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Tää on se hetki. Se, kun avaat Wordin, tuijotat päättäväisenä tyhjää New blank documenttia
silmästä.. no, valkoiseen taustaan ja mietit: ”Mistähän mää kirjoittaisin?” Sitten väännät niin
väkisin juttua paperille, että veden puristaminen kivestäkin on vaivattomampaa. Onneksi Ruudolfilla ei tätä ongelmaa koskaan ole, vaan täytyy jopa valita, miltä puolelta ylitsevuotavaa verbaalista juttukattilaa pääkirjoituksensa kerää.
Tällä(kin) kertaa spagettisiivilästä pääsi kaikki laihat vitsit läpi, joten haaviin jäi vain tuhdeimmat valioyksilöt, kuten lehteä lukiessanne huomaatte. Voisin itse asiassa kertoa Kummelista
plagioidun viisauden: ”Kun minä tänä aamuna tulin kouluun, katselin kun orava keräsi käpyjä
varastoon. Näin on myös ihmisten elämässä. Meidänkin täytyy kerätä Elämän Käpyjä, Elämän
Varastoon!”

OIKAISU: Ruutisissa 1/2014 julkaistussa Oliver Heinosen
kolumnissa(s.9) tuli taittovirhe. Tekstistä jäi kaksi ymmärrettävyyden kannalta oleellista kaavaa pois.
Kappaleen “Ei ole montaa paikkaa--” jälkeen kuului olla
seuraava kaava:
Sekä kappaleen “Kuviota monimutkaistaa entisestään
se,--” kuuluisi olla seuraava kaava:

♫

☺

Pääkirjoitus

Päätoimittaja pahoittelee tapahtunutta ja tarjoaa
Oliverille skumppaa wappuna.
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Hehhehhee, läpi meni kuin väärä raha! Kuten olin sanomassa, Rudolf
toivottaa jälleen juhlatunnelmaisille lukijoilleen oikein hemmetin
			

Hyvää Wappua!
Rudolf ”Wappu selvänä” Ruutinen
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Puhiksen puhinat
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Kapun löpinät

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. Mistään krapula juhlista ei ollut tietysti tietoakaan. 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. Julkun julkaisukin pääsi
melkein samalle tasolle ;) Sitsikisoissa meininki oli suorastaan hulvatonta! Hullu-Jussi,
äää!! aosnfsodfnsdäoåfn. Millään ei pysty repeämään aivan joka paikkaan, mutta
wappu on kyllä teekkarin parasta aikaa.
Tässä samaan aikaan on ollut myös muutto käynnissä ja kiirettä riittää senkin
osalta. Muuttaminenhan on aina yhtä hanurista, kun se sotkee kaikki aikataulut.
300 € IKEA-reissu avarsi ainakin lompakkoa kivasti, mutta sainpahan kivat verhot : )
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 kylmä.
Viime puhinoissa ei tainnut olla mitään kiintiövitsiä, joten
kerrotaan tähän: Schumi iski päänsä kiveen ja siitä se ajatus
sitten lähti!
Hyvää kesän alkua ja Wappua ja kevättä ja ihan kaikkea :)
Kiva jos jaksoitte lukea tänne asti.

3

Sanattomaksi vetää. Ajattelen kulunutta vuotta. Mieleeni tulee tuhansia
asioita, yksityiskohtia ja tapahtumia. Pysähdypä vaikka itse hetkeksi miettimään ajatuksiasi ja fiilistäsi syksyn ekana päivänä: kuinka paljon jännitti
tai kuinka pihalla olit? Kuinka paljon sen jälkeen olet oppinut, tutustunut
ihmisiin ja saanut uusia kokemuksia? Niinpä. Sama täällä.
Tältäkö omasta phuksikapteenistani tuntui, kun itse sain ensimmäistä
kertaa painaa lakin päähäni phuksikavereideni kanssa muutama vuosi
sitten? Todennäköisesti juuri tältä. Toivottavasti juuri tältä. Vuosi on ollut
aivan uskomaton, ja kiitos siitä kuuluu teille jokaikiselle. Jokaikiselle phuksille ja ISOlle, raati ’13:lle ja ’14:lle, FTMK ’13:lle, kaikille tsempanneille ja halanneille. Olen kiitollinen, että olen saanut tutustua teihin.
Phuksit: Te teitte tästä vuodesta juuri sen, mitä siitä lopulta tuli. Teitte
siitä omannäköisenne, ja matkan varrella oli ihan mielettömän hauskaa.
En olisi ikinä voinut enempää toivoa. Kaikki hyvä loppuu kuitenkin aikanaan, niin myös phuksivuosi. Paljon mahtavia juttuja
on silti edessäpäin. Tämä on phuksivuoden loppu, mutta
kaikkien tulevien teekkarivuosien alku. Pian on aika
lähteä kohti uudenlaisia haasteita. Olen sanoinkuvaamattoman ylpeä TEISTÄ ja siitä, että olen saanut toimia
phuksikapteeninanne kuluneen vuoden. Halataan, kun tavataan!
Kipparinne nyt ja aina,
<3 Milla

Jussi Hietala

Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja
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Tule mukaan porukkaan, jossa ei pokkuroida.
Tarjoamme tänäkin kesänä noin 600 harjoittelu- ja kesätyöpaikkaa.
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KOTIMAAN PITKÄ 2014
Teksti: Markus Melander

