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Päätoimittajalta:

On monta asiaa, joita voisin sanoa tulevasta päätoimittajastamme, pääosa niistä kuitenkin hyvä...
Tosiasia on kuitenkin se, että voin opettaa uudelle
päätoimittajalle vain yhden asian tällä hetkellä:
TEE AJOISSA.
Tätä kirjoittaessa almanakka näyttää 17. marraskuuta, ja tuleva päätoimittajamme valitaan vasta
25. päivä. Tätä luettaessa siis on päätoimittajamme jo kaikkien, jopa minun tiedossa. Kuten
työhakemuksetkin, on tähän kirjoitukseen kuitenkin hyvä olla valmis pohja, jotta aikaa säästyisi.
Seuraa siis nk. valmispakkausonnittelukirje jota
voidaan uusiokäyttää myös muihin tilaisuuksiin
ja virkoihin.
”Kuka olisi parempi täyttämään uuden [VIRAN
GENETIIVI] paikkaa kuin [NIMI]? Itse en
monta päivää mietittyäni ole keksinyt parempaa
vaihtoehtoa hommaan! [NIMI] on parasta, mitä
[KOTIPAIKKAKUNNAN GENETIIVI] on
voinut tarjota [SIJAINNIN ALLATIIVI]! Hän
on [OMINAISUUS], [OMINAISUUS] sekä
[OMINAISUUS], vaikka onkin [SUKUPUOLI].
[NIMI] on myös lyönyt [KIRJOITTAJA]
[ADJEKTIIVIN ADESSIIVI] monen kertaa,
etenkin [UROTEON PARTITIIVI] [VERBIN
INESSIIVIN LAUSEENVASTIKE]. Ai että
kun [VERBIN INFINITIIVI]!
[KIRJOITTAJA][VERBIN
INFINITIIVI]
täysin kaiken [SUBSTANTIIVIN POSSESSIIVISUFFIKSI] siihen, että [NIMI][VERBIN INFINITIIVI] parhaansa, koska on jo
[VERBIN
IMPERFEKTI][MÄÄRÄ][SUBSTANTIIVIN
PARTITIIVI][KILLAN
INESSIIVI] ja on näin ollen näyttänyt, että
[SUBSTANTIIVI][VERBI][ADJEKTIIVI].
[SUOSIONOSOITUS] siis [NIMI]! [KIRJOITTAJA][VERBI][SUBSTANTIIVIN
KOMITATIIVI][VERBI] viran [VERBIN
TRANSLATIIVI]! [KIRJOITTAJAN ADESSIVI] on täysi luottamus siihen, että [NIMI]
onnistuu tulevassa [AIKAMÄÄREEN GENETIIVINEN INESSIIVI], vaikka onkin vain
[SUKUPUOLI], hehheh.”
Ja jouluahan me emme mainitse tässä numerossa
sitten mitenkään!

Väistyvä Päätoimittaja

Joni Virkki

Puhiksen Puhinat
Vuoden aikana olemme Ruutistoimituksessa onnistuneesti huijanneet, puijanneet ja salanauhoitettu puheenjohtajamme
haastatteluita tähän palstaan. Tämän
viimeisen kerran annoimme istuvalle
puheenjohtajallemme,
Juho
Rahkolle,
mahdollisuuden
vaikuttaa
aineistoon.
Haastattelun sekavuus lie haastattelupaikassa sekä -ajankohdassa, haastattelu
nimittäin nauhoitettiin Oulun Ympäristörakentajakillan vuosijuhlissa, Lempiäisissä, n. klo. 03:34. Pahoittelemme.

Eli tää lähti kai nyt päälle, siinä lukee
’Recording’.
Mut sano sit ku se käy.
Se käy.
Ai se käy?
Kyl käy.
Oikein kiva.
Herra Puheenjohtaja, jos saan kysyä,
millainen fiilis on nyt?
Äärimmäisen kiva fiilis, seistään keskellä katua tällä hetkellä. Kello on puol’
neljä, palelee ihan helvetisti, tääl on
aivan saatanan kylmä. Ollaan tosiaan
Oulussa ja täällä on varmaan 25 astetta
pakkasta ja tultiin juuri saunasta. Hiukset ovat jäätyneet pystyyn mutta ei se
haittaa. Vähän pierettää myös.
Miltä viimeiset kaksi vuotta killan
raadissa on oikein tuntunut? Mitä
raatitoiminta on konkreettisesti antanut sinulle?
Puhutaanko nyt ihan vakavasti? Tää-

hän on ollut ihan parasta aikaa, täytyy
sanoa että mä... en mä pysty puhumaan
sulle vakavasti jos sä katot mua tollei.
No kun sä itket.
Anna mä pyyhin vaan. Ihan oikeasti mun
täytyy kiittää kaikkia tämän haastattelun
lukijoita. Täytyy todeta että oon tutustunut
niin hienoihin ihmisiin ja on ollut niin hienoa aikaa että en vaihtaisi sitä mihinkään.
Ei kai tuolta oo auto tulossa?
En mä kyllä usko. Kello on puol’ neljä ja me
ollaan... ei missään.
Se on kyllä totta.
Pää jäätyy.
Mutta sanon sen vielä että on ollut helvetin
hienoa enkä kadu yhtään... mutta on myös
hienoa lopettaa.
Onko mitään neuvoja tulevalle raadille?
Sen voin sanoa että lähtekää mukaan täydellä sydämmellä, mutta tiedostakaa mihin
te lähdette. Te myytte itsenne siihen, joten
jos te meette puolella teholla niin älkää
lähtekö ollenkaan.
Onko vielä kylmä?
No mitä luulet??
Yksi kysymys siis vielä. Miltä tuntuu
lopettaa raadin edustuskeikat omille
syntysijoille Ouluun?
Helvetin hienolta. Kotikonnuilla on kylmä
ku mikä, pyyhe taisi jäädä saunaan ja kellokin on nyt mitä on.
Mennäänkö siis takaisin saunomaan?
Jep, eiköhän tää ollut tässä.
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KAPTEENIMAISTA TAJUNNANVIRTAA
Kolmas luku, jossa kapteenimme reissaa pitkin Suomea, fiilistelee RILkamia ja lähtee lopulta Ruotsiin.

kin aina sen teekkarille
ominaisen pilkkeen silmäkulmassa. Kurssineuvosto
näytti tätä voimaa järjestelmällä aivan huikeat RILkamat teille phukseille,
siitä iso kiitos heille ja kaikille järjestelyissä mukana
olleille.

Syksy alkaa kohta olla
takanapäin. Kohta on aika
hetkiseksi rauhoittua ja
pistää teekkarielämä katkolle, mutta vielä hetkisen ajan on syytä fiilistellä
mennyttä syksyä ja pohtia
Varmin
merkki
hieman tulevaa.
lähestyvästä joululomasta
on ympäristönsuojelun tenKuluneen syksyn aikana tin ajankohdan aiheuttama
olette kokeneet pienen hajoilu, mutta myös iltojen
ripauksen siitä, mitä teek- pimeneminen ja hiljalleen
karielämällä on tarjota. syttyvät jouluvalot kertovat
Syksyn aikana olette mm. sanomaa siitä, että kohta
seikkailleet lappeen ran- on aika hiljentyä ja valnassa, sitsanneet yhdessä mistautua joulunviettoon.
MAIK-laisten kanssa tai Nauttikaa ajastanne ystänostattaneet fiilistä Kau- vien ja läheisten kanssa
hujen yössä. Viimeksimai- ja ladatkaa akkujanne.
nitussa raksan edustusta Phuksisyksy on huikeaa
suorastaan
ihmeteltiin. aikaa, mutta kevät (mahPöydillä jo alkuillasta dollisine) Wappuineen on
tanssineesta sakista pys- jotain todella uskomatonta.
tyi ylpeydellä toteamaan: Törmäillään tammikuussa
”Nuo ovat raksalaisia.”. talvipäivillä. Hyvää joulua
Teekkarius on kuitenkin ja onnellista uutta vuotta
paljon muutakin kuin juh- kaikille!
limista. Teekkareilla on
perinteitä ja historiaa jo
yli sadan vuoden takaa.
Keväämmällä
pääsette Phuksikapteeninne
perehtymään vähän tar- Hami
kemmin siihen, mitä tämä
tarkoittaa.
Itselleni yksi tärkeimpiä
asioita teekkariudessa on
yhdessä tekeminen. Missä
teekkari, siellä idea. Missä
useita, siellä tapahtuu.
Työpisteitä syksyllä keränneet ovat varmasti jo huomanneet, millainen voima
on joukossa, joka yhdessä
työskentelee tietyn tavoitteen eteen, pitäen kuiten-

PS- Niin ja mites kävi 5-kiltaristeilyllä?
Ensimmäisenä iltana en (merenkäynnin) takia päässyt laulamaan
karaokea, mutta toisena iltana
vahinko otettiin takaisin! Lähes yhtä
hyvältä kuulostavaa tulkintaa pääsee kuulemaan laittamalla Youtubeen hakusanoiksi ”Pink What’s up”.
Oma suosikkini on ”Live at Wembley” -versio.

YHTEISKUNTASUUNNITTELUN
MONIOTTELIJA
Energia & ilmasto
Infra & liikenne
Johdon konsultointi

Rakennukset & suunnittelu
Teollisuus & öljy/kaasu
Vesi & ympäristö

Käy tykkäämässä meistä Facebookista!

www.ramboll.ﬁ
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No Kukas Hazardi?
Pensseli-Setä

Taas on se aika vuodesta kun lukemattomat miehet ympäri maailman jättävät pensselinsä ajamatta
hyvän syyn takia. Movember eli
Moustache November on alunalkujaan Australialainen tempaus,
jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta miesten terveysongelmista.
Movember on varmasti
monelle tuttu, mutta onko miesten
terveysongelmat yhtään tutumpia?
Onko Movember onnistunut tehtävässään ja lisännyt tietoisuutta?
Itse en ainakaan tiedä mistä
nimenomaisesta
terveysongelmasta on kyse. Ja kuinka ihmeessä
viiksien kasvattaminen voi lisätä
mitään tietoisuutta? Tämä on
vähän samaa kategoriaa jokin aika
sitten facebookissa kiertäneestä
villityksestä , jossa naiset kertoivat
missä pitävät käsilaukkuaan tai
minkä väriset rintaliivit heillä on,
lisätäkseen tietoisuutta rintasyövästä. Vai olikohan se joku muu?
No, joka tapauksessa lopputulos
on facebook tukossa raivostuttavia
päivityksiä, joista kukaan ei kostu
mitään - kaikkein vähiten ne rintasyöpää sairastavat naiset.

Movember on taas yksi hyvä syy
kasvattaa pelkät. Räkäjarrut saa
kasvattaa myös vapuksi ja kertausharjoituksiin. Kesälläkään kukaan
ei kummaksu kalapuikkoja. Mutta
auta armias jos joku viilettää viikset viuhuen näiden aikajaksojen
ulkopuolella. Fridakaan ei saanut
osakseen niin suurta kammoksuntaa kun kenen tahansa kansankimmon kasvattamat kahlot kohdeajan
ulkopuolella. Mikä maailmaa vaivaa? Eikö miesten terveysongelmien tietoisuuttaa ole soveliasta
lisätä koko vuoden ympäri? Eikö
olisi tuplasti hienompaa viettää
Movemberin lisäksi vaikka Moctoberia? Ja ajatelkaapa niitä pullasuteja yhdistetyn Moctovemberin
jälkeen. Miksi viiksien kasvattamiseen pitää olla aina joku hyvä
syy ja selitys? Parran saa kasvattaa ja kukaan ei tule tivaamaan
syytä, eikä utelemaan hävityistä
vedoista tai polttareista. Vastaus
näihin kysymyksiin pelkkien kasvattamisesta on kuitenkin usein
yhtä yksinkertainen kuin epätyydyttävä: Ne on hienot. Kysyjä
ei saanutkaan mehevää tarinaa,
jossa on paljon juonenkäänteitä.

Stockholms Barrevy
[Toim.Huom] Ruutisten kaukomaatoimittaja
ja kynänikkari A. Viskari katosi tiedettävästi
n. 3kk sitten Jatkuvien soittoyritysten, sähköpostien ja muiden yhteydenottoyritysten
jälkeen toimituksemme ei ole onnistunut
saamaan yhteyttä kadonneeseen toimittajaamme.
Ennen kuin nyt. Alla on listattu tiedettävästi
toimittajamme viimeinen kirjelmä Suomeen
sekä mahdollinen vastaus toimittajamme
katoamiseen.
Julkaisemme siksi toimittajamme kirjoitteleman arvostelun Tukholman baareista ja
toivomme hänen lepäävän rauhassa.

Klubit
Strand- Hornstull strand 4
Kaupungin
ylivoimaisesti
paras
paikka. Tunnelmallisen tanssilattia,
ajankohtaisia esiintyjiä ja pingispöytä. Voiko enempää pyytää?
Under bron - Hammarby slussväg 2
Auki perjantaisin ja lauantaisin.
Musiikki painottuu Dj-saralle, jossa
kesäisin Trädgårdenina tunnettu
paikka on kaupungin ehdoton ykkönen. Sijaintikin on insinöörityön taidonnäytteistä kiinnostuneelle henkeä salpaava. Puttonenkin laukeais
housuihinsa jos näkis nää kaarirakenteet!
Marie Laveau - Hornsgatan 66
Keskiviikkosin parikymppisiä ja normiviikonloppusin vähän varttuneempia kakskymppisiä. Keskiviikkojen

Sellaista, mitä voisi odottaa esimerkiksi tapauksessa, jossa mies
tulee kapakkaan uimakellukkeet
käsissä. Salvador Dali tuskin joutui
koskaan perustelemaan kahvojaan
sillä, että näyttäisi ilman niitä seksuaalirikolliselta. Super Mariokin
halusi kalapuikoillaan tehdä vain
pesäeroa Puuha Peteen ja muihin
geneerisiin raksamiehiin. Samassa
hengessä ovat myös kuvissa olevat
herrasmiehet.
Näitä vanhoja herroja viiksekkäitä
katsellessa varmaan jokaiselle
tulee mieleen kasvattaa omat pedrohietaset tai kekerosbergit tai
jopa Hulk Hoganmaiset himoköyrijät. Julistankin seuraavan vuoden
- luitte oikein, VUODEN - viiksien
kasvattamisen vuodeksi. Jos sille
haluaa jotain syytä hakea niin
sovitaan vaikka Meksikon katukoirat, mutta kaikki tietää että oikea
syy on pensseleissä patsastelun
ja viiksissä viipottamisen ylivertainen hienous. Ja herrat, älkää
peljätkö. Mahdollisesta kasvojen
menetyksestä ei tarvitse kauaa
kärsiä, sillä Nostradamus ja mayat
ja monet muut luotettavat lähteet

ovat laskeneet maailman loppuvan
21.12.2012. Tätä maailman tappiin asti kestävää viiksikamppanjaa voisi kutsua vaikka Moustache
Apocalypseksi eli Mopocalypseksi.
Se, että Mopocalypse-nimestä
tulee mieleen lähinnä 15-vuotiaiden autolinjan ammattikoululaisten hevibändi, on tahattoman
osuvaa symboliikaa. Ammattikoululaiset ovat nimittäin aikojen
saatossa kunnostautuneet pelkkien kasvatamisen pioneereinä.
Vaikka viikset eivät kasvaneet,
niitä kasvatettiin uupumaatta.
Amikset ovat niin merkittävä osa

suomen viiksikulttuuria, että heidän mukaansa on jopa nimetty
viiksityyli. Kampanjan päätyttyä
ja meidän kaikkien jo puskiessa
koiranputkea, järjestetään taivaan
hiippakunnaan suuressa salissa
Mopocalypse-gaala,
jossa
palkitaan komeimmat viiksiniekat.
Musiikista vastaa tietysti Pensselisetä ja Niilin Hanhet.
Viiksien kasvattamisen ABC:
A: älä aja
viiksiä

Aku Viskari

ulkopuolella suosittelen ainoastaan
hyvinä keikkapäivinä.

Kaljapaikat

Debaser Medis - Medborgarplatsen 8
Käsittämättömän tiukkoja artisteja.
Toisinaan ennen kymmentä sisään
ilmaiseks ilman lippua, toisinaan
aivan loppunmyytyjä keikkoja, joihin
et meinaa saada lippua sitten millään ostettua.

Öst Göta Källaren - Östgötagatan 41
Perinteistä
ruotsalais-brittiläistä
koti-/pubiruokaa kotoisassa tunnelmassa. Varaa pöytä! Usein arkipäivisinkin tupaten täynnä. Nam hyvää
kaljaa.

Debaser Slussen - Karl Johans Torg 1
Yhtä hyvä kuin isoveljensä Medis,
mutta jokseenkin pienemmän kokoluokan artisteja.
Färgfabriken - Lövholmsbrinken 1
Tää on olevinaan joku kulttuurikeskus, mutta toisinaan ihan ookoota
vaihtoehtoisempaa dj-musaa. Sijainti
vähän syrjäinen, mutta ison piha-alueen tunnelmallisen ulkotulet takaa
mukavan tunnelman.
Scandic Malmen - Götgatan 49-51
Mukava istuskelupaikka, jossa usein
letkeitä lounge-tyylisiä artisteja
esiintymässä. Suosittelen jos haluat
löytää mukavia ja mukiinmeneviä
kolmekymppisiä mammoja juomassa
viiniä tai ihan vaan nauttia rennosta
tunnelmasta.
Snaps > 5emtio4yra > Götakällaren Götgatanin varrella
Niin sanottuja lihatiskejä ikäjakaumajärjestyksessä. Snapsin terassi
Medborgarplatsenin vieressä on
hyvä, sisälle asti en kehoittaisi menemään.

No-go
Tollasen merkin

jos lätkäset koko
stureplanin päälle ni hyvä tulee.

Retro - Sveavägen 120
Sporttibaari. Jumalaton määrä screenejä. Kalja noin 45 kruunua. Toimii.
Biljardpalatsen - Sankt Eriksgatan
52
Paljon pöytiä. Paljon kaljaa.

Gay
Paradiset - Slussenin ja Gamla stanin
välissä
Kolme kerrosta ja suht koht mukava
meininki. Luultavasti en valehtele
paljoakaan, jos väitän, että tää on
kaupungin suurin gaybaari.
Patricia - Stadsgårdskajen 152
Mun käsityksen mukaan suht koht
sekamesta, joka painottuu kuitenkin
enemmän gaypuolelle. Upea klubilaiva.
Victoria - Kungsträdgården
Pirun kallis mesta, ja ainakin jonain
päivänä viikosta gaybaari, jossei jopa
kokoajan. 0,25 litran kalja makso
muistaakseni yli 80 kruunua. Paikkana upea.

Jatkuvien yritysten ja Stureplanin
läpikoluamisen
jälkeenkään
niin
Ruutistoimitus kuin Sverigen poliissimannitkaan eivät onnistuneet paikantamaan toimittaja Viskaria.
Vaikka ruumista ei ponnistuljen jälkeenkään löytynyt, pitää Ruutistoimitus ruumiinvalvojaiset 12.1.2012.
Oletettavasti rankan budjetoinnin
pohjilta löytynee paikalta korvikeruumis haudattavaksi lähimpään
kompostiin. Kuten myös uusin numeromme.
-- Päätoimittaja
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tEKSTI JA kUVAT: lAURA sALO

RUUTISET VENÄJÄLLÄ
Lapualaisen muiluttautuminen Siperiaan
– Ensivaikutelmia Tomskissa
Venäjä,
tuo vastakohtaisuuksien maa, kuumine
hiekkarantoineen, arktisine vuorineen,
missä ökyrikkaat kilistelevät sampanjaa
kaviaarin kera ja kodittomat nukkuvat
ulkosalla -50 asteen pakkasissa katukoirat lämmikkeenään. Jos ajelisi Ladalla laidasta laitaan tulisi ylitetyksi kaikkiaan
yhdeksän aikavyöhykettä. Positiivisväritteistä turinointia ylisanoineen voitte
lukea lisää Lonely Planetista, sillä tämä
ei ole matkailumainos. Vaihtovuosi KeskiSiperiassa, Tomskissa (populaa 522 940
joista suurin osa korkeakoulutettuja),
tarjoaa monia, mukavasti ilmaistuna mielenkiintoisia kokemuksia.

Siperian lakeus on suuri, Laura siellä vodkaa lapioi. 10 senttiä, 10 astetta. Lunta ei
ole vielä liikoja lapioitavissa, vaikka normaalisti tähän aikaan kinokset ovat metrin korkuisia. Syksy meni ohi viikossa muutamine sateineen ja käytännössä Siperiassa
onkin vain kaksi vuodenaikaa: helteinen
ja kuiva kesä sekä kireän kylmä talvi. Tähän
asti talvi on hemmotellut poikkeuksellisen hellillä pakkasilla ja minihameita voi
yhä bongailla kaduilla. Odotettavissa
on kolmen kuukauden keskitalvi, jolloin
pakkaset lähtevät -30 asteesta alaspäin.
Onneksi vodkapullo maksaa vain 2 euroa.
Muita lämmikkeitä hankittaessa sen sijaan
joutuukin treenaamaan ojentajalihasta
niin paksulla setelipinkalla, että itkettää: talvitakki maksaa helposti 200-300
euroa, mutta onneksi paikallisilta markkinoilta löytyy alle satasella köyhälle
opiskelijalle laihaa korvikeuntuvaa. Reilu
tinkiminen on viisasta myös markkinoiden ulkopuolella. Tuontihyödykkeiden
korkeat hinnat sekä länsimaalaisesta tarjonnasta poikkeavat valikoimat asettavat
tietynlaisia haasteita arkeen. Edes anteliaimmalla rupla-hymyllä ei löydy esim.
kookosmaitoa, ruis- tai mitään muuta
jauhoa joka ei ole valkohöttöä, ruokakermaa, laktoositonta maitoa ja muita
suomalaiselle normaaleja peruselintarvikkeita. Peruselintarvikkeeksi voitanee
laskea myös laadukkaat sukkahousut,
sillä reissullamme Krasnoyarskissa venäläispoika sai kihlatultaan käskyn ostaa
tuliaisiksi sukkahousut.

kolikon toinen puoli kertoo
naimisiin kiirehtimisen seuraukset: uskottomuus ja avioero
ovat parisuhteen jatkojuhlien
peruselementit. Perinteisesti
naisten olisi kuitenkin päästävä naimisiin alle 25 vuotiaana, joten epätoivoiset nuoret vanhatpiiat hyväksyvät
kosinnan ensimmäiseltä vastaantulijalta. Miehiä on n. 5%
vähemmän kuin naisia, joten
kissatappelut vähistä sulhoehdokkaista
ovat
arkipäivää
ja lopputuloksena kaduilla
catwalkeilee
huippumallin
näköisiä tyttöjä ja lökökolitsihousuissa löntysteleviä pottakampauksisia poikia. Nainen
ilman lapsia on kummastus
perhekeskeisessä kulttuurissa
ja eräs sanonta kertookin:
”Äiti ilman tytärtä on orpo.”.

Muutaman kuukauden soluttautumisen jälkeen tuntuu
normaalilta yhden kulauksen vodkapaukku ja leipäpalan
nuuhkiminen, clubit strippareilla koristeltuna ilman
klo 3.30 valomerkkiä, puuttuvan mäkkärin korvaavat blinikioskit ja 24h-kaupat, kat- Moskovan rakennustyömaalla
kaisemattomat raudoitukset turvallisuus huipulla.
ja vinksottavat portaat jopa
vääntävät täysille kaasun sekä russiaposuurimmalla pääkadulla, tälpin. Tämä edullinen hupi pomppulinnalätyt korkkaritytöt koulussa kuin suoautossa ilman vöitä kustantaa 2,5 euroa.
raan cat-walkeilta, lauantailuennot ja
Ladan suosion syynä on sen yksinkertaiyhden päivän viikonloppu, tappajapunkit,
suus: viat saa korjattua omin käsin.
huoneen maisemassa siintävät suljetun
kaupungin Severskin ydinreaktorit, yli
Oman käden oikeutta harjoitetaan muuvuorokauden kestävät vesikatkot, täytenkin, sillä oikeudenkäynteihin ja lakiin
sin puuttuva kierrätyssysteemi ja maassa
kansalaiset eivät luota. Suhteet hoidelojuvat roskat sekä lasi- ja muovipullot,
taan puhumalla ja joustamalla puolin
asuntoloiden vartijat, kotiintulo- ja viejos toisin ja yritysten välisessä kaupanrailuajat, jokavuotiset röntgenkuvaukset
käynnissä luottamus ja vastapalvelukset
ja terveystodistukset asuntoloiden vaahyvien kumppaneiden kesken merkitsevät
timuksesta, köysihyppy hylätyn betonipaperisia sopimuksia enemmän. Yrityssuhkerrostalon katolta, luonnossa kasvava
teita laitetaan monesti hoitamaan nuori
marihuana, kalliokiipeilyt ilman koulutyöntekijä, joka ei liikoja välitä maksastusta ja kypärää, hullu lada-taksi ilman
taan. Työelämässä on normaalia äärimturvavöitä...
mäinen avuliaisuus sukulaisia ja ystäviä
kohtaan. Venäläisten ystävystyminen kesLada muuten tarkoittaa venäjällä autotää pitkään, mutta vuosien jälkeen suhde
mallin lisäksi rakkauden jumalatarta ja
on todella intensiivinen ja ystävät ovat
rakastettua.
kuin perhettä. Ystävä tekee mitä tahansa
sinun hyväksesi, mutta vastavuoroisesti
Mitä yhteistä on Ladalla ja rakkaudella?
odottaa myös sinun olevan apuna milloin
Kyseinen kihlapari on iältään alle 20
Kumpikaan ei yleensä toimi.
vain. Ystävät voivat jopa loukkaantua,
vuotta, mikä on erittäin yleistä ja VenäBaarista lähtiessä on helppo erehdykjos et pyydä heidän apuaan tarvittaessa.
jällä vallitsevan hääbuumin huomaa
sessä istua kuskin paikalle, koska ratti
Tyypillinen venäläinen mielipide omasta
jokaisen
nähtävyyden
läheisyydessä.
on oikealla ts. Väärällä puolella. Kolme
mentaliteetista: olosuhteista riippuen
Moskovassa jopa ostoskeskus on hämvuotta sitten Japanilaisia autoja sai vielä
laiska, passiivinen, kärsivällinen ja hyvä
mästyttävän suosittu paikka hääkuvien
tuoda Venäjälle todella halvalla, joten
ihmissuhteissa.
ottamiselle, ”Hymyilkää, sanokaa Gucniitä riittää teillä. Japanilainen auto ja
ciii!”. Ammattikuvaajalle poseeraaminen
venäläinen ajotyyli sekä tiet on match
Venäläinen käsitys ihmisoikeuksista ja
ystävien ja sukulaisten kanssa vaikuttaa
made in hell...siperia...Kolarin näkemisessä
demokratista eroaa selvästi länsimaaolevan yksi pääohjelmanumeroista. Ruplaei ole mitään ihmeellistä, ja taksikuskit
laisesta. Perinteisesti sosioekonimisia
oikeuksia, koulutusta ja sosiaalihuoltoa
pidetään tärkeämpänä kuin poliittista
vapautta - kuten vapaita vaaleja. Putin
onkin jo ehtinyt varoittaa ulkovaltoja
sekaantumasta vaaleihin. Parlamenttivaalit pidetään 4.12. ja presidentinvaalit
4.3. Eräs opettajani kertoi luottamuksellisesti, miten parlamenttivaalit vaikuttavat normaalin opiskelijan elämään. Kaikki
tietävät, että valtapuolue Yhtenäinen
Venäjä tulee voittamaan vaalit ja Putin
hallitsemaan seuraavat kaksi presidentin
kautta. Yliopiston henkilökunta kuuluu
tähän puolueeseen ja käytännössä hallinnollisille paikoille ei pääse, jos ei liity
Yhtenäiseen Venäjään. Kannattamalla
puoluetta yliopisto saa rahaa, joten vaalien lähestyessä opettajien täytyy painostaa opiskelijoita äänestämään Yhtenäistä
Venäjää. Jos opiskelija ilmaisee eriävän
mielipiteen häntä saatetaan uhkailla
mm. asumisoikeuden menettämisellä opiskelija-asuntolassa.Venäläinen
mentaliteetti ei ole vielä samalla asteella omien
oikeuksien vaatimisessa kuin länsimaalaiLeninin patsaiden kaksi yleisintä versiota: toisella hattu päässä ja toisella kädessä.
nen. Esimerkiksi luennoitsijan kysyessä,
Sarjatuotanto oli sen verran tehokasta, että kerran erääseen kaupunkiin toimitettiin
kuinka moni olisi valmis uhraamaan hen-

Leninpatsas, jolla oli hattu sekä päässä että kädessä.

kensä valtion puolesta, nostivat kaikki
käden pystyyn. Tykinruokaa turhiin ja
vähemmän turhiin sotiin on siis käytettävissä, sillä venäläisille oma henki ei ole
yhtä kallis kuin länsimaalaisille. Tämän
huomaa myös agressiivisen vaarallisesta
liikennekulttuurista ja extreme-harrastusten suosiosta. Vaalien lisäksi ihmisoikeuksia uhkaa uusi Yhtenäisen Venäjän
lakialoite, joka käytännössä kieltää kaiken julkihomostelun. Mielenkiintoista
olisikin istuttaa Venäjän ja Suomen presidenttiehdokkaat Putin ja Haavisto saman
pöydän ääreen.
Venäjän poliisin erikoisjoukko (SWAT) on
muuten ’OMOH’.

Krasnayarskissa
pilvenpiirtäjä-bisneskeskus, mikä seisoo tällä hetkellä keskellä kaupunkia keskeneräisenä, osassa
ikkunoista jo lasitkin asennettuina. Suunnitelmat olivat kunnianhimoiset, sillä
katolle asennettiin massiivinen helikopterille tarkoitettu laskeutumisalusta. Sitten
huomattiin, että maapohja ei kestä rakennuksen painoa ja alkoi vajoamaan, joten
laskeutumisalusta jouduttiin poistamaan
ja rahat loppuivat kesken.
Politiikasta puhuminen ei ymmärrettävistä syistä niinkään kiinnosta opiskelijoita. Elämä jatkuu kuuden yliopiston
kaupungissa Tomskissa kuten ennenkin:
vodkapaukut, yön läpi clubbailut, 24h
palvelut, lauantailuennot, holhoavat
asuntolat, köysihypyt, vesikatkot, lada-
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Minkä rakennusmateriaalin hän
valitsisi tänään?

Vuorenvarmasti paloturvallisen ja lämpöä
varastoivan kiven
– nykyaikaisesti valmisosista.

Betoniset valmisosat ja
ratkaisut asuin-, toimitila- ja
infrarakentamiseen Suomen
johtavalta valmistajalta
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Erittäin supertarkat ja eksaktit

horoskoopit vuodelle 2012
Vesimies

Skorpioni

Kalat

Jousimies

Saat kaikista ensi vuoden tenteistä
vitosen, ja voitat torilla arpajaisissa
kultakalan kaveriksesi.

Löydät yllättäen elämäsi rakkauden ja elätte onnellisena elämänne
loppuun asti vähän samantyylisessä
talossa, mitä talokurssilla suunnittelit. Talossa on 18 huonetta ja uimaallas megasaunoineen, sekä telkkari,
jossa on pyörät ja erittäin cool lämpökamera niin, että se seuraa sinua
automaattisesti keittiöön, kun menet
tekemään ruokaa kesken leffan.

Rapu
Voitat huhtikuun lopulla kolmannessa järjestettävässä EuroJackpotlotossa 87 miljoonaa euroa, mutta
vaihdat voittokuponkisi Wappuna säälimättömästi kylmään kaljaan, sillä
omasi ovat lämmenneet taskussasi
jo seitsemän Kelviniä. Vaikka kaljan
hinta-laatu-suhde ei ole ihan kohdillaan, se maistuu silti ihan hyvältä.

HÄrkÄ

”Kyllä sä oot melkonen sonni! Ja
vielä pesäpallomailalla.” Varsinkin heinäkuussa. Myös poliisien
mielestä.

Neitsyt
…ja sellaisena tulet pysymäänkin.

Vaaka

Joulutontuksi naamioitunut tv-lupatarkastaja kiipeää ikkunaasi, mutta säikähtää
juuri sovittamaasi halloween-asua, tipahtaa alas murtaen nilkkansa ja lähettää
terveisensä haasteella vammantuottamuksesta. Vältyt kuitenkin tv-lupamaksulta!

Oinas
Luet juuri lehteä, koska sinulla on tylsää (Oikeasti luet parhaillaan maailman
parasta lehteä, ja sinulla olisi paljonkin
muuta tekemistä), mutta käypä kirjoittamassa Google-hakuun ”do a barrel roll”.
Jos haluat hienon biisin soimaan siihen
taustalle, niin laita se sama YouTubeen ja
klikkaa sitä 10h -versiota. Jos jaksat kuunnella koko kymmenen tuntia, sinulla on
oikeasti tylsää.

Kauris
Varo meneillään olevaa kauriinmetsästyskautta, ettet päädy pataan! Maukkaalla riistakastikkeella ja valkopippurilla maustettuun pataan. Hyvän punaviinin ja musiikin
kera. Kynttilänvalossa.

Kaksonen
Rakennat maailman upeimman lumiukon,
pääset (r)uutisiin ja nimesi lukee loppukevennyksessä väärin. C’est la vie.

Leijona

Lihot 103 kiloa pääsiäisenä.

?

Löydät yllättäen uuden alkuaineen smökin
katolta, ja otat siitä johtuen sivuaineeksi
myös kemian.

Päädyt NCC:n sijaan kesätöihin malliksi
Guccille, ja rahoitat sillä uuden imagohelikopterisi.

KÄÄrmeenkantaja

koska inkkareiden planeetta-aika-arviot eivät päde säälittävää paria tuhatta vuotta
pidemmälle

Sinä onnellinen 29.11.-17.12. syntynyt raksateekkari! Pääset
erään hämyisen ja kauniin tähdenlentoja täynnä olevan
sitsi-illan ja jajatkojen seikkailujen seurauksena VIP:ksi Neljän Ruusun ja Hassisen koneen yhteiskeikalle Ruisrockiin
autettuasi Ismoa ja Ilkkaa korjaamaan keikkabussinsa puhjenneet renkaat (jotka sinä puhkaisit, mitä he eivät tiedä.)
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Näin väittää Aku Viskari

PYHIMYS

Suomiräp elää uutta nousua. Nähkää metsä puilta ja lopettakaa se Petrin
popittaminen. Sedälläkin tuppaa tulemaan ihan tippa linssiin nuoruusvuosia muistellessa.

TIMO HARAKKA

Kyseinen jannu onnistuu A-Studion kolumneissaan viiden minuutin aikana
tuottamaan enemmän ja parempaa sisältöä kuin muut toimittajat kalenterivuodessa yhteensä. Suosittelen

JULKKU

Käsi ylös kaikki ne, joiden mielestä kyseisen lehden toimituksen viime
aikaiset toutokset voitaisiin darwinistisiin periaatteisiin vedoten poistaa
maan päältä. Kyllä, tämä oli natsikortti. Laskekaa nyt se heil-kätenne.

Mainostamaan
Ruutisiin?
MAINIO
IDEA!

NYKYMENO

Siis kyllä mun mielestä maailman meno on ihan terveellä pohjalla, kun
jokainen päätös perustuu rahoitukseen. Vittuun planeetta, yhteiskunta ja
talous, kunhan sijoittaja saa sijoitukselleen asiallisen 15 % tuoton.

Tilaa mediakorttimme
osoitteesta
joni.virkki@aalto.fi

EURO-ALUE

Nää treenit oli tässä. Suihkun kautta kotiin ja ens treeneihin vanhat stagat messiin.

EUROBONDIT

Eli jos nyt kaavailtu sopimus toteutuu, niin kaikki velat, jotka ylittävät
60 prosenttia BKT:sta defaultataan. Suomen velkaa ei muuten karsittaisi
euroakaan. Kyllä nyt harmittaa, ettei eletty eurohuumaa velkarahalla ja
investoitu 60:tä miljardia esimerkiksi infraan ja taloihin. Rakennettua
ympäristöä nimittäin olisi pirun vaikea tulla hakemaan takaisin.

JUTTA <3 JYRKI

Ensin pestiä hoiti äijä, joka scoretti lukiossa lyhyestä matikasta kutosen.
Siis se tarkottaa käytännössä sitä ettei prosenttilaskutkaan suju ihan aina
kunnolla. Nyt valtikkaa heiluttaa ala-asteen luokanopettaja, eli henkilö,
jolta takuuvarmasti luonnistuu seiskan kertotaulu. Eihän se talous nyt
mitään matematiikka ole.

ALEXANDER STUBB

”The euro has become an essentially Darwinist currency where the survival of the fittest prevails”. Nyt ihan oikeesti vittu, vertasitko sä rahaliittoa
Belgiassa darwinismiin? Tämä jos mikä kiteyttää rahaliiton perimmäisen
ongelman. Puheenvuoroa voi pitää samalla lopun ajan ennustuksena - Hei
hei euro. Olin vuosi sitten kuuntelemassa rakkaan Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerimme luentoa ja kelasin Stubstepin olevan ihan
asiallinen jätkä. ”Vittu mitä paskaa!” - Tunnen itseni petetyksi.

Tutkimusta opetuksen kustannuksella
Jos joku ei ole vielä sattunut huomaamaan,
Aalto-yliopisto on rajussa muutoksessa.
Muutos koskettaa kaikkia kouluja, laitoksia, tutkinto-ohjelmia ja tutkimusryhmiä.
Muutos koskettaa jokaista Aalto-yliopiston
tulevaa opiskelijaa ja työntekijää. Meidän
vastuullamme on vaikuttaa muutokseen
siten, että tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus saada oikein suunnattua korkealaatuista opetusta.
Haluan nostaa esille kaksi erittäin tärkeää
ajankohtaista prosessia, joilla on kauaskantoiset seuraukset opintoihin.
Ensinnäkin nyt ollaan lyömässä lukkoon
tulevia kandivaiheen hakukohteita ja pääaineita. Hakukohteiden määräksi insinööritieteiden korkeakoulun sisällä on haarukoitu yhdestä neljään. Äärimmäisessä
mallissa lukiolainen hakisi opiskelemaan
insinööritieteiden korkeakouluun ja vasta
jonkun aikaa opiskeltuaan valitsisi pääaineensa. Luultavasti kaikki eivät pääsisi
opiskelemaan haluamaansa pääainetta.
Parhaiten opinnoissaan edistyneet olisivat
etusijalla.

Kandivaiheen pääaineita on jatkossa paljon
vähemmän kuin nyt. Parhaillaan käydään
keskustelua pääaineiden määrittelystä. Hallinnollisesti helpointa olisi muuttaa nykyisten
hakukohteiden nimet pääaineiden nimiksi,
jolloin raksa ja ymppä olisivat hakukohteiden
sijasta pääaineiden nimiä. Ambitiotasoltaan
tämä ratkaisu on vaatimaton eikä paranna
ainakaan ympän opiskelijoiden motivaatiota
kandivaiheen opinnoissa.

tukseen käytettävä henkilöresurssi putoaisi
esitettyjen suunnitelmien toteutuessa esimerkiksi Y-laitoksella 20-30 % vuoteen 2020
mennessä. Resurssien vähentämissuunnitelmat eivät ota huomioon muutoksia opetuksen toteutuksessa. Vaikka kurssien määrää
jatkossakin vähennetään, ulkomaalaisten
opiskelijoiden lisääntyminen maisterivaiheessa lisää resurssitarvetta. Kokemus on
osoittanut. että ulkomaalaiset opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta kuin suomalaiKiltatoiminnan tulevaisuuden kannalta kan- set. Niin ikään oppimislähtöisten opetusmedivaiheen hakukohteilla ja pääaineilla on netelmien laajempi käyttöönotto edellyttää
suuri merkitys. Rakennusinsinöörikilta täyt- nykyistä enemmän henkilöresurssia.
tää reilun vuoden päästä 100 vuotta. Killan
nykytoiminta yhdistää R- ja Y-laitoksen opis- Nyt on aika olla hereillä, jos aikoo vaikuttaa
kelijat. Jos tulevat hakukohteet ja pääaineet Aalto-yliopiston tulevaisuuteen. Opiskelimuodostetaan hyvin paljon nykyisestä poik- joiden aktiivisuuden ansiosta taikkilaisten
keavalla logiikalla, joudutaan myös kiltatoi- ja arkkarien avioliitto nimettiin uudelleen.
minnan perusteet arvioimaan uudelleen.
Kenen kanssa sinä haluat naimisiin?
Toisena asiana haluan nostaa esille laitos- Riku Vahala,
ten henkilöstösuunnitelmat. Koulun johdon
ohjauksessa henkilöstön painopistettä ollaan Oltermanni
siirtämässä voimakkaasti opetuksesta tutkimukseen. Laskentatavasta riippuen ope-
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KPP

tua mukaan. Syntyi käsite
”KPP”.
”Perinteeksi muodostunut,

Eli Ymppäpäivilleja Takaisin nyt ensimmäistä kertaa järJa niin tapahtui, että jälleen oli syksy ja jälleen
oli aika ympäristöteekkaripäivien. Tänä syksynä
tapahtuma
järjestettiin
lappeen rannassa, jonne
oli jälleen saapumassa
väkeä Tampereelta ja jopa
Oulusta. Tänä vuonna paikalle saapui sankoin joukoin myös Raksa. Ei, me
emme pilaile. Otaniemestä
paikalle lähti 35 hengen
delegaatio, josta peräti 11
oli phukseja. Miten moi-

nen oli mahdollista? Mepä
kerromme...
Kaikki lähti siitä, kun eräs
aktiivinen ihminen (jota
kutsuttakoon tässä mystisesti nimellä Mr. B) sai
päähänsä, että olisi hienoa, jos Ymppä-päiville
lähtisi Otaniemestä kerrankin kunnolla porukkaa. Lyhyen rahankerjuun
jälkeen rahoitus varmistui. Maa- ja Vesitekniikan
Tuki Ry:n (MVTT) antama
runsas avustus mahdollisti
sen, että Mr. B sai kerättyä
kasaan kätyrinsä Sylisen ja
Karja laisen. Yhdessä tämä
kolmikko päätti toteuttaa
mielipuolisen
huijauksen (jota Sylinen sitkeästi
nimitti ”uudelleenmarkkinoinniksi”), jonka turvin
porukkaa saataisiin puijat-

jestettävä...” Tällä lauseella
oli jostain syystä enemmän vetovoimaa kuin Raksatytöllä Koneen bileissä.
Tapahtuman ilmo pamahti
hyvin äkkiä lähes täyteen
ja vielä sulkeutumisen jälkeenkin saatiin (saamisvitsi) vielä muutama sankari mukaan reissuun. Oli
aika aloittaa.
Pelin henki tehtiin kaikille
selväksi jo päivää ennen
reissuun lähtöä, kun Oulun telupalstoista.
(Huhujen
taisteluosasto saapui Ota- mukaan poliisi otti yhteyttä
matkan
järjestäjiin
jo
ennen kuin bussi ohitti Porvoon, syynä chatista löytynyt vihapuheeksi tulkittava
materiaali)
Pakollisen ABC-pysähdyksen jälkeen, jonka aikana
käytiin
leikkimielinen
kisailu Otaniemen ja Oulun
bussien välillä matka jatkui kohti lappeen rantaa.
Tauolta bussiimme oli tarttunut hyvin hämmentynyt
oululainen, jonka J.V. otti
hellään huomaansa takapenkille, missä katosi hyvin
äkkiä suuri määrä alkoholia. Tauon jäljiltä kateissa
oli myös Oulun puheenjohtajan ääni, mikä herätti
delegaatiossamme
myöniemeen tutustumaan (sau- hemmin suurta hilpeyttä.
nomaan ja ryyppäämään)
täkäläisiin
teekkareihin. Perillä lappeen rannassa
Takkakabinetissa ei liek- meitä odotti päivän semikejä illan aikana nähty, naari, jossa aiheena oli kesmutta Mr. Forssin kehitte- tävä kehitys. Osallistuimme
lemä juomapeli piti huolen tilaisuuteen varsin aktiivisiitä, että kaikilla oli var- sesti, etenkin takapenkki
masti polttava tunne vat- kunnostautui
tiukkojen
sassa seuraavana aamuna välikysymysten (huutojen)
kun oli aika astua bussiin. esittämisessä.
Luentojen
Toimikuntamme kasaamat lisäksi pääsimme pelaaviralliset KPP-soittolistat maan ”resurssipeliä”, jossa
pitivät huolta siitä, että firmat ja kaupungit pyrkivät
kaikki hajosivat jo ennen maksimoimaan
voittonsa
kuin Kehä Kolmonen oli suojellen samalla luontoa.
edes ylitetty. Piikki avat- Osa porukasta onnistui
tiinkin saman tien helpotta- tässä varsin hyvin. Toiset
maan matkalaisten tuskaa tappoivat maailman. Haluja pahaa oloaan sai purkaa amme huomauttaa, että paimyös Oulun bussin kanssa kalla oli Suomen ympäristökäydyssä
KPP-chatissa, teekkareiden eliittijoukko.
josta tulikin nopeasti siivottomampi kuin Suomi24:en Iltaohjelmaan kuului luonpahimmistakaan
keskus-

nollisesti yhteissitsit, joilla
Raksa päästettiin (taas)
pilaamaan kaikki. Armoa
eivät saaneet (saamivitsi)
kuurot eivätkä kirsten dunstit, kun osastomme intoutui
riemukkaaseen
hauskanpitoon. Jatkoilla meininki
meni vielä sekavammaksi,
mistä
allekirjoittaneella
todisteena Nyan Cat-haalarimerkki ja outo puhelinnumero kännykässä. Huhujen
mukaan yksi delegaatiostamme sai lisäksi koko yön
ajan puhelinsoittoja, joissa
kerrottiin ihmisten olevan
hulluja. Ilmeisesti taas oli
täydenkuun aika.
Seuraavana aamuna pääsimme ihme kyllä ajoissa liikenteeseen. Paluumatkalla
pääsimme
tutustumaan
Kouvolan ratapihaan, mistä
kiitos SITOn paikallistoimistolle, sekä kuulemaan
Rambollin yritysesittelyä
kouvolalaiseen ravintolaan,
jonnekin hai-hierontapaikan lähistölle. Esittelyjen
sekä Kouvolan turistikierroksen (okei, lähinnä avautumista paikallisesta arkkitehtuurista) jälkeen bussi
suuntasi kohti Otaniemeä.
Kaiken kaikkiaan kyseessä
on yksi sekavimpia, hauskimpia ja oudoimpia reissuja, millä allekirjoittanut
koskaan on ollut.

Ymppäpäivät pidetään ensi
vuonna Oulussa. Palataan
asiaan KPP 2012:n jälkeen!
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Rakennusinsinöörikillan
Kannatusjäsenyritykset 2011

Hyvää Joulua
Rakennusinsinöörikilta!

OIJO

IJOI

JOIJ

OIJO

Taiteellisuuden Takasivu!
Ei laadulla pilattu!

