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Pääkirjoitus
Vai, että ihan pääkirjoitus? En ehkä pitäisi omaa tekstiäni koko
lehden päänä – korkeintaan olkapäänä, kirjoituksena, johon ensimmäinen sivu voi tukeutua, mutta jota kukaan ei kuitenkaan sitten lue. Katso vaikka. Liirum laarum hölkyn kölkyn Euroopassa
tarvitaan lisää tekemisen nälkää ja sisämarkkinoita on kehitettävä
edelleen ja et edes huomannut, että siteeraan keskustan vaaliohjelmaa. You want a pääkirjoitus? You can’t handle the pääkirjoitus!
Noh, kuitenkin, kaikki tiedämme, että kilta on päättymättömässä
muutoksen tilassa ja murrosvaiheessa (voi kyllä, vieläkin!). Päätoimenamme on pääasiallisesti päättää pääsuunnista, joita haluamme
päämääränämme pä(ä)ntätä. Killan päätehtävä on yhdistää alaistensa
pääaineiden opiskelijat pääsykokeiden jälkeen yhdeksi joukoksi pääosin verkostoitumisen ja päättymättömän oppimisen vuoksi. Jos lentelisimme vain vapaina kuin pääskyset, emme ehkä koskaan löytäisi
toisiamme ja löisi viisaita päitämme yhteen luodaksemme jotain uutta.
Tulevaisuuden pääosaamisemme tulee varmasti olemaan aikamoinen päidenkääntäjä ja kohta jo kuljemme pää pystyssä työnantajayrityksemme toimiston pääovista sisään. Lätkätermein: kiekko päätyyn ja täysillä perään. Ai mihin perään,
peräpäähän? Perä jää? Perä ottaa kiinni! Ai pää kiinni? Kirjoitustyylistä jollekulle saattaa tulla etäisesti tämänvuotisen Hermannin
pääjuhla mieleen. Hmm…ei tule Mieleen. Taisi mennä pieleen.
Kantapään kautta olen oppinut, että Pääsiäisen jälkeen tulee
Wappu. Paastosta päästyämme ryntäämme päätä pahkaa wappukarkeloiden he(a)donistisiin (tirsk!) bakkanaaleihin talven
päätymisen ja uuden ajan alkamisen kunniaksi. Teekkaristyle.
Ruutisten päätoimittaja
aurinkoista Wappua!
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Puhiksen puhinat
”Kevät ja minä, ja WAPPU!
Vuosi on kohta jo puolessa välissä ja aika rientää nopeammin kuin osaa ajatellakaan. Hermanni meni uskomattoman
hyvin ja oli aivan käsittämättömän hauska viikonloppu. Sillishän suorastaan loisti mahtavuudellaan varsinkin, jos verrataan KIK100-sillikseen. Iso kiitos kaikille osallistujille ja järjestäjille. Mahtavaa duunia jälleen. Teihin ei vaan ikinä pety :)
Wappu alkaa olla parhaimmillaan ja tämä on kyllä kevään hienointa aikaa. Phuksina wappu tuntui uskomattoman hienolta ja vieläkin
se jaksaa sytyttää. Radio Diodi nostattaa kivasti wappufiilistä ja sitä
saakin tässä vielä parin päivän ajan kuunnella. Jäynäfinaali oli suorastaan timanttista settiä. Äpy-Gaala pääsi melkein samalle tasolle ;)