Copcon esitelmän kalliotekniikasta. Esitystä ei voi syyttää, sillä se oli

KP-toimikunta: Markus Melander, Heli Hakamäki, Teemu Meriluoto, Janne Nikkonen

ammattitaitoinen, hyvä ja mielenkiintoinen, vaikka jotkut voivatkin muuta

KP-Päivä nro. 1
Vuoden odotetuin tapahtuma oli jälleen käsillä 19.3. klo 05:30 raksan
edessä aamun vielä etsiessä sarastustaan. Matkalle mukaan lähteneet oli
pakotettu paikalle järjettömän aikaisin, sillä istuva excumestari kuuleman
mukaan stressasi matkan tiukkaa aikatauluaan. Viimeisenä matkapäivänä eräs matkaajista totesikin, että mesuun voi aina luottaa, sillä mesu ei
ikinä kuseta.. Hauskaa tässä oli siis se, että vessatauot pyrittiin pitämään
minimissään. Aamun herätykseksi KP-toimikunta oli tehnyt kaikille matkaajille hieman kurkunkostuketta, jottei ensimmäiselle exculle tarvitsisi
aivan kuivin suin astella. Tarkoitushan oli siis herättää matkaajat jollain
pahan makuisella sekoitusjuomalla, mutta saimmekin käytännön esimerkin synergiaedusta, sillä kuten -- = +, niin paha + paha voi olla hyvä. Alkon
halvin punaviini + Gin Lemon + halvin 40% + sprite tuottaa nimittäin ihan

väittää, jos nukkuivat sen ohitse. Saimme myös vastauksen kysymykseen,
kuka toimittaa Atlas Copcon maksamat hyväntekeväisyyskaivot Afrikkaan.
Esitelmien jälkeen pääsimme käsiksi päivän lounaaseemme, mikä odotetusti herätti Jaakonkin horroksestaan. Isäntien tarjoaman lounaan jälkeen
poistuimme isot lahjakassit mukanamme Atlas Copcolta mahat täynnä.
Hyvä lounas oli kuitenkin turruttanut matkaajat liialliseen hyvänolon tunteeseen, ja ennen bussiin siirtymistä olikin matkaajia hieman puhuteltava. Teekkari on herrasmies. Plussaa isännät, mainossukat, kirjoitusvihko,
lounas, yhteiskuva, excumesun tylytys, porrastettu vessassa käynti. Miinusta Mikon myöhästyminen, excumesun tylytys viileässä tuulessa.
Vantaalta lähdettyämme oli viimeisetkin hiekat karistettu matkaajien silmistä ja moni alkoi päästä jo juhlatunnelmiin asti. Bussin nokka oli onneksi kohti Lahden Kaupunkia, jossa Matti Kuronen otti meidät hellään
huomaansa. Visiitistä Kaupungilla voi ja kannattaa lukea Heli Hakamäen

hyvää sangriaa. Allekirjoittanut pahoittelee töpeksintäänsä. Matkaan

jutusta oman löpinäni jälkeen. Lahdessa muuten riittää mehtähommia ja

päästiin kaikkien todennäköisyyksien vastaisesti ajallaan, sillä vaikka yksi

paljon. Kuronen oli kuitenkin järjestänyt meille myös excursion Lahden

toimikunnan jäsenistä luistikin tavaran kantamisesta, korvasi hän sen ”or-

Energialle, mikä osoittautui oikeaksi sydämen sulattajaksi muutamalle

ganisointikyvyillään” ja siirsi tavarat R-laitoksen pihalta linja-auton kyytiin

fuksillemme. Ja olihan se ihan kiva itsestänikin päästä kiertämään voima-

ennennäkemätöntä vauhtia.

laitosta. Plussaa Lahden Kaupungin isäntä ja hyvät vitsit, lahjavärityskirjat
Lahdesta, Lahden Kaupungintalo, lyhyt työmatka Helsingistäkin. Miinusta

Ensimmäinen excursiomme suuntasi Paloheinän uutta joukkoliikenne-

liikaa nähtävää kaupungissa, naisten vessajonot.

tunnelia katsomaan. Excua oli pohjustettu jo tammikuun puolestavälistä alkaen, mutta varmistus sille saatiin vasta kaksi päivää ennen matkaa.

Lahdesta lähdettyämme oli meillä jäljellä enää majoittuminen Kuopiossa.

Pohja- ja kalliolaitoksilta saatiin onneksi turvasaappaat pika-aikataululla

Tiukassa aikataulussa oli pysytty lähes sotilaallisella tarkkuudella, vaikka-

☺

lainaan, mutta KP-toimikunta haluaa kiittää kaikkia omat turvakenkänsä

kin osin siksi, että allekirjoittanut oli vahingossa laskenut ylimääräiset 30

matkalle mukaan ottaneita, vaikka turhaksihan ne kengät osoittautuivat.

min eräälle etapille. Pienten avainsekoiluiden jälkeen Janne (kahdestaan

Excun paras osuus oli nopea kierros tunnelissa, jota oli louhittu jo parisa-

Annin kanssa…) päätti hakea taksilla avaimet majapaikkaamme helpot-

☺

taa metriä tästä päädystä. Plussaa exculla olivat kahvi ja konvehtitarjoilu,

taakseen allekirjoittaneen mietintää, ja päätyikin lopulta avainten kanssa

sekä tehokkaat taskulamput. Miinusta Jussin (ei se puheenjohtaja, vaan

majamme eteen vain muutaman minuutin bussiamme myöhemmin. Hy-

se toinen) kysymykset, naisten vessajonot. Mikko osoitti myös jälleen ker-

vässä juhlakunnossa olleiden matkaajien hermot olivat onneksi rentoutu-

ran, ettei ensimmäinen excu kiinnosta häntä, vaan hän ottaa mieluummin

neet Olvin voimasta matkan aikana, eikä pieni odottelu oven edessä hai-

taksin seuraavalle exculle.

tannut juurikaan. Loppuilta menikin DJ Hami-B:n viihdyttäessä matkaajia
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loistavalla musiikillaan. Saunassa saatettiin myös käydä, ja uskaliaimmat
Paloheinästä suuntasimme Vantaalle Atlas Copcon pääkonttorille. Itsellä-

saattoivat jopa lähteä keskellä yötä katsastamaan Kuopion yöelämää, sillä

ni on ollut vain hyviä kokemuksia Atlas Copcosta, eikä yritys pettänyt täl-

onhan Kuopion asukkaista 52,5% naisia. Asukkaita on n. 100 000, eli las-

läkään kertaa. Alkuun saimme kahvia ja vähän suuhunpantavaa (heh…),

kennallisesti Kuopiossa on vähintäänkin 2 500 vapaata naisasukasta. Ei

jotta viimeisetkin lakkipäät heräisivät tähän maailmaan. Alkuun tilanne

tainnut löytyä, vai mitä Juho R.?

vaikutti hyvältä, mutta sitten iski karu todellisuus, ja toimikunta huomasikin muutamia nuokkuvia päitä ja juoruilevia matkalaisia kesken Atlas

ATLAS COPCON
MAANALAINEN ARMEIJA
PALVELUKSESSANNE
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KP-Päivä nro. 2 – oikeasti ehkä
kuitenkin se nro. 1

nimenomaan Lappeenrannan kauppatieteiden opiskelijoiden vieraaksi

Oli muuten hyvä päivä, vaikka itse sanonkin. Aamulla lähdettiin Kuo-

Saavuimme paikalle hieman myöhässä, mutta enpä ole aiemmin saapu-

piosta liikkeelle ihan sika varhain, tosin ilman sikaa. Iso kiitos niille, ketkä

nut sitseille myöhässä ja silti aplodien saattelemana. Meininki sitseillä

siivositte, sillä suurin osa matkaajista oli lähinnä siivottomassa kunnossa.

oli mitä oli (liian täyttä, hirveä sekamelska, kauheaa huutelua, ”ruokaa”),

Bussi otti nokan kohti Iisalmea, jolloin matkan aikana oli mahdollisuus

mutta jatkot olivat kyllä sitten sitsejäkin paremmat, ja onhan se aina mu-

joko nukkua väsymystä pois, tai kokeilla josko se helpottaisi korjaussarjal-

kava nähdä muiden kaupunkien ja opiskelijajärjestöjen sitsikulttuuria.

la. No mitäpä lottoatte, kummalla se helpotti nopeammin? Miia voinee

Huhujen mukaan saunakin oli lämmin, vaikkeivät isäntämme edes itse

vastata, miten se ei ainakaan helpota.

sitä tienneet. Mukaan tarttui myös matkamuistoja. Plussaa humanistit,

sitsaamaan. Toimikunta oli etukäteen pelännyt pitkän bussimatkan uuvuttavan matkalaiset, mutta pelko osoittautui turhaksi, sillä koko bussilastillinen Jaakkoa lukuun ottamatta oli erinomaisessa sitsikunnossa.

juhlien suhdeluku, oma porukka. Miinusta liian lyhyt ilta, liian vähän
Päivän ensimmäistä excua lähestyttäessä matkaajien kunto vaikutti

yöunta.

melko hapokkaalta. Niinpä totesinkin hieman pala kurkussa, että nyt olisi
se aika juoda itsensä siihen mukavaan sosiaalihuppeliin, ennen kuin excu
alkaa. Tästä viisastuneena esimerkiksi Calle päätti oksentaa pahan olon
pois ennen excua. Kovin oli kuulunut himokasta kuiskintaa bussista, että
josko excu olisi Olvin Iisalmen tehtaalle, mutta toimikunta oli päättänyt
jatkaa hyvin alkanutta kalliorakentamisen linjaa, ja linja-automme kurvasikin Normetin pihalle.
Normet jakoi matkaajamme neljään ryhmään, jotka kiersivät eri
osioissa tehdasta. Yhdelle ryhmälle pidettiin esitelmä yrityksestä, toinen
kiersi tehdasta, kolmas kävi ajamassa kaivosautoa pihalla ja neljäs testasi Normetin ruiskubetonointi- ja rusnaussimulaattoreita. Oli muuten
todella hyvä konsepti, sillä pienemmissä ryhmissä kaikilla tuntui olevan
aina jotain tekemistä tai kysymistä, eikä nukkumatti päässyt hiekoittamaan hyvin alkanutta excua. Matkaajat olivat muutenkin poikkeuksellisen skarppina koko excun ajan. Uskallankin sanoa, että Normet vastasi
tähän mennessä kokemistani excuista parhaimmasta excuohjelmasta, ja
isännät olivat todella pirteällä tuulella mukana vastaamassa välillä vähän
leikkimielisempiinkin kysymyksiin. Simulaattoreilla leikkimisen kruunasi
vielä maukas lounas, joka oli odotetusti parempaa, kuin aamulla bussiin

KP-Päivä nro. 3
Lappeenrannasta mukaamme tarttui Raita. Nainen, kenen nimi oli
Raita, ja kenellä oli raidallinen paita, ja AMK-haalarit, ja joka halusi kyydin Helsinkiin. Juho R:ltä voi kysyä kuvia halutessaan. Raita muuten etsii
asuntoa Otaniemi-Matinkylä akselilta kesäksi. Kyseinen nainen päätyi lopulta Otaniemeen asti yöksi Juhon ja Marian luo, kun viihtyi matkassamme sen verran hyvin.
Lappeenrannasta suuntasimme aamiaiselle läheiselle kalkkikaivokselle. Matkalaiset saivat maittavat sämpylät ja kahvit, jonka jälkeen siirryttiin kiertelemään bussilla tehdasaluetta isäntämme kyydissä. Bussi oli
onneksi ihan siedettävässä kunnossa, eikä edes haissut kuolemalta vielä
niin varhain aamusta. Pieni jaloittelu pidettiin kaivoksen reunalla, mutta
muuten excu meni mukavasti bussissa istuen. Pientä väsymystä edellisillasta oli havaittavissa. Plussaa vilpoinen ilma, bussiexcu, aamiainen, Heli
jutteli mukavia isännälle. Miinusta oma väsymys, muiden väsymys, väsymys myös näkyi…

tarjoillut roiskeläpät. Plussaa Normet, lounas, simulaattorit, huumori,
aamuherätys, D-Bolt, koko ajan oli jotain puuhaamista. Miinusta naisten
vessajonot.

Aamun väsyneestä excusta viisastuneena toimikunta, ja erityisesti Janne, päätti järjestää hieman kevyemmän excursion matkalaisille seuraavaksi. Suuntasimme siis Porvoon jätevesilaitokselle entisen raksalaisen

Lähdettäessä Normetilta oli matkalaisilla hymy huulillaan, mutta ehkä

Nastin vieraaksi. Tulipa siis se kiintiö-vesiexcukin tehtyä… Matkalaisten

jopa enemmän hyvän excun, kuin sen loppumisen takia. Linja-automme

kysymykset isännillemme olivat tosin täyttä paskaa, ja epäilenkin, että

lähti kurvaamaan Iisalmen katuja eteenpäin ja päätyi kuin päätyikin lop-

laitoksen pihalla leijuva haju saapui kysymystemme mukana, tai vaihto-

pupeleissä Olvin tehtaan viereen. Taas tosin todistettiin, ettei nykynuo-

ehtoisesti levisi pihalle bussin ovet avattaessa. Excu oli joka tapauksessa

rison kartanlukutaito ole yhtä sujuvaa kuin silloin ennen vanhaan nuo-

mukavan leppoisa ja jopa opettavainen. Plussaa kahvi, rento tunnelma.

risolla oli, sillä Olvin tehtaallahan on useampi kuin yksi portti, vai mitä

Miinusta haju, kysymykset, likainen vesi.

Teemu? Isäntämme olivat hieman sekoittaneet omia aikataulujaan, joten
tehdaskierros Olvilla jäi toiseen kertaan. Isäntämme Pentti oli kuitenkin

Päivä oli jo pitkällä, ja linja-automme nokka vakaasti kohti Otaniemeä.

päättänyt korvata tehdaskierroksen runsaalla oluen maistelulla Olvin yri-

Yhteen pysähdykseen oli kuitenkin vielä aikaa, joten päätimme pysähtyä

tysesittelyn aikana. Pääsimme maistamaan mm. vehnä Sandelsia, jota ei

Brunbergin tehtaanmyymälään. Pakko sanoa, että fiilis oli aivan loistava,

vielä kauppoihin asti siinä vaiheessa ollut saapunut. Pentti oli muutenkin

kun ei ollut kiire minnekään, ja aikaa oli tehdä esimerkiksi tällaisia py-

isäntä teekkarien makuun hauskoilla tarinoillaan pieni pilke silmäkulmas-

sähdyksiä ihan rauhassa. Aurinkokin taisi paistaa. Matkatuliaiset ostet-

sa, ja kannatti alkoholiveron laskemista Suomessa. Olvi muuten perus-

tuamme suuntasimme Otaniemeen hellimään nälkäisiä matkaajia. Phuk-

tettiin alun perin edistämään suomalaisten raittiutta tarjoamalla viinaa

simme olivat valmistaneet maittavaa ruokaa meille, ja sauna oli lämmin.

heikompaa alkoholijuomaa. Plussaa Pentti, Olvi, A-Olvi –osake, Pentin

Helin sanoin ”Mistä meille on yhtäkkiä näin hyviä phukseja tullut!”. Oma

alkoholipolitiikka, urakkakaljan ja välikaljan ero, hienot ryhmäkuvat Olvin

tunteeni oli todella rentoutunut ja lämmin hyvin menneestä reissusta, ja

kylttien vieressä. Miinusta kävely metsien poikki takaisin bussille, excu-

mieltä lämmitti kovasti se, että matkalaiset jaksoivat vielä nauttia jatkois-

mesun liukastuminen.

ta hyvällä fiiliksellä. Sopivan pituinen reissu siis!

Olvin jälkeen oli edessämme pitkä siirtyminen. Paljon oli ollut puhetta ennen reissua, etteivät Tampereen teekkarit sitseineen houkuttaneet

Erittäin iso kiitos elämäni parhaasta bussimatkasta kaikille matkalla mukana olleille. Pidetään ensi vuonna vähintäänkin yhtä hyvä KP!

tällä kertaa varsinkin, kun mitään SRT-päivien tms. tuomaa velvollisuutta
ei ollut vierailla Tampereella. Suuntasimmekin siis Lappeenrantaan. Ja

Kiitos KP-toimikunta loistavasta duunista.
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Kiltakummin tervehdys
Vuoden alussa mietimme Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY)
hallituksen kesken, kuka saisi olla minkäkin killan kiltakummi. Kun
selvisi, että minä pääsisin tutustumaan Rakennusinsinöörikillan
toimintaan, en vielä tajunnutkaan, mitä kaikkea mieletöntä tämä
voisi tarkoittaa.
Kiltakummin tehtävänä on pitää yhteyttä killan jäseniin, erityisesti
killan raatiin, ja pysyä kärryillä siitä, mitä kiltaan kuuluu. Kiltakummin tarkoitus on olla luonteva ja helposti lähestyttävä linkki ylioppilaskunnan ja killan välillä.
Vuoden alussa kävimme puheenjohtajanne Jussin kanssa lounaalla ja sain kuulla, miten vuosi on lähtenyt käyntiin. Tuolloin tuli
myös puheeksi raksan Kotimaan Pitkä. Olin kuullut siitä jo ennestään sensaatiomaista hehkutusta muutamalta hyvältä kaveriltani
ja Jussin mainospuheen jälkeen en enempää houkuttelua sitten
tarvinnutkaan.
Niinhän siinä kävi, että hakemukseni hyväksyttiin ja pääsin matkalle mukaan. Seuraavaksi alkoikin sitten raksan haalareiden metsästys (totta kai halusin olla mahdollisimman hyvin osa porukkaa)
sekä ilmoitus AYY:n toimistolle, että minua ei kyseisinä päivinä
kannata tavoitella. Tässä kohtaa innostuksen
lisäksi heräsi myös pieni jännitys. Mihin ihmeeseen olin taas onnistunut sotkemaan itseni?
Itse reissuhan oli kuitenkin aivan huikea! Alkujännitys katosi nopeasti bussiin tullessa ja tunnelma oli katossa alkumetreistä asti!
Reissulla pääsi myös paikkoihin, jotka ihmetyttivät ja kummastuttivat pientä fyysikkoa. Lisäksi minua luultiin fuksiksi, mikä taitaa
olla jo näin 5.opiskeluvuotena kohteliaisuus. Kaiken kaikkiaan
reissu oli ikimuistoinen ja pääsin tutustumaan mahtaviin tyyppeihin!
Kotimaan Pitkän lisäksi osallistuin keväällä myös Hermanninsitsiin. Itselleni tämä oli jo kolmas Hermanninsitsi, mutta jälleen
kerran meno oli mitä mahtavin. Kiitos myös Ellaksi nimeämisestä
(vaikka se tulikin täysin puun takaa) ja toivottavasti saimme Veikon kanssa hoidettua nämä meille osoitetut tehtävät. Kiitoksia siis
kaikille juhlijoille sekä juhlan järjestäjille. Jälleen kerran tuli todettua, että raksa se vain jaksaa!
Toivottavasti teilläkin on ollut yhtä piristävä kevät ja jatketaan samalla mallilla vuosi loppuun. Huikeaa Wappua ja kesän odotusta!

☺

Runsaan 100 000 asukkaan Lahti panostaa rakentamiseen isolla volyymillä.
Investoinnit talonrakentamiseen vuonna 2014 ovat 49 M€. Keskustassa käynnistyvät tänä vuonna 18 M€ henkilö-, juna- ja linja-autoliikenteen terminaalin
eli Lahden matkakeskuksen rakennustyöt, ja radanvarren alueelle rakennetaan jopa kokonaan uusi kaupunginosa, josta järjestettiin kaksi vuotta sitten
kansainvälinen suunnittelukilpailu. Myös muita uusia alueita on suunnitteilla:
esimerkiksi kivenheiton päässä ytimestä sijaitsevaan Hennalaan, jossa varuskuntatoiminta loppuu, rakennetaan kodit 10 000 uudelle asukkaalle.

Lahti haluaa olla Suomen johtava ympäristökaupunki, ja se onkin asettanut
itselleen muun muassa selkeät päästötavoitteet. Kaupungissa on tehty päätös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 50 prosenttiin vuoden 1990
tasosta vuoteen 2025 mennessä. Esimerkiksi Euroopan unionin vastaava päästövähennystavoite vuoteen 2020 mennessä on 20 %. Kaupungin alaisuudessa
toimiva Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy vetää kansallista ympäristöteknologian cleantech-osaamisklusteria, joka edistää muun muassa alan uusien
työpaikkojen syntyä. Tämä cleantech-klusteri on valittu maailman kolmanneksi
parhaaksi. Lahden seutu on cleantech-alan nopeimmin kasvava kansainvälinen
osaamiskeskittymä Suomessa, ja sen liikevaihto on Suomen koko cleantech-liikevaihdosta 12 %.
Muuta mielenkiintoista:
- Suomen 9. suurin kaupunki
- kaupunki ja kaupunkikonserni työllistävät kaikkien raksan pääaineiden osaajia

- sijaitsee harjulla

♫
♫

IK:lle erityisen
satavuotislahjan: excursion, jolle osallistui 37 kiltalaista Kotimaan Pitkällä 21.
maaliskuuta. Vastaanotto oli lämmin, sillä vierailun isäntä oli kiltamme vuoden
2001 phuksikapteeni, Lahden teknisen ja ympäristötoimialan johtaja Matti Kuronen. Tunnin mittainen esitys vastasi tiivistetysti kysymykseen: Mitä jokaisen
IK:laisen kannattaisi tietää lähellämme sijaitsevasta kasvavasta kaupungista?

- tavanomaista yritystä monipuolisempi organisaatio, laajat vastuut

☺
☺

Lahden kaupunki antoi

- vettä pinta-alana lähes yhtä paljon kuin maata
Kiltakumminne,

Pauliina Mäkkeli
AYY:n hallituksen jäsen
(sosiaalipolitiikka, uudet
opiskelijat, liikunta)

- vanhan kerrostaloasunnon keskineliöhinta on Lahdessa 1800 €, pääkaupunkiseudulla 3500 €
- Tiedepuistossa on Suomen johtava ympäristöteknologiaan erikoistunut teknologiakeskus sekä Suomen suurin ympäristöalan tutkimuslaboratorio
- kaupungissa toimiva Kymijärvi II on maan ainoa energiajätteestä kaasuttamalla sähköä ja kaukolämpöä tuottava voimalaitos			
							

Heli Hakamäki
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Nyt puhuu vuosijuhlien järjestäjä:
		

“Oli hauskaa!”
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Silminnäkijöiden mukaan nämä
miehet olivat vastuussa!
101. HERMANNI
Rakennusinsinöörikilta IK juhli 101. vuosijuhlaansa Hermannia 11.4.2014!
Päivä alkoi cocktailtilaisuudella ADD Caféssa Otaniemessä. Vuoden 2014 raati
otti siellä vastaan tervehdyksiä ja sai vuosijuhlalahjoiksi mitä erilaisimpia tekeleitä. Mielenkiintoisin ja hyödyllisin oli varmasti ammattiainekerhojen laturihylly, jota kannattaa käydä katsomassa kiltahuoneella. Vieraita kokkareille tulikin

Lauantaiaamuna puolenpäivän aikoihin juhlijoita alkoi valumaan Rantsulle
sillisaamiaiselle ruoan ja paljun perässä, josta ei jäänyt käteen muuta kuin
märkä frakki.
Vuosijuhlatoimikunta kiittää kaikkia juhlan yhteistyökumppaneita ja kaikkia
henkilöitä, jotka osallistuivat juhlan järjestämiseen!

yllättävän paljon, mutta heille oli tarjolla herkullisia cocktailpaloja ja totta kai
boolia.
Noin kello 18 aikoihin juhlaväki alkoi siirtymään linja-autokyydityksillä pääjuhlapaikalle Kiltasalille. Itse vuosijuhlasitsi alkoi ajallaan kello 19, kun seremoniamestari Eppu Henriksson kutsui liput saapumaan. Tämän jälkeen vuosijuhlavastaavat Matias Vainio ja Pauli Moilanen pitivät tervetuliaispuheen, jonka
jälkeen Hamilkar Bergroth ja Anna Nermes alkoivat lukkaroimaan sitsejä.
Illan aikana oli ohjelmassa killan puheenjohtajan Jussi Hietalan puhe, jonka
aikana juhlavieraat saivat pelata bingoa. Juhlapuheen juhlassa piti Timo Lehmus YIT:ltä ja puheen naiselle piti ansiokkaasti Rasmus Fagerström. Polyteknikkojen kuoron kvartetti kävi myös esiintymässä juhlassa. Killan puheenjohtaja
jakoi myös ansiomerkkejä ja kaskelottistipendejä ansioituneille kiltalaisille.
Pääjuhlan päätteeksi oli perinteiset Wanhojen tanssit, joiden jälkeen siirryttiin puolenyön aikoihin jatkoille Sörnäisiin Lääketieteenkandidaattiseura ry:n
kerhotilaan Euphoriaan. Siellä juhla jatkui välittömästi ja illan aikana esiintyi
coverbändi Sormi, joka sai juhlijoiden tanssijalat vipattamaan. Jatkoilta poistuttiin noin kello 3 ja innokkaimmat juhlijat lähtivät jatkojen jatkoille Otaniemen
Rantasaunalle, joka toimi kuulemma myös hyvänä yöpaikkana.

102. Hermannia odotellessa,
Pauli Moilanen
Vuosijuhlavastaava 2014
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Juhlaa tukivat:
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Oltermannin palsta

☺
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ISOISÄN POMMINVARMA VAPPURESEPTI

☺

Serpentiini – rullalla olevaa paperia, jonka sisään puhaltamalla saa aikaan värikkään spriraalimaisen nauhan. Tärkeätä on siis puhallus, joka
vapauttaa koko talven kylmässä vankina olleen sieluparan valtoimekseen. Varaa tätä runsaasti mukaan, jotta työllistät kaupungin työntekijöitä ja monikulttuurisia aliurakoitsijoita kymmenennessäkin ketjussa.
Astetta tehokkaampaa on painepullossa oleva serpentiini, joka on edellistäkin infernaalisempaa siivottavaksi. Myös paukkuserpentiini kelpaa
paremman puutteessa.

☺

				
			

♫

☺
♫
♫

Serpentiini.

♫

☺
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☺
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kiltauudistuksenkin tärkein puheenaihe menettää merkityksensä. Ja koska vappuna on Ulliksella aina ihanan tyyntä ja lämmintä, ei kannata alle laittaa turhan lämmintä
vaatetta, jotta päästään vapun tärkeään elementtiin:
Jee IK!

Paleleminen – josta saa myös oivallisen tekosyyn sisäisen lämmittimen

selleen lämmintä kättä, joka kuumottaa aivan eri tavalla kuin mummon
viisikymppinen.
Sima – johon tarvitset hiivaa, fariinisokeria, sitruunaa, vettä ja rusinoita. Jos unohdat laittaa siman ajoissa käymään, voit korvata tuotteen
erilaisilla alkoholittomilla limonadeilla, kaakaolla tai vaikkapa mummon
tekemällä kuumalla mustaherukkamehulla. Tärpätti ja kahvi saati mikään muu paheellinen juoma ei vapun raittiiseen henkeen kuulu ja sitä
visusti vältettäköön muissa kuin lääkinnällisissä tarkoituksissa. Kuohuvia
juomia ei tässä yhteydessä alkoholijuomiksi laskettako. Juomien valmistuksessa oleellista on käyminen ja käyskennellähän voi erilaisissa asusteissa, joista vappuna tärkeimmät ovat:

Ilmapallo – jos kaikesta huolimatta askel tuntuu raskaalta ja yksinäiseltä, voi hankkia seurakseen vaikkapa Pocahontas-pallon. Heliumtäytteisen pallon kanssa olo kevenee kummasti ja sille voi jutella mukavia
pitkin päivää. Sylissä pidettynä se myös pehmentää kaatumista, jos
vaikkapa kadun reunakivi hyppää eteen yllättäen ja arvaamattomasti.
Vappumieli – tämä irtoaa sinulta luonnostaan, koska olet suorittanut
jo neljän periodin aikana rakkaan rehtorimme peräänkuuluttamat 60

					

Sima.

opintopistettä ja voit huoletta keskittyä alkavaan kesätyökauteen. Aurinko paistaa ja elämä on ihanaa.

☺
☺

vapauttavia. Haalarien värillä ei sen jälkeen ole väliä, joten

ta laskettelumonoissa suositaan. Myös voi tarjota kiitokseksi lähimmäi-

♫
♫

nurmella pyöriminen ja kuralammikkoleikit ovat suotavia – suorastaan

käyttöön – siis kuten vaikkapa sähkölämmitteiset kengänpohjalliset, joi-

☺
☺

minen on turhaa, koska silloin maailma ei pelastu. Pikemminkin kevät-

		

♫
♫

Haalarit ja teekkarilakki – mitä likaisemmat sitä uskottavampaa. Pese-

www.normet.com

FOR TOUGH JOBS
UNDERGROUND
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Andrzej ”teräs(betoni)mies” Cwirzen

Andrzej ”teräs(betoni)mies” Cwirzen
Juomarahat

Olvi(3)

☺

LASKUSSA:

NOUSUSSA:

Puukottajat

♫

☺
♫

☺

RAFFY

♫

☺

Alkoholi

♫

Pietari Pellinen

Kolumni

Pietari Pellinen

☺
♫

Vaihto-opiskelu on oikein mukavaa hommaa. Saa uusia kokemuksia, näkee maailmaa ja ennen kaikkea tutustuu uusiin ihmisiin.
Rupesin jutustelemaan tässä yksi päivä rändöm Korealaisen kanssa. Tyyppi oli ihan hämillään, että mitä sinä tuntemattomille puhut, ei tämmöinen Koreassa ole tapana. Ei hän kyllä pitänyt tästä valloillaan olevasta kulttuurista ollenkaan.
Tämän kulttuurin johdosta korealaiset ovat kehittäneet mielenkiintoisia tapoja tutustua vastakkaiseen sukupuoleen. Koreassa on yökerhoja
ja klubeja. Yökerhoihin mennään tanssimaan, mutta klubit ovat paikkoja, joissa istutaan mies-/naisporukassa ja tilaillaan olutta, sojua ja ruokaa.
Sitten kiikaroidaan vähän ympäristöä. Kun sopivan näköinen tyttöpöytä on saatu okulääriin, niin ei muuta kuin tarjoilija paikalle, muutama tuhatta
wonia taskuun ja tarjoilija hakee tytöt pöytään (ei kieltäytymis-vaihtoehtoa). Miesseurue on tätä ennen jakanut naiskokelaat keskenään. Miehet
tietysti maksavat tästä eteenpäin kaiken. Toinen suosittu tapa on nettideittailu tai sinkkubaarit. Sinkkubaarissa isketään ranneke käteen.
Punainen = varattu. Keltainen = yksi ilta riittää. Vihreä = tositarkoituksella.
Jatkoin keskustelua tuntemattoman kanssa ja kysyin, miten sitten tapaatte uusia ihmisiä. Vastaus oli koulussa, samoilla kursseilla tai töissä.
Työporukan kanssa korealaiset istuvatkin iltaa (lue dokaavatkin) monta kertaa viikossa. Tästä äimistyneenä pohdin, että onpas kurjaa tämä elämä
kun tällaisessa pullossa sitä joutuvat ihmiset elämään. Aivonystyräni yllätyksekseni eivät kuitenkaan lopettaneet mietiskelyä tähän, vaan rupesin
peilaamaan tilannetta omaan ja ystävieni elämään. Pääsin lopputulokseen, jossa huomasin, että eipäs tämä nyt kauheasti suurempi pullo ole meikäläiselläkään. Lähes kaikki parhaat ystäväni ovat kaikki tuttuja koulusta.
On tietysti luonnollista, että ihmiset viihtyvät
samanlaisen aivojen muokkauksen saaneiden kesken.
Mutta kun se uusiin ihmisiin tutustuminen on niin helvetin kivaa, niin tarvitseeko niitä tosiaan lähteä vaihtoon
tai Koh Taon rantabaariin asti etsimään (ei toisaalta
huono).

☺
♫

☺
♫

☺
♫

☺
♫

☺
♫

HAASTE1: Tutustu uuteen ihmiseen.

☺

HAASTE2: Vedä kaks kaljaa putkee ykkösellä alas

♫

☺

Nimim. Maailman rauhaa
ja kukkia

♫

(kirjoittaja on Teknillisen
korkeakoulun n:nnen vuoden opiskelija, joka tällä
hetkellä pitää majapaikkanaan Daejeonin KAIST
kampuksen Heemang hall
dormitoryn huonetta 324)

☺
Kattokaa ny miten kivaa! jeeee!
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Otaniemi on Viron Ahvenanmaa

☺
♫

☺

Ossi Inkiläinen

Putin päätti alkaa riehumaan Itä-Euroopassa. Eihän siinä mitään, kyllähän Suomikin aikoinaan liitettiin Venäjään hieman voimaa käyttämällä. Mutta eivät suomalaiset oikein olleet kuitenkaan venäläisiä. Mutta olimmeko ruotsalaisiakaan? Olisimmeko ikinä irtautuneet
Ruotsin vallan alta ilman Venäjän väliintuloa? Sitä voi miettiä, varmuutta asiaan on enää vaikea saada.

♫

Lisäksi voidaan miettiä, miten onnistuisi sivistyneessä länsimaassa osan liittäminen naapurimaahan samaan tapaan. Voidaan vaikkapa
miettiä Otaniemen liittymishaluja Viroon. Monelle otaniemeläiselle se toisi helpotuksia ostosten hintoihin. Lisäksi kaljaralli olisi paljon ympäristöystävällisempää. Otaniemeen saataisiin myöskin hyvin todennäköisesti kukoistavaa yritystoimintaa, sillä paikallinen hintataso houkuttelisi lähialueen ihmisiä vierailemaan Otaniemen alueella. Vapaan liikkuvuuden ansiosta Otaniemestä liikkuminen ei paljoakaan vaikenisi,
tästä voimme kiittää EU:ta.

♫

Haittapuolena voitaisiin todeta Otaniemessä asuvien opintotuen poistaminen. Mutta toisaalta yrityselämän kehittyessä ja hintatason aletessa sitä ei välttämättä enää tarvitsisikaan,
vaan opiskelijat kustantaisivat elämisensä työskentelemällä opintojen ohessa. Myöskään kaksoiskansalaisuuden hankkiminen voitaisiin tehdä otaniemeläisille helpoksi.

☺
☺
♫

Otaniemestä voitaisiin tehdä Viron autonominen osa Ahvenanmaan tyyliin. Voisimme jatkaa suomen kielen käyttämistä virallisena kielenä. Voisimme jatkaa omien rekisterikilpiemme käyttöä, kunhan maatunnukseksi vaihdetaan esimerkiksi ON.

☺

Mutta kuinka tämä prosessi toteutuisi? Otaniemessä päätettäisiin alkaa hieman mellakoida. Tämän jälkeen hallitus lähettäisi tänne joukkoja hillitsemään asukkeja. Ei kun ei lähettäisikään, siellä todettaisiin vaan Wapun alkaneen. No kuitenkin otaniemen itsejulistautuneet itsepuolustusjoukot valtaisivat hallintorakennukset sekä ottaisivat yhteyttä etelänaapurimme joukkoihin, jotka tukisivat itsenäistymistoiveita. Tämän jälkeen Otaniemi julistautuisi osaksi Viroa ja Viro hyväksyisi tämän liitoksen.

☺

Tämä ajatus on kuitenkin täysin
mahdoton Suomen kaltaisessa
maassa. Koko juttu oikeastaan oli
vähän ajatusleikkiä, mutta joskus
näistäkin tulee joitain ideoita.

♫
♫

☺
♫

☺

Disclaimer: Juttu on kirjoitettu tarkistamatta taustoja ja jättämällä
tarkoituksella asioita ajattelematta. Ihan vitsillä.
5/5 photarointi by Rudolf

RAKENTAISITKO SINÄ UUDEN
ASUINALUEEN TÄHÄN?

Joskus yksinkertaisia vastauksia ei ole olemassa.
Miksi siis pyytää yksinkertaista palkkaakaan? Katso RILin extranetistä mitä
muut tienaavat.
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Teksti: Wille Oudman

Suomen rakentajateekkaripäivät
aka

SRT-päivät

Top secret location: Otaniemi
Date: Also very secret (12.3.-14.3.)
Theme: Definitely-not-Korjausrakentaminen

Rakentajateekkarit kohtasivat jälleen kerran, tällä kertaa Otaniemessä,
SRT-päivien merkeissä. SRT-päivit tulivatkin sankoin joukoin. Suomen rakentajateekkaripäivät aloitettiin jo seminaaria edeltävänä päivänä saunan
merkeissä, jonne rakentajateekkarit Tampereelta, Oulusta sekä Otaniemestä saapuivat paikalle.
SRT-päivien teemana oli korjausrakentaminen. Seminaarin alusti rakennustekniikan laitoksen johtaja Juha Paavola kertomalla Aalto-yliopiston
rakennustekniikan laitoksen terveiset. Laitoksen kuulumisten jälkeen Destian Pasi Nurminen kertoi tiepäällysteiden korjauksesta ja rakentamisesta
tietomallinnuksen avulla. Puheesta kävi ilmi, miten hyödyllinen työkalu
tietomallinnus on infrarakentamisessa. NCC piti puheen korjausrakentamisesta yleisesti, mm. korjausurakoista urakoitsijan näkökulmasta ja etenkin
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siitä, miten korjausrakentaminenkin on muuttumassa entistä enemmän
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asiakaspalveluhenkiseksi. Siton puheessa Ari Savolainen esitteli siltojen

☺

korjaustutkimuksia ja A-Insinöörien Diana Ponkkala esitteli A-Insinöörien
korjaussuunnitelmia.
SRT-päivillä oli kolme excursiota, joista teekkarit saivat valita mieleisensä kohteen. NCC:n excursio oli Aalto-yliopiston päärakennuksen korjaustyömaalle. Espoon kaupunki esitteli myös korjaustyömaataan Leppävaarassa. Skanska veti mielenkiintoisen BIM-aiheisen excursion. Heidän
pääkonttorillaan pääsi kokeilemaan muun muassa ”BIM-huonetta”, jossa
pääsi 3D-lasien kanssa tutustumaan pääkonttorin 3D-malliin ruudulta.
SRT-päivät jatkuivat sitseillä, jonne excuilta jatkettiinkin. Sitseillä meitä viihdytti lukkarin lisäksi moni vierailijakin, kuten oululainen JES-mies.
Oulu pilasi seuraavien päivien sään esittämällään sadetanssilla. Tässä
jälleen osoitus, että Oulu pilaa aina kaiken. Mukanaan he toivat valtavan
tulostimen, jonka tarkoitus taisi jäädä Ouluun.
SRT –päiviä tukemassa tänä vuonna oli Destia, NCC, SITO sekä A-insinöörit.
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Suomen rakentajateekkari-Päivillä oli kivaa.
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Kiltis One-O-One

1.

Raadinkoppi: Kilta-aktiivikeskittymä, josta varsinkin Hermannin ja Wapun aikoihin voi löytää virkeiden raatilaisten
sijasta ihmisroskia.

2.

Kahvipiste: Arjesta selviytymisen alkulähde. TuplaMoccaMasteri uuttaa päivän aikana litratolkulla mustaa kultaa
janoisille ja aamuisin varsin väsyneille kiltalaisille. Kahvikuppijono otettiin käyttöön syksyllä, mutta hyvin alkanut
kokeilu on muuttunut mukikiilauksen riemujuhlaksi. Kahvi maidolla (kupin koosta riippumatta?) on kaksikymmentä senttiä. Maito kahvilla viisikymmentä senttiä.

3.

Pesukone: 100. vuosijuhlalahjaksi saatu kone surraa säännöllisen epäsäännöllisesti. Tiskiaineena ei kannata käyttää Fairya, mikäli haluaa välttyä vaahtobileiltä, vai mitä Calle?

4.

Tiskiallas ja hella: Täyttyy huomaamatta, yllättäen ja nopeasti kaikenmaailman tiskeistä (kupit voi laittaa myös
suoraan tiskikoneeseen).

5.

Takavarasto: Maito taikka kahvi loppu? Saattaa olla, että sitä löytyy vielä täältä.

6.

Jääkaapit: Edellisvuotisten WappuSimojen säilytyspaikka. Hyvin mahdollista, että löytyy myös muita tuotteita, kuten: vanhaa sinappia, ketsuppia, MVR-suukkoja sekä
henkilökohtaisia mallasjuomia.

7.

Sohvaryhmä 1 eli Herttapöytä: Syksyllä siantappopöydästä Ginin kautta Herttaan eskaloitunut kiltahuoneen sydän. Kaikkein ahkerimmat kiltalaiset kuluttavat suurimman osan päivästään pöydän ääressä keskustellen ajankohtaisaiheista sekä odotellen ruokaseuraa. Ei suositella käytettäväksi prujauspöytänä, sillä se löytyy kiltahuoneen ulkopuolelta.

8.

Tietokonekulmaus: (Häpeä)nurkkauksesta löytyy tietokone, joka on keväällä pitkän tauon jälkeen saatu toimintakuntoiseksi. Mikäli ryhmätyötila on täynnä voi kouluhommia yrittää tehdä täällä, useimmiten käytetään tosin ruokalistat.net sivuston avaamiseen ja feisbuukