtänyt peltipurkissa merellä lillumisen ihanuutta, mutta kun ahdetaan parisataa teekkarinalkua ja teekkaria yhteen paattiin
pariksi päiväksi, lopputulos ei voi olla mitään
muuta kuin legendaarisin risteily ikinä. Myös
musiikkimakuni on kokenut yllättävän muutoksen ja nykyään kiljun aikuista naista Smökin katolla ihan yhtä innoissani kuin muutkin.
Kurssineuvostolaisena olen myös päässyt itse
järjestämään tapahtumia ja näkemään kuinka
tärkeää killan ja kaikkien vapaaehtoisten työ
on. Tänä vuonna varsinkin, kun kiltamme täytti
100 vuotta ja tapahtumia ja tekemistä riitti joka
sormelle. Parhaiten mielessäni ovat edelleen
kurssineuvoston järjestämä ratikka-ajelu, sekä
tietysti itse Hermanni ja sen sillis, ja olen iloinen ja ylpeä voidessani kertoa ihmisille miten
olin mukana toteuttamassa kiltamme hienoimpia juhlia ikinä.
Juuri nyt odotan ensimmäistä teekkariwappuani
kuin läski pitsalähettiä, enkä voi edes kuvitella
miten upealta tuntuu painaa viimein päähän se
kauan himoitsemani tupsulakki. Tiedän jo nyt,
että Wapusta tulee elämäni huikein, siitä huolimatta että vappu on aina ollut minulle se tärkein
juhla kaikista. Lapsena tosiaan luulin, että kaikissa yo-lakeissa on tupsu ja että kaikki torvimusiikki kuulostaa
samalta kuin RWBK:n soittama. Tästä
kiitos vanhemmilleni, jotka kunnon

teekkareina raahasivat myös meidät lapset
Ullanlinnanmäelle nauttimaan vappukansan
ilonpidosta ja aina niin leppeästä kevättuulesta, joka on ryöstänyt lapsuudessani useammankin vappupalloistani.
Mutta vaikka odotankin tulevaa Wappua
enemmän kuin mitään koko elämäni aikana,
oloni on samalla haikea, sillä lakin päähän laskettuani lakkaan olemasta phuksi ja yksi koko
elämäni parhaista ja ikimuistoisimmista vuosista on ohi. Voin vaikka vannoa että syksystä on vain pari kuukautta ja että sain haalarini
vasta äskettäin, mutta ihan kohta saan lakin
käteeni (toivottavasti ei olla vikoja) ja phuksi
minussa kuolee. Kiitos siis kaikille jotka ovat
tehneet tästä vuodesta niin hienon; mahtaville ISO-henkilöille, raadeille, kaikille tapahtumia järjestäneille, kaikille kiltamme jäsenille,
erityisesti parhaalle fuksikapteenille Rasselle
ja tietysti kaikille kanssaphukseilleni, joiden
kanssa olen saanut jakaa tämän vuoden.
Miia Mäkinen

Sinustako
A-Insinööri?
Meillä pääset mukaan maamme
innostavimpiin ja haastavimpiin
suunnittelu- ja rakennushankkeisiin.
› Rakennesuunnittelu
› Infrasuunnittelu
› Rakennuttaminen

Espoo, Tampere, Turku, Pori

ss a
verko ins.fi
.a
www

p. 0207 911 888
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Viinlandia 2013
Kilpailu oli tänä vuonna hyvinkin tiukka, mutta tuomaristomme sai mielivaltaisesti päätettyä voittajan kaikkien osallistujien joukosta tiukan väännön jälkeen. Tuomariston mielipide jakautui useaan suuntaan eri vaihtoehtojen suhteen, mutta voittajatekstissä
arvostimme tiivistä ilmaisua, monipuolista (suomen) kielen käyttöä sekä loppusointuja. Tästä hyvästä tulemme wappusimoilla
30.4.2013 palkitsemaan Viinlandia-palkinnolla oheisen runon kirjoittajan.

Anni Suomalainen
Viinlandia 2013
Anni Suomalainen
Viinlandia 2013

Ikuinen rakkaus

Kolmetoista on pariskunta
Kolmosesta ykkönen aina näkee unta

Aamulla kun se ykkönen herää
Ja vaatteensa lattialta kerää
Se kolmosta himoaa ja heti sen korkkaa
Ja kakkoselle annetaan pelkkää sorkkaa

Ykkönen himoitsee kolmosta,
Kun ei vahvempaakaan saa kaupasta
Kolmonen tykkää ykkösestä,
Kun ei sen jälkeen tarvii käsiä pestä.

Ikuinen rakkaus

Kolmetoista on pariskunta
Kolmosesta ykkönen aina näkee unta

Aamulla kun se ykkönen herää
Ja vaatteensa lattialta kerää
Se kolmosta himoaa ja heti sen korkkaa
Ja kakkoselle annetaan pelkkää sorkkaa

Ykkönen himoitsee kolmosta,
Kun ei vahvempaakaan saa kaupasta
Kolmonen tykkää ykkösestä,
Kun ei sen jälkeen tarvii käsiä pestä.

Seutu 102

102
102T
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102 Kamppi - Otaniemi

Wapun tärkeimmät linkkuaikataulut
28.1.2013 - 16.6.2013

Kamppi - Otaniemi
Kamppi - Lauttasaari - Otaniemi

HSL - Aikataulut - Seutu 102

Kamppi, lait. 41

Otaniemi

Kamppi, lait. 41

Otaniemi Wappuaattona
Ma-pe

KamppiMa-pe
Wappuaattona

http://aikataulut.hsl.fi/linjat/fi/s102.h

Otaniemi

Kamppi
Wappupäivänä
Sunnuntaisin

Otaniemi
Wappuaattona
Sunnuntaisin

06.15

11.45

17.40T

05.55

12.26T

17.26

06.45

12.05

17.50T

06.17

12.46T

17.35T

07.05

12.25

18.00T

06.39T

13.06T

17.43

07.20

12.45

18.10T

06.52T

13.26T

17.53

07.33

13.05

18.25

07.07T

13.46T

18.06T

10.23T

15.53T

21.23T

09.55T

15.25T

20.55T

07.43

13.25

18.40T

07.22T

14.06

18.16T

10.53T

16.23T

21.53T

10.25T

15.55T

21.25T

07.50

13.45

18.55T

07.33T

14.26

18.28

11.23T

16.53T

22.25T

10.55T

16.25T

21.55T

07.58

14.03

19.15T

07.39T

14.46

18.36T

11.53T

17.23T

23.15T

11.25T

16.55T

22.50T

08.03

14.23

19.38

07.49T

15.00

18.50

12.23T

17.53T

0.10T

11.55T

17.25T

23.45T

08.11

14.45T

19.50T

08.04

15.07

19.05T

12.53T

18.23T

1.00T

12.25T

17.55T

0.35T

08.18

15.05T

20.20

08.15

15.13

19.25

13.23T

18.53T

12.55T

18.25T

08.28

15.23T

20.45

08.27T

15.23

19.55

Lisätiedot

08.36

15.36T

21.10T

08.35

15.34

20.20

08.48

15.48T

21.30T

08.45

15.45

20.45T

08.58

15.58T

22.00

08.58T

15.50

21.05T

09.09

16.10T

22.30

09.11T

15.58

21.35T

09.16

16.21T

22.55T

09.26T

16.05

22.00T

09.30

16.26T

23.20T

09.46T

16.10

22.30T

09.42

16.34T

23.45T

10.06T

16.19

22.55T

09.52

16.42T

0.10T

10.26T

16.26

23.20T

10.05

16.52T

0.35T

10.46T

16.36

23.45T

10.25

17.00T

1.00T

11.06T

16.49

0.10

10.45

17.12T

1.50T

11.26T

16.54

0.35T

11.05

17.20T

11.46T

17.06

1.25T

11.25

17.30T

12.06T

17.16

Lisäksi:

Kamppi, lait. 41
Lauantaisin

07.23T

13.53T

19.23T

07.00T

13.25T

18.55T

08.13T

14.23T

19.53T

07.45T

13.55T

19.25T

09.03T

14.53T

20.23T

08.35T

14.25T

19.55T

09.53T

15.23T

20.53T

09.25T

14.55T

20.25T

Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
T Lauttasaaren kautta / via Drumsö
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 477 4750 tfn
102: Reitti 102: - Kamppi, terminaali - Lapinrinne - Porkkalankatu - Länsiväylä Karhusaarentie - Otaniementie - Otakaari

Lisäksi:

102 : Kokonaismatka-aika noin 20 minuuttia
102T : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia

Otaniemi
Lauantaisin

07.05T

13.38T

19.18T

06.45T

13.10T

18.50T

07.55T

13.58T

19.38T

07.30T

13.30T

19.10T

08.18T

14.18T

19.58T

07.55T

13.50T

19.30T

08.48T

14.38T

20.18T

08.20T

14.10T

19.50T

09.18T

14.58T

20.38T

08.45T

14.30T

20.10T

09.38T

15.18T

20.58T

09.10T

14.50T

20.30T

09.58T

15.38T

21.18T

09.30T

15.10T

20.50T

10.18T

15.58T

21.48T

09.50T

15.30T

21.20T

10.38T

16.18T

22.18T

10.10T

15.50T

21.50T

10.58T

16.38T

22.48T

10.30T

16.10T

22.20T

11.18T

16.58T

23.20T

10.50T

16.30T

22.50T

11.38T

17.18T

23.45T

11.10T

16.50T

23.20T

11.58T

17.38T

0.10T

11.30T

17.10T

23.45T

12.18T

17.58T

0.35T

11.50T

17.30T

0.10T

12.38T

18.18T

1.00T

12.10T

17.50T

0.35T

12.58T

18.38T

1.50

12.30T

18.10T

1.25T

13.18T

18.58T

12.50T

18.30T

25.4.2013 15:05

2/2

Made by Hanna Koskikallio

25.4.2013 15
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Vuosijuhlaviikko 2013
Harjoitus-Hermanni
Kiltamme 100-vuotisjuhlaviikko potkaistiin
käyntiin Harjoitus-Hermannin seminaarilla, jonne
olimme saaneet neljästä eri rakennusalan yrityksestä edustajia puhumaan. Seminaarin teemana oli
rakennusalan ympäristönäkökulmat sekä niiden
merkitys nykyrakentamiseen. Rakennusalan vaikutus energiankäyttöön ja päästöihin on niin keskeinen, että puhujien painopiste keskittyi esimerkiksi päästöjen vähentämiseen ja rakennusalan
vaikutusmahdollisuuksiin mm. tehokkaamman
rakentamisen kautta. Toinen tärkeä näkökulma oli
yhdyskuntarakentamisen ympäristövaikutukset.
Skanskan edustaja, Timo Reiniluoto, puhui yrityksen ympäristönäkökulmasta ja kuinka se
näkyy konsernin jokapäiväisessä toiminnassa.
Skanska on lanseerannut arvopohjan, joka perustuu nollatoleranssiin virheissä ja rikkeissä.
Seuraavan puheenvuoron pitävä Ulla Loukkaanhuhta, Rambollista, otti myös kantaa yrityksensä
toimintatapoihin ja suunnitteluun, joka edistää
Kuva: Marianna Häkkinen

kestävää kehitystä rakentamisessa. Rambollin
suunnittelu ottaa huomioon niin luonnonvarojen
riittämisen, maankäytön tehokkuuden, yhdyskuntarakentamisen kuin myös ympäristövaikutukset.
FMC:n Jyri Nieminen painotti simuloinnin merkitystä ympäristötehokkaassa suunnittelussa. Rakennusten ympäristösertifioinnissa yleiset LEED- ja
BREEAM-sertifikaatit ohjaavat Finnmap Consultingin ratkaisuja. Iltapäivän päättänyt Harri Kailasalon esitys keskittyi rakennetun ympäristön mittaviin vaikutuksiin energiankäytössä ja päästöissä.
Lemminkäinen korostaa infra-alan energiamahdollisuuksia ja Kailasalo haastoikin raksalaiset liittymään koko rakennusalaa koskettavan murroksen
talkoisiin Lemminkäisen tavoin.

Ja olihan meillä joku Hermannikin.
Ja sillis.

Tahdomme kiittää kaikkia puhujia sekä arvokkaista
näkemyksistä että mielenkiinnosta kiltaamme kohtaan.
Teksti: Antonio Nikolov ja Teemu Meriluoto

Ratikkabileet

Teksti: Ossi Inkiläinen

Vuosijuhlaviikon tiistaina oli perinteisten baaribileiden sijaan vuorossa satasten
kunniaksi hieman erilaisempi tapahtuma.
Juhlan järjestelyvastuun otti uljaasti vastaan phuksijoukko nimeltä kurssineuvosto.
Ilta alkoi noin sadan raksalaisen vyöryessä Salmisaareen haalareihin sonnustautuneena. Kellon lyödessä oikeaa aikaa,
paikalle kurvasi myös upeasti, kuin tilauksesta, paikalle tilattu raitiovaunu. Raitiovaunussa meitä tervehti kuljettajan lisäksi phuksijoukkomme. Lisäksi heillä oli
hallussaan tuota uljasta ohrajuomaa. Ehkä
joku tarkkasilmäinen löysi lisäksi jotain
siideri-tyyppistä nestettä.
Nestetankkauksen alkaessa vaunumme
kaarsi baanalle. Kiertelimme ja kaartelimme ympäri itäistä satamakaupunkia. MatKuva: Miia Mäkinen

kan aikana tyhjeni tölkki jos toinenkin,
juttua iskettiin sekä musiikkia kuulettiin
ja tuotettiin suista.
Tunnin ajelun jälkeen raitiovaunumme
kaarsi päätepysäkilleen tyhjentäen iloisen
opiskelijajoukkonsa torin nurkkaan. Tästä railakas joukkiomme käveli ripeästi
kohti seuraavaa etappiaan. Tämä etappi
oli ravintolalaiva ja nimeltään Wäiski.
Laivalle päästyämme tajusimme olevamme hieman nälkäinen, mutta onneksi vastassa oli notkuva noutopöytä, jonka antimia aloimme heti kuluttamaan. Aikamme
aterioituamme olikin vuorossa lisää ohjelmaa. Aluksi meitä viihdytti stand up
-koomikko Ferrix Hovi. Iltamme musiikkitarjontaa laajensi Sonía. Iltamme vierähti loppua kohti tanssilattialla levyjen
soidessa kohti aamuyötä.
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100. Hermanninsitsi

Teksti: Anonyymi juhlija
Kuvat: Matti Nurmi

raatilaiset läpi
kuuntelemaan
tervehdykset.

Vihdoin lähes vuoden mittainen odotus on ohi. Puen
päälleni sinisävyisen iltapuvun (jännittää niin etten
pysy enää housuissani) ja koristan itseni hopeaisilla
koruilla; pitäähän sitä edustaa killan väreissä. Nousen
autoon ja matka kohti Design Factorya alkaa.

Cocktailtilan ovelta kuuluu jo reilusti puheensorinaa,
vaikka läheskään kaikki 600 vierasta eivät ole vielä
paikalla. Takki naulakkoon ja boolia maistamaan, jos se
vaikka tänä vuonna olisi parempaa kuin viime vuonna.
Juomatiskillä on jänniä höyryäviä kulhoja. Työphuksit
häärivät laittaen lisää cocktailpaloja sekä boolia esille
ja raati ottaa jo ensimmäisiä lahjoja vastaan. Raadin

rahastohoitaja saa silinterin ja puheenjohtaja laulukirjan,
mutta aivan kaikki lahjat eivät sisältäneetkään pulloa!
Jee? Tosin fuksitoimikunnan puheenjohtaja Heikkinen
ainakin suolaantui tehokkaasti.

Seremoniamestari
Nikkonen
kuuluttaa
minut
valmistautumaan, yksi lasi boolia ja sitten antamaan
lahjaa. Hups, olen törmätä jääveistokseen matkan
varrella. Heh, joku on lisännyt jäisen IK-logon keskelle
actionman-ukkelin. Vastaanottavainen hehkeä raati
näyttää tosiaan hyvinvoivalta, kun ottaa huomioon,
että tervehdyksiä on annettu jo ainakin 30. Tarkastan
laadun, huh. Kerron vitsin, huh, huh. Halaan kaikki

ja

jään
loput

Avecini
auttaa
takin
ylleni
ja
lähdemme
kohti
pääjuhlapaikkaa.
Kynttiläpolku on jäänyt
hiukan
kesken,
mutta
ajatushan
on
tärkein.
Dipolin
narikka
vetää
yllättävän
nopeasti
ja
tarkistin viisaana naisena
paikkani
plaseerauksesta
jo
Design
Factorylla.
Söpöilemme avecini kanssa
yhden ja riehumme toimikunnan kesken toisen kuvan
verran. Tuttuja tulee vastaan kuin liukuhihnalta, kuin
kaikki tuntemani ihanat ihmiset olisivat täällä!

Juhla alkaa, mutta 800 hengen juhlaseurue ei pysy kauaa
hiljaa. Juhlapuheet, käytännön ohjeet ja iloiset esiintyjät
viihdyttävät juhlakansaa. Puheenjohtajan puhe on
täynnä kiitosta ja helpotusta, eikä Humpsvakar säästele
energiaansa esityksessään. Hetkessäonkin jo tauko.Viltti
olkapäille ja ulos tuulettumaan. Ilotulitus värjää taivaan
kauniisti. Jopa rakettien jättämät savuvanat näyttävät
kauniilta!

Tauon jälkeen en enää malta istua
pöydässä koko aikaa ja satun
parahiksi paikalle maistamaan
mystisestä seinästä valuvasta
alkoholipurosta.
Kummallista.
Pal aan kuitenkin pöytään ennen
puhetta naiselle, sillä avecini
lupasi opetella laulun sanat ihan
vain minua varten. Lukkarit Virkki
ja Cacciatore jatkavat loputonta
showtaan eikä aikaakaan kun ”Ken
ompi phuksi” alkaa. Ja jatkuu. Ja
jatkuu. Ja vielä jatkuu. Tunnelma
tiivistyy vielä ikuisen teekkarin
lauluun ja tansseihin ennen kuin
jatkobussi kutsuu. Kengät lentävät
jalasta jo ennen tansseja ja emme
parini kanssa onneksi ole ainoita,
jotka eivät aivan prikulleen osaa
tanssiaskeleita.

Istun täydessä bussissa mukavasti kaverini sylissä, kun
avecini jäi vielä luomaan suhteita menneiden vuosien
kiltalaisiin. Bussi laskee vieraat ulos Kaivohuoneen ovella,
iloinen yllätys. Etsiydyn tanssilattialle ja kreisibailaan
itseni väsyksiin. Dingo aloittaa! Ilmapallosade kruunaa
hulluuden. Tiskin kautta kavereiden luo, nyt otetaan shotit
ettei meno lähde laskuun!

Narikkakortin
etsiskelyn ja hiukan
humaltuneiden
höpinöiden
jälkeen
matka jatkuu jälleen
bussilla. Tapaan avecini
jajatkojen naulakoilta
juttelemasta
tuttuni
vanhempien
kanssa.
Ei kai se ihme ole jos
jokunen
yllättäväkin
tuttu tulee vastaan
näin suuren luokan
juhlissa.
Smökki
raikaa bilemusiikkia ja
viini virtaa edelleen.
Pitkä
ilta
vaihtuu
Smökin
hämärässä

aamunkoittoon ja valumme hitaasti kaverin luo omille
jatkoille. Lopuksi vielä kiemurainen ja juuri sopivan
hilpeä taival kotiin ja aamulla ajoissa sillikselle.

Pähkinässä laiskemmille lukijoille (Maapähkinä eli
papuallergikot varokoot!):

Cocktailtilaisuus @ Design Factory, Otaniemi
Tunnelma: Jännittynyt, huikea!

Pääjuhla @ Dipoli, Otaniemi
Tunnelma: Juhlava, levoton, ihana!

Jatkot @ Kaivohuone, Helsinki
Tunnelma: BILEET! Woop woop! Jännää!

Jajatkot @ Servin mökki, Otaniemi
Tunnelma: Vähän väsynyt, iloinen, rento.

Omat jajajatkot @ Kaverin kämppä, Otaniemi
Tunnelma: Hyvin väsynyt, ”oispa jo sillis”-olo
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Testi: ”Vietätkö liikaa aikaa kiltahuoneella?”
Vastaa kysymyksiin tämänhetkisen tietämyksesi perusteella ja laske saamasi pisteet
takasivun taulukon mukaisesti ja saat selville vietätkö liikaa aikaa kiltahuoneella.
Oletko parantumaton, sohvaan juurtunut possunnylkijä vai kartatko kiltistä kuin
mitäkin sikalaa?
1.Osaisitko asettaa kiltahuoneen jääkaapin uudelleen samaa järjestykseen, jos joku
vaihtaisi järjestystä?
a) Kunhan se joku ei viel kaikkea (kahvi)maitoa, niin olkoot vaikka ylösalaisin ne
ruuat siellä.
b) Osaisin tietysti! Maidot kuuluu tolla keskihyllylle ja noi iänikuset luumuhillot
tonne ylös ja...
c) Mitä väliä sillä järkällä on? / En osaisi.
2. Siantapon kokonaistuloksesi?
a) Alle -20
b)Yli -20, mutta alle 0
c) Yli 0.
3. Minä arkipäivänä kiltahuone oli suljettu viimeksi?
a)Viime maanantaina.
b) Maanantaina 15.4
c) Ei kiltis oo koskaan kiinni jos multa kysytään!
4. Mitä kiltahuoneella ei ole?
a) Vuvuzelaa
b) Pornolehteä
c) Rei’itintä

5. Missä kiltahuoneella on löytötavaroita?
a) Siinä nurkassa oven vieressä ehkä.
b) Nehän on löytötavaroita, ne pitää ensin löytää sieltä.
c) Nykyään löytötavaroita säilytetään pääosin kiltiksen ulkopuolella naulakossa.
Arvotavaroita kannattaa kuitenkin kysellä raadin kopista.
6. Kenelle pitää huudella, jos maito/kahvi on loppu?
a) Raadille tai kiltisvastaaville.
b) Eeva ainaki hoitas homman kuntoon nopeesti!
c) Phukseille, niillähän on yöpisteet sitä varten.
7. Mitä tarkoittaa GH-0.0100?
a) 100. GuruHomo -Kiltahuoneella vuosittain jaettava kunnianosoitus urpolle kiltalaiselle.
b) GammaHerpes -Killan ”ammattitauti”, joka leviää erityiesti bileissä ja kiltahuoneella, virallinen koodi.
c) Gitar Hero -kurssin kurssikoodi – 10op. kurssi, jonka loppukokeena toimii
”Through fire and flames” hard-vaikeustasolla.
8. Kenellä kiltalaisista on tapana säilyttää tavaroitaan kiltahuoneella?
a) Matiaksella ja Eevalla ainakin, kaikkea kalosseista, taulujen taustapahveista, nahkatakkeihin ja PA-laitteisiin asti.
b) Vähän kaikilla. Ainakin raati, kiltahuonevastaavat ja siantapporinki lukeutuvat
tähän ryhmään.
c) Jotain roskaa siel on, mut tuskin paljoo ihmisten omia tavaroita.
9. Mitä on kiltiksen ”takaoven” takana?
a) Mikä takaovi?
b) Jäätävä styrox-kuutio ja takavarasto, jossa saattaa olla kahvia.
c) Hätäuloskäynti ja pienet portaat.
10. Mihin aikaan kiltis menee kiinni iltaisin?
a) Samaan aikaan kuin lafkakin.
b) Kun viimeinen hengari lähtee jatkoille/kotiin.
c) Kun viimeinen raatilainen lähtee jatkoille/kotiin.

Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenet vuodelle 2013
Senaatti-kiinteistöt
E.M. Pekkinen Oy
WSP Finland
Sito
Finnmap Consulting Oy
Vianova Systems Finland Oy
Ramboll
Aaro Kohonen Oy
Pontek Oy
Sweco
Rapal Oy
Tekla Corporation
Normet Group Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Ahma Insinöörit Oy

11. Kuinka kauan on siitä kun viimeksi kävit kiltahuoneella?
a) Viimeksi toissapäivänä tai aiemmin.
b) Korkeintaan 24h.
c) Oon täällä nytkin, eikä oo aikomusta ihan heti lähtee.

Tulokset:
Tyyppi 1 (26-30 pistettä): Ikihengari tai pesukestävä possunnylkijä
Olet juurtunut kiinni sohvaan ja osaat päätellä sohvan muhkuista kuka muu kitishengari paikallasi istui sillä välin, kun kävit vessassa. Pelaat siantappoa vähintäänkin
mieluummin kuin hyvin. Saatat osatakin pelata. Kahvin kulutuksesi on todennäköisesti huippuluokkaa eivätkä piikkilista rivit tahdo ikinä riittää. Heität huonoa
läppää tai vähintäänkin naurat huonoille vitseille eivätkä opistosi välttämättä etene
kummemmin. Melkein kaikki tyypin 1 tai 2 kiltalaiset tuntevat sinut, mutta sinulle
riittää tyypin 1-ihmisten muodostama oma maailma. Sinuna harkitsisin elämää
kiltahuoneen ulkopuolella(ilman siantappoa?), se voi olla ihan hauskaakin. Vaihtoehtoisesti saatat olla ahkera raatiduunari, jonka virka vaatii tiukkaa tykitystä
kiltahuoneella ja raadin kopissa.
Tyyppi 2 (15-26 pistettä): Satunnainen hengari, kahvia hakeva, ruokaseuraa huuteleva normijäbä/tytsy
Käväiset kiltahuoneella melkein joka päivä vähintäänkin hakemassa kahvia. Voinet
jopa olla yksi niistä pahoista ihmisistä, jotka eivät merkitse kahvejaan piikkiin! Saatat myös katsella tyypin 1-ihmisiä usein hiukan alaspäin, vaikka nauratkin heidän
vitseilleen. Satunnaisesti liityt jopa mukaan siantapporinkiin ja pelaat pari peliä
ennen seuraavaa luentoa. Wappuna ja joulun tenttiviikon jälkeen saatat vaikuttaa
melkeimpä tyypin 1- ihmiseltä, mutta onneksi se on ohimenevää. Tunnet ihmisiä
sieltätäältä, eikä kiltahuone ainakaan pääosin määrittele päivittäin näkemääsi kaveripiiriä.
Tyyppi 3 (7-15pistettä): Harvinainen näky, ”Mitäs sä tääl teet?”-reaktion herpaannuttava tyyppi
Useimmiten kartat kiltahuoneen mölyisää ympäristöä ja vietät aikaa mieluummin
aulassa tai kirjastossa. Kahvikoneen ollessa rikki, saatat uhrautua hakemaan kiltahuoneelta kahvia ja usein kukaan ei edes huomaa sinun käväisevän. Jos kuitenkin
erehdyt jäämään seuraamaan toimintaa pidemmäksi aikaa, saatat jopa joutua esittelemään itsesi jollekulle. Vaihtoehtoisesti saatat olla ujo phuksi ensimmäisiä kertoja
kiltahuoneella. Ei huolta, kyllä siihen menoon tottuu.
Made by Hanna Koskikallio
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Toim. huom.
Epämääräisten syheröiden tulkinta
ulkoistettu Kiinaan,, mutta ei
nekään osanneet

Valituspalsta
Olen kyllästynyt, kun naapurit mekkaloivat kahdeksan jälkeen, eikö heillä ole parempaa tekemistä kuin jatkuva riekkuminen? Nykyajan nuoriso
sitä paitsi ei osaa käyttäytyä! Aina saa olla huomauttamassa milloin
mistäkin. Se johtuu varmasti väkivaltaisista elokuvista. Minun lapseni
sentään ovat fiksuja. Jostain syystä he välttelevät yhteydenottojani…
t. Tapojen puolustaja -57

Made by Hanna Koskikallio

Ai tämä on tekstiviesteille tarkoitettu palsta? No en varmana laita,
tämänkin kirjoitin vesiväreillä ja postitin. Asiaan: mitä järkeä jossain
stop-merkeissä muka on? Ne hidastavat kaikkien kulkua! Muutenkin
elämme jossain totalitaristisessa pelleyhteiskunnassa, kato ku maksan
veroja. Tai, no jos ois töitä, mut ne on tyhmille yhteiskunnan orjille.
t. En ole eri mieltä, muut eivät ole samaa
Ai kuuluuks tänne kertoo mielipiteensä? No voi hitto, mun autossa oli
jotain vikaa ja vein korjattavaks, ni ihan saletisti yritti huijata se mekaanikko, sano et vikaa oli siellä, missä arvelinkin. Mun taidot huomioon
ottaen se varmaan mielisteli kun ei osannut tarkastaa autoa.
t. Miksen sitten tekisi itse?
Muistapa Viljami-Eerikki pukea lämpimästi päälle, nyt on kuitenkin vasta toukokuun ensimmäinen ja Ulliksella tuulee! Äitiltä pusuja ja anna ne
villasukat, jotka tein.
PS. isän hilseongelma ratkesi, t. äippä
Hei, tahtoisin kertoa tulipalojen ajattelemattomuudesta. Syttyä nyt keskellä yötä ja herättää viattomat palomiehet kurvailemaan vaarallisesti
ympäri kaupunkia. Toinen juttu, ne päättävät joka kerta riehua jossain
Rantalantiellä, sitten kuski vie Rantatielle ja heiluttaa autoa niin, etten
saa piilareita laitettua! Hei haloo, miksi tuhlata kaikkien aikaa?
t. ”Nyt syy-tyy…SAMMUTAMME kynttiilän, se unen rauhoittaa”
Joo unohtu sanoo, et tä se mekaanikko vaati vielä 50 kokonaista euroa
EI-MISTÄÄN! Siis kyllä mäkin noilla palkoilla latelisin vaikka mitä valheita
asiakkaalle, mutta onhan toi ihan noloa!
t. Kohta teen itse
Eih, taas se tulee! Nimittäin Wappu. Joka ikinen toukokuun alku minua
kohdellaan kaltoin, eikä lainkaan arvolleni sopivalla tavalla. Oikeastaan
kaikkia meikäläisiä. Mutta minä olen saanut erityistä dislikeä osakseni.
Kaulani katkaistaan veitsellä tai sisälmykseni sekoitetaan kylpyveteen. Ei
ole reilua!
t. Don Luciano, 3 €/plo

Satunnainen raksakuva
Kuva: Jami Sarnikorpi

Mun vanhemmat on ihan kusipäitä ja ne ei ymmärrä mun tarpeita!
Mulla oli synttärit viime viikolla ja täytin 15wee, ni iskä oli ostanu ihan
vääränvärisen mopoauton !!!!! !!! !! Siis _PUNAISEN_ mopoauton, ei
sellasta voi käyttää. Mullehan nauretaan siellä yksityiskoulussa. Mä karkaan kotoa jos ne ei nyt nosta mun 100€ viikkorahaa oikein kunnolla!
t. Mathias von Fyffe Jr., sent from iPhone 6 DLux.
Solarium. Siinä vasta tyhmä laite. Siis oon käyny jo kolme vuotta mut
muutun ainoastaan ruskeaks kuin suklaa ja ryppyseks ku rusina. Hmm,
suklaarusinat on kyllä hyviä, et en kai voi valittaa. Alun perin luulin saavani säteilevän aurinkoisen ihon. Joku ehdotteli Chernobyliäkin.
t. Salikorttikin on vain ”soldea” varten
Angst

t. Kaikki teinit ikinä

Jea tö reis vas veri kuut änt vii häd kuut taiörs pat vii känt rili trast ti entsin pikoos it häs pleid triks in päst reissees. Auör motiveissön is viktori,
änt viktori ounli!
t. Juu vant inttörvjyy nau?
Mä luulen, että ton meidän pomon ärtymys johtuu sen huonosta suhteesta siskon kummin kaimoihin. Mun naapurin tädillä oli kanssa sama
juttu. Usein kanssa kunnianhimo ja parisuhde johtaa itsetunnon alenemiseen ja puolustuskantaiseen emotionaaliseen reaktioon egoa uhkaavassa tilanteessa.
t. Ruuanlaiton ohessa viestittelen
Ny rillataan.
t. Oranssi on aina muodissa
mä vihaan äikän opeia ku, ne aina rangkaC yhdys sanoista kyl mä tiän
mikä kiriotetaa 1:een---sit ne tyberyxet antaa arvo sanaks 4 4 on vähimmin parhain arvo sana ku silei pääse läpi sit joutuu lisä kouluttautumiC
se on tymää ?!?!
tervei. ”kieli poliisit pojs koulutsani”
Antonio Nikolov

Ympyröi vastauksiasi vastaavat pistee ja laske saamasi pisteet.

Kysymyksen
numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Yhteensä

a)-vastaus
2
1
0
1
1
2
1
2
0
2
1

b)-vastaus
2
3
3
2
1
3
2
3
2
2
2
/30

c)-vastaus
1
4
2
3
2
0
3
0
1
1
3