One more time!
Jotta uutta voisi syntyä, on vanhan joskus poistuttava tieltä. Tätä kirjoittaessani siihen on enää muutama viikko, kunnes IK:n 102. phuksit
saapuvat tiensä päähän, kuolevat ja syntyvät uudelleen teekkareina.
Tupsulakki on teekkariuden suurin symboli, mutta se kertoo kantajastaan paljon muutakin kuin opiskelupaikan. Olen nähnyt viimeisen
kahdeksan kuukauden aikana kuinka phukseista muovautuu teekkareita ja varsinkin viimeviikkoina sanoma on tullut selväksi: kyllähän
tämäkin vuosikurssi lakkinsa ansaitsee.
Oli sitten kyseessä sitsit, kouluhommat, talonrakennustempaukset tai
vaikkapa vuosijuhlien silliksen järjestäminen, olen todennut, etteivät
phuksit enää ole riippuvaisia läsnäolostani. Osaatte tehdä ja toteuttaa
itseänne teekarimaisesti pilke silmäkulmassa muut huomioonottaen.
Muistakaa kuitenkin, että ette ole päässeet tähän lopputulokseen yksin, vaan ryhmänä. Pitäkää näistä siteistä siis kiinni opiskelun ja työelämänkin loppuun asti, sillä turha sitä on lähes vuoden kestänyttä
hyvää duunia heittää hukkaan.
Kuten jokaisessa näytelmässä, myös phuksivuodessa on useita tekijöitä. Te, phuksit, olette pääosassa, käsikirjoittajina ja ohjaajina.
Taustalla taas ovat työskennelleet lavastajat, puvustajat, roudarit,
kiertuepojat ja –tytöt sekä monet muut koirien ja kissojen ulkoiluttajat. Tätä porukkaa ovat olleet ISOt, FTMK 14, ITMK 14, Raati 14
ja 15 sekä tietysti muut kiltalaiset. Nauttikaa olostanne valokeilassa,
olette sen ansainneet. Tässä kohtaa haluan kuitenkin kiittää taustajoukkoja, thänks! :)
Edessämme on enää viimeiset koettelemukset ennen suurta W:tä.
Nautitaan joka hetkestä ja mennään raksateekkariasenteella kohti
tupsulakkia!

Kipparinne tänään, huomenna ja ensi kerralla!
Dusty

Sitsikisoissa meininki oli suorastaan hulvatonta! Hullu-Jussi, äää!!
aosnfsodfnsdäoåfn. Millään ei pysty repeämään aivan joka paikkaan,
mutta wappu on kyllä teekkarin parasta aikaa. Tosin jo näin vanhempana (huom. vasta 25, ei yli 30) huomaa, ettei ihan jokainen tapahtuma jaksa enää kiinnostaa. Lisäksi KYCC-reitin ennakkotestaus keskellä wappuviikkoa häiritsi täysipainoista keskittymistä wappuun.
Mistähän tässä vielä höpisisi, kun tilaa löytyy. Säästähän voi jotain mainita: Kevät menee pidemmälle ja kohta on jo kesä. Kelit ovat olleet viime aikoina ihan liian aurinkoisia ja toivottavasti vaikka ulliksella sataisi vettä ja olisi mahdollisimman kylmää.
Hyvää kesän alkua ja Wappua ja kevättä ja ihan kaikkea :)
Kiva jos jaksoitte lukea tänne asti.
Jussi Hietala
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja”
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Oltermannin palsta
ROHKEUS VAIKUTTAA JA MENESTYÄ
Vakavahenkisen kirjoitussarja Aallon arvoista on edennyt toiseen osaan. Vuorossa on ”rohkeus vaikuttaa ja menestyä”.
Kaikkitietävän Wikipedian mukaan vaikku eli korvavaha on korvakäytävän vahamaista, keltaista eritettä, jonka tehtävä on suojata
korvakäytävän ihoa. Vaikuttamisella siis lienee jotain tekemistä korvien kaivamisen kanssa, joka taasen vaatii rohkeutta eikä siihen
saisi käyttää pumpulipuikkoa, joka saattaa vain työntää vaikun syvemmälle.

Rohkeudesta sanotaan, että ”Rohkeus on uskallus tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta, epävarmuudesta tai
pelottelusta. Esimerkiksi benji-hypyn tehnyttä ihmistä voidaan pitää rohkeana”. Täten siis voidaan tulkita, että viime vappuna
raksan edessä narun jatkona roikkuneet ovat rohkeita, vaikka eivät vaikkua korvastaan uskaltaisikaan kaivaa. Varsinkaan hypyn aika ei kannata kaivaa korvaansa.

Menestys on tavoitteiden saavuttamista ja yhdistetään usein taloudelliseen menestykseen. Vapun alla Telegraph-lehti julkaisi selvityksensä eräästä menestyksen salaisuudesta. Ne, jotka harrastivat seksiä kaksi tai kolme kertaa viikossa tienasivat 4,5 prosenttia enemmän kuin ne, jotka harrastivat seksiä vähemmän.

Sanotaan myös, että onnellisuus johtaa käyttäytymiseen, joka edesauttaa menestystä. Olisiko siis parempi tähdätä mieluummin onnellisuuteen kuin menestykseen, joka sitten tulee sivutuotteena?

Olipa niin tai näin vappuna on lupa olla rohkea ja onnellinen. Olkaa rohkeita
ja onnellisia, kaivakaa toistenne napoja, laittakaa käpy selän alle ja
menestykää! Aallon strategian mukaisesti.
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Muumit ja willi wappu, osa 1: The Awakening
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Jonnet ei
muista,
kiitos
päättäjät että
puritte
<---- tämän
ja
annoitte meille
tämän ---->

Kuin kaksi marjaa

Wappu-extra
Ruutisten toimitus epäilee, tutkii ja
näkee salaliittoja ja marjoja kaikkialla

Ylhäällä oikealla ylväs Otaniemen ostari ja oikealla
suomalaiseen mentaliteettiin sopivasti vaatimaton
Finlandia-talo.
Yhtäläisyys on käsinkosketeltava. Ruutisten toimitus tutki asiaa ja löysi jymypaljastuksen. Molempien suunnittelija oli Alvar Aalto.

Sattumaako? Ruutisten toimitus ei usko.

Joku viisas mies on joskus sanonut, että
kaikki nykymusiikki kuulostaa samalta.
No nyt se näyttääkin samalta.
Kaksi maailmanluokan teinitähden leimasta eroon pyrkivää rasavilliä tekevät
kaiken epäilyttävän samalla tavalla. He ovat kuin paita ja peppu. Tässä
tapauksessa
kyllä enemmänkin kuin
kaksi paitaa, joissa on perseen kuva...
öh... Sattumaako? Ruutisten toimitus ei usko...kai.
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KOTIMAAN PITKÄ 2015
Teksti: Marketta Ruutiainen
Lauri Kare

Torstaiaamun paras trollaus oli viedä darraiset nöpönassukat nk.
”paskavesiexculle” eli Porin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamolle.
Aamun kurkkukipulääkkeenä toimi sikiksen puolelta tarjoiltu erin-

Kotimaan Pitkä Excumestarittaren näkökulmasta

omainen chiliviina. Excun jälkeen harjoitin osallistavaa excuilua ja
kysäisin, että missä KP-kävijät haluaisivat viettää parin tunnin luppo-

Tämän vuoden KP:n valmistelut aloitettiin jo viime vuoden puolella

ajan. Bussimme päätyi Yyteriin, jossa jokunen rohkea kävi uimassakin.

pian virkaani valituksi tulemisen jälkeen. Kokosin KP-toimikunnan,
jonka ansiota suurin osa reissusta lopulta oli – Kiitos Ilkka, Kalle ja

Päivän erinomaisen ruuan meille tarjosi Skanska. Ruoka mahassa oli-

Pauli! Joulukuussa ajattelin, että hyvinhän tässä on aikaa järjestää

kin hyvä lähteä miljoonapilkkiin exculle Porin Puuvillan kauppakes-

reissu kuntoon, mutta olisihan se pitänyt tietää, että kiire tulee aina…

kukseen. Onneksi exculla oli hyvin rajoitetusti istumismahdollisuuksia, joten nukkumatti joutui tyytymään varsin heikkoon tulokseen.

Olin itsekin ensi kertaa KP:lla, mutta onneksi toimikunta ja vanhat

Sitten alkoikin suuta kuivata, joten oli aika lähteä Finlandia Sahdin

mesut olivat pitäneet huolen siitä, että olin hyvin kartalla KP:n perin-

vieraaksi. Sahti oli todella hyvää! Excumesulla oli yksi pullo vielä

teistä. KP-viikon alkaessa älysin alkaa jännittää edessä olevaa koi-

jäljellä Hessun sillilksellä ja tietäjät tietää miten se päivä päättyi.

tosta. Maanantaina ja tiistaina hoidin vielä viimeisiä hommia pikapikaa kasaan. Tiistai-iltana stressiflunssan iskiessä tiesin, että on aika

Illaksi

lopettaa valmistelut ja todeta, etten voi asioille enää juuri mitään.

tissibaariin.

Lähdin kohti OK20:sta katsomaan Norske Kimbleä, josta päädyin
kotiin nukkumaan ajoissa. Laitoin neljä eri herätyskelloa soimaan.

päädyimme

vaasalaisten

hallintotieteilijöiden

kanssa

Perjantaina ei ollut enää flunssaa. Aamulla oli hieman vaikeuksia
saada koko porukka kokoon, mutta lopulta olimme kaikki Wärt-

Keskiviikkoaamu alkoi ihan törkeän aikaisin. Finrexiniä nassuun ja

silän tehtaalla aamiaisella ja tehdaskierroksella. Taisteluväsy-

kohti raksaa. Aamuksi jätetyt viimeiset kiirehommat sulautuivat iloi-

mystä oli jonkin verran havaittavissa. Viimeinen excursiomme oli

seen ja odottavaan ilmapiiriin, kun KP-kävijät alkoivat valua kohti

A-insinöörien vieraana Tampereella Kampusareenan työmaalla.

Rakentajanaukiota. Porukka bussiin ja bussin nokka kohti Taivallahden kasarmia, jossa Auratum tarjoaisi meille aamiaista. Olin ottanut
erinomaisesti huomioon varoittelut aikataulun tiukkuudesta, joten
matkan varrella oli aikaa pysähtyä lennosta katselemaan Sibelius-monumenttia – onkohan kyseisessä kohteessa ennen KP:lla käytykään?

”Päädyimme
vaasalaisten hallintotieteilijöiden kanssa
tissibaariin.”
Oli korkea aika siirtyä hieman kauemmas Otaniemestä ja lähdimme
kohti Kemiönsaarta. Matkalla pysähdyimme ihailemaan Strömman kanavaa ja lopulta päädyimme Tiilerin tehtaalle. Iltapäivän paras osuus oli
astioiden heitteleminen. Bussi kohti KP-ravintoloiden Zet-baaria, josta
puuttuvan karaoken korvasi muuten vain aivan törkeän hieno meininki.
Illan tullen katselin bussissa istuvaa apinalaumaa ja hetken kuumeisessa mielessäni ajattelin olevani varsin onnellinen kun sain luotsata
Kotimaan Pitkää.

Bussin

kaartaessa

sunkin

fiilis

takaisin

jokseenkin

Rakentajanaukiolle
väsynyt,

mutta

oli

toisaalta

Excumeonnelli-

nen. Siivous oli saatu melkein valmiiksi, kun mesu totesi lähtevänsä jatkosaunaan ja syömään. Saunassa oli hyvä olla ja
excukisällien taikoma ruoka sai veden herahtamaan kielelle.
Illalla nukkumaan käydessä korvissa soi sellainen yleishälinä, joka
lähtee, kun pistää 35 kiltalaista kolmeksi päiväksi bussiin. Nukutti
hyvin.
Lopuksi haluan esittää kiitokset KP-toimikunnalle, raadille, vanhoille mesuille, Tiilerille, MVTT:lle, Auratumille, Porin Vedelle,
Skanskalle, Finlandia Sahdille, Wärtsilälle, A-insinööreille, Granlundin liikenteelle sekä tietysti kaikille matkalla mukana olleille
matkan mahdollistamisesta! KP on Excursiomestarin parasta aikaa!
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KP-reissu ensikertalaisen verkkokalvoilla
Tänä vuonna yritän. Tänä vuonna pääsen. Tänä vuonna sain… paikan Kotimaan Pitkälle 2015. Paikka vuoden ehkä eeppisimmästä
bussireissusta ympäri Suomen työllisyyskeskittymiä irtosi piikkinuijan jäljitelmällä. Puolustuksesta kun oli kyse.
Ensimmäinen aamu valkeni aikaisemmin kuvaillulla tavalla. Kevyt
kenttäjännitys oli lähtenyt nousemaan jostain pakaroiden tienoilta
ja oli nyt hyvää vauhtia leviämässä koko kehon kattavaksi matkakuumeeksi (ei se tauti). Rinkka selässä ja pienempi reppu sylissä
riensin aamun ensimmäisiä julkisia käyttäen Otaniemeen Rakentajanaukiolle, josta jo iloinen puheensorina ja ajoittaiset Norske Kimble
Cupista tulleiden karjahdukset kantautuivat.
Bussi lastattiin nopeasti ja matka sai alkaa. Ensin kerrattiin säännöt
ja sitten heti ne osalta unohtuivat tai tieten tahtoen jätettiin noudattamatta. Ensikertalainen kuitenkin käyttäytyy aina ujon korrektisti.
Bussimatkan edettyä Sibelius-monumentin juurelle, pidettiin ensimmäinen laatoitustauko. ”Kimble” ja aikaisen aamun sekoitus vaativat
veronsa joko vatsahappoina tai unituokiona.
Taivallahden vanhan kasarmialueen uusiorakennuskohteessa tutun
näköinen ja oloinen jannu kertoeli KP-väelle huonokuntoisen kohteen
haastellisuudesta. Tarjolla oli viskiä ja kahvia ja väärä määrä sämpylöitä.
Tyhmiä kysymyksiä ei kysytty. Ei ainakaan excun loppupuolella.
Iltapäivän ohjelmanumerosta ja nuokkumispaikasta vastasi aivan liian
mukavan lämmin Tiilerin tehdas. Esitys oli hyvä ja yllättävän kiinnostava aiheen arkisuus huomioon ottaen. Kenellekään ei myöskään jäänyt
excun jälkeen epäselväksi montako prosenttia eräiden kaakeleiden raaka-aineista on kierrätettyä ja mistä ne tulevat.

Illan vaihtuessa myöhemmäksi illaksi saavuimme majoituspaikkaan,
jossa kävimme samantien kiltisti nukkumaan juotuamme ensin paljon
vettä... tai tähän ainakin omat muistikuvani rajoittuvat. Saattoi siinä
välissä olla saunakin.
Seuraava aamu ei ollut ehtinyt edes kajastaa, kun excumestarittaremme
herätteli meidät lempeästi tuleviin koitoksiin. Yllättävän helpon herätyksen jälkeen raivosiivosimme roskat roskikseen, kalusteet paikoilleen
ja Tuukan bussiin. Kyytimme suuntasi Poriin henkeäsalpaavan kauniin
aamuruskon saattelemana. Henkeäsalpaava oli myös excukohteenamme
toimineen Porin Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon paskan haju.
Kävimme herättämässä ruokahalua Yyterin hyytävillä tundradyyneillä ja suuntasimme sitten kohti Porin keskustaa, jossa Skanskan
tarjoaman herkkulounaan jälkeen olisi meidän muka ollut tarkoitus
mennä pirteästi Skanskan exculle kauppakeskus Puuvillaan. Jos jokin siellä oli pirteää, niin väittely kauppakeskuksen arkkitehtonisesta
onnistumisesta. Itsehän olen edelleen vakaasti sitä mieltä, että kohde
näyttää hiomattomine yksityiskohtineen pahasta rahoituspulasta kärsineeltä autohallilta, johon on ripoteltu glitteriä. Mut muuten se oli
iha jees.
Heräsimme Vaasasta. Majapaikka oli tuttu vanhemmille matkalaisille. Aamu alkoi mielenkiintoisella, mutta ylipitkällä excursiolla Wärtsilän tehtaalla. Kohteessa myös kuvattiin, joten krapulainen KP-väki
johdatettiin kameroiden ulottumattomissa tehtaan läpi.
Iltapäivällä A-insinöörien TTYn kampusexcun jälkeen suuntasimme
kohti Otanientä. Matkaväsymys oli niin painava, että jatkosaunassa
jaksoi vain syödä. Matka oli kaiken kaikkiaan viiskauttaviis. Siitä
Margelle ja koko bussiseurueelle lämmin kiitos.

KP-väki Tampereella SRVn exculla... eikun hetkinen, oliko se sittenkin A-insinöörit?
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KP-väki Porissa kauppakeskus Puuvillassa. Huomatkaa takana häpeilemättömän peittelemättömästi asennetut PUTKET.
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102. Hermannisitsit

Rakennusinsinöörikillan 102. Hermanninsitsin juhlinta alkoi
perjantaina 10.4.2015 cocktail-tilaisuudella, joka pidettiin
Polyteekkarimuseolla Otaniemessä. Tuttuun tapaan
killan raati vastaanotti lukuisia erilaisia tervehdyksiä,
joista ainakin useimmat sisälsivät myös nestemäisiä
voimajuomia. Seremoniamestari Mikko Närvänen
paukutti sauvaansa (tirsk) ja johti siten tervehdysten
antamista. Nesteiden nautiskelu alkoi ennen pitkää näkyä
raatilaisten kasvoilta, kun heidän nenänsä muuttuivat
kirkkaan punaisiksi.
Pääjuhlaa
siirryttiin
viettämään
Lauttasaareen
ravintola Blue Peteriin. Kuljetukset hoituivat juhlavasti
kaksikerrosbussilla 102H, jonka reitti mukaili lähes koko
illan ajan erästä otaniemeläisille tuttua bussilinjaa. Sää
suosi killan juhlaa ja Lauttasaaressa näkymät merelle
olivat hienot.
Pääjuhlan alkaessa liput saapuivat, jonka jälkeen
lukkarit Hamilkar Bergroth ja Marketta Ruutiainen
laulattivat juhlakansaa ja vuosijuhlavastaavat toivottivat
kaikki tervetulleiksi. Hieman myöhemmin läppää
heitti myös killan puheenjohtaja Jussi Hietala, joka oli
muistanut vaihtaa vuosiluvut puheestaan. Vuosijuhlan
päätukijan YIT:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi
piti juhlapuheen, josta jokainen raksalainen sai varmasti
hyviä vinkkejä elämäänsä. Oltermanni Riku Vahala piti
äärimmäisen viihdyttävän ja mukaansatempaavan puheen, jota myös
IK:n ulkopuoliset juhlijat kehuivat jopa parhaaksi ikinä. Puheiden ja
laulun lomassa nautittiin ravintolan hyvää ruokaa ja turvallista kossua.
Pääjuhlassa esiintynyt akustinen duo sai kaikki mukaan yhteislauluun.
Vuosijuhlassa palkittiin jälleen ansioituneita kiltalaisia ansiomerkein
ja stipendein. Hopeiset ansiomerkit myönnettiin Ossi Inkiläiselle
sekä Janne Riolalle. Kultaisen ansiomerkin saivat Oona Niiranen sekä
Pauli Moilanen. Oltermanni Vahala auttoi puheenjohtaja Hietalaa
palkitsemaan Juho Rahkon ja Mikko Närväsen kaskelottistipendein.
Samoja miehiä oltermanni oli kiittänyt jo aiemmin puheessaan. Puheen
naiselle piti Olli Koskinen, jonka sulopuheet johdattelivat miehet
pitämään serenadin avecilleen.
Ikuisen teekkarin laulun jälkeen tanssittiin wanhat tanssit ja siirryttiin
jatkoille Helsingin Suvilahteen tapahtumakeskus Magitoon. Riehakkaan
juhlinnan jälkeen koitti aika palata Otaniemeen, missä energisimmät
jäivät vielä hetkeksi juhlimaan Rantasaunalle ennen lähtöä kämpille
piristymään.
Vuosijuhlatoimikunnan tilaama kesäinen sää takasi hienot olosuhteet
lauantain sillikselle. Rantasaunan pöydät notkuivat herkuista ja tarjolla oli
silliä kullekin. Ruoka, juoma, palju ja aurinko eivät ilmeisesti kuitenkaan
miellyttäneet laiturin läheisyyteen lipunutta känkkäränkkäjoutsenta.
Osa sillistelijöistä sisäänajoi uudenkarheita IK-kylpytakkejaan ja
kuohuva virtasi.
Kaiken kaikkiaan vuosijuhlaviikonloppu onnistui hienosti, mistä
kiitos kuuluu kaikille osallistuneille. Erityisesti työphuksien panos oli
korvaamaton. Kiitos kaikille!
Satakolmosia odotellessa,
Oona Niiranen ja Mika Lemmetyinen
Vuosijuhlavastaavat 2015

102. Hermanninsitsiä tukemassa
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Kaukolämpövesi: Kaukolämpöveden hankinta ei ollut läpihuutojuttu,
mutta toivottavasti naapurin kerrostalon asukkailla on sähköpatterit.
Väri on ganjanvihreä ja syvä kuin elintasokuilu Otaniemen ja Westen-

Tuliko äskeistä aukeamaa selatessa jano?

din välillä. Vesi on vielä 55-asteista ja sitä pursuaa vauhdilla putkesta,
mistä johtuu sen outo paineistettu ja kaasuton maku. Mielikuva tätä vettä
kitatessa on vahvasti UFO- ja kääpiövihteen puolella. Lätisee kivasti.

Meinasitko vetää Wapun wesilinjalla?
Sitten sinua saattaa kiinnostaa...

Lauhdevesi: Näytteenotto tässäkin tapauksessa tuotti ylimääräistä vaivaa, sillä neitseellisimmän otoksen saamiseksi LL:n oli

Suuri Wapun wesitesti

ensin pukeuduttava naiseksi, petettävä ydinvoimalaitoksen johtajan kanssa, ja uhattava kertoa hänen vaimolleen. Johtaja olikin
ollut tämän jälkeen aika kilttiä poikaa, mutta hän lähettelee vieläkin kuvia itsestään eri suippojen hedelmien kanssa. Maku oli kui-

Wappuna on kunnollisen opiskelijan laitettava suuhunsa muutakin

tenkin miellyttävä ja itse veden maku oli aika yllätyksetön, perus

kosteaa kuin sitä ja tätä ja alkoholia. Vesi kelpaa tähän vallan mainios-

merivetinen, eli tosi paska. Outoa kihelmöintiä kuitenkin tuntui

ti, mutta sen maku alkaa todennäköisesti tympimään ensimmäisen

kitalaessa. Virtsaaminen sattui mutta se onkin jo toinen juttu.

50 litran jälkeen. Kannattaakin kokeilla rohkeasti ja ennakkoluuttomasti vähän toisenlaisia vesituotteita. Miksikään vesisommelieriksi ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä, vaan Ruutisten palkkaama laillistettu lätisijä (LL) mielellään kostuttelee myös oraalisesti itseään.

Lapsivesi: Tämän näytteenoton LL muistaa ikuisesti, sillä synnytyksethän voivat kestää todella kauan. No, oli lätisijä oli saanut erityisluvalla seurata synnytystä, mutta lapsivesi tuli ulos vasta 30 tunnin kohdalla. Tällöin LL oli nukahtanut todella jännästi

LL onnistui haalimaan kyseenalaisin menetelmin kattavan ai-

sattumalta pää juuri äidin haaroväliin, ja kaikki nesteet syöksyi-

neistoin tutkimusta varten, ja lätisijä päästettiin makustelu_hom-

vät paineella päin kasvoja. Onneks LL nieli vettä monta litraa hy-

miin. Tätä ennen sommelieri oli ollut kaksi viikkoa Saharassa ja

vin lyhyessä ajassa, joten näytteenotto ja sen arviointi suoritettiin

sen jälkeen vielä parilla tilastotieteen luennolla. Luentojen kui-

poikkeukselliesti samalla kertaa. Maku oli verinen, suolainen, ras-

vuus meinasi kuitenkin yllättää jopa LL:n ja häntä jouduttiin kos-

vainen ja seassa oli yksi todella iso ja muita paljon pienempiä sat-

tuttamaan kesken toisen luennon regressioanaalilyysiä. Mainit-

tumia. Eli aika hyvänmakuinen! Iso sattuma oli liian kova pala pur-

takoon vielä että nestevajaaminen meni tällä kertaa ehkä yli, sillä

tavaksi mutta muut narskuivat mukavasti hampaissa. Nyt lätisee!

LL kiskaisi kaikki näytteet paskavettä myöten napaansa heti testin kärkeen. Onneksi kaksoskappaleet oli älytty hankkia. Seuraavaksi laillistettu lätisijä kertoo mielipiteensä testin vesistä.
Pullovesi:
kin

Väri

pakarat.

vaalea

ja

Dokabiliteetti

läpikuultava,
korkea.

vaikka

Maku

olisi

ummettava,

isottu-

lee mieleen kuin Penho-Eno polttareissa. Kostuttaa mukavasti, mutta vaikutus ei kestä kauan. Lätisee jonkin verran.

teksti: Otso Seppälä
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Ajankohtainen sanaristikko

Metka matikkapulma

Muumit ja willi wappu, osa 3: Dipolin Wappu
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Teksti: Otso Seppälä

Vihaat kaikkea mukahauskaa “pakkojuhlintaa”, kuten wappua, tupareita, laskiaisriehaa, sitsejä ja saunailtoja. Ainoastaan joulua,
pääsiäistä ja muita perinteisiä kirkkopyhiä vietät ehkä sytyttämällä kynttilän isoäitisi muistolle. Alkoholi on sinulle karmivin
neste ikinä ja päiväsi on pilalla, jos joku tarjoaa sinulle sitä. Tällöin joudut taas sönköttämään miksi et halua juoda sitä kertomalla jotain diibadaaba. Oikeasti sinulta lähtee aina vaarallisesti lapasesta, jos pääset bönthön makuun. Äänestät kenties KD:ta ja
olet mukana seurakunnan lukupiirissä. Onneksi Ruutisten toimitus on laatinut sinulle, arvon antiwappuila, wapun wälttämisoppaan! Seuraavan antikliimaksisen listan avulla vältät varmasti kaiken vähäänkään päräyttävän ja tajunnanräjäyttävän ajanvietteen.

Tilanne: Joku tarjoaa sinulle itse tekemäänsä simaa, ja väittää että “ei
siin mitää volttei öö”.
Tiedät, että tässä tilanteessa mikään selitys ei auta, vaan simaa on
pakko juoda vähintään lasillinen. Onneksi olet varautunut tähän selässä olevalla juomarepulla, jonne voit kaataa kaiken sinulle tarjottavan vähänkään etanolia sisältävät elintarvikkeet.
Ensiksi viet tarjoajan huomion vaan muualle esim. huutamalla TISSIT tms. ja ninjailet nesteet reppuun. Muista kehua simaa.

Tilanne: Joku yrittää myydä sinulle Äpyä.
Vihaat koko sairasta lehteä, sen kaikki kuvia ja etenkin juttuja. Pysy kuitenkin rauhallisena ja älä ala itkemään, vaan paina pää alas, tihennä askelväliä, jatka matkaa suoraviivaisesti, naama norsunvitulle, ja mömise jotain “eieiiieieee” -tapaista.

Tilanne: Tapaat vanhoja tuttuja, jotka ovat tosi humalassa ja alkavat
ölistä ja kaulailla sinua.
Tilanne on todella nolo, sillä paikalla saattaa olla sivullisia. Äpy-toimintatapa ei tässä kuitenkaan toimi, vaan sinun selitettävä että mummosi kuoli juuri ja olet menossa hänen hautajaisiin. Jos molemmat mummosi ovat vielä elossa,
vaihda joku muu sukulainen mummojen tilalle. Ongelmia tulee,
jos sukulainen on elossa sillä silloin joudut ehkä korjaamaan asian.

Tilanne: Joudut joukkoliikennevälineeseen, jossa leijailee todella käsinkosketeltava darra.
Olet yrittänyt kadottaa mielestäsi abiristeilyllä saamaa jytkyttävää darraa, mutta nyt se puskee taas esiin kuin hyttikaverisi käsilaukkuun heittämäsi laatta. Vilkuile jatkuvasti ulos ja valmistaudu jäämään pois heti jos sisään on astumassa krapulaa.

Tilanne: Alkaa ärsyttämään kun kaikilla muilla on sittenkin hauskaa.
Ei ongelmaa! Innokkaat ja tervehenkiset järjestöt kohottavat profiiliaan usein wappuna ja tarjoavat hauskaa toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi uskonnolliset ja tosi uskonnolliset
yhdistykset.
Sukkapuikot
vaan
kilkattamaan!

Tilanne: Sinulla on hauskaa.
Pysähdy hetkeksi, muistele nauroitko tai jopa kerroitko jonkun vitsin. Pitää olla varovainen, sillä kohta sinusta voi tulla kuin “ne ördääjät”. Mene selaamaan tekstiteeveetä.

Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenet 2015

kiittää
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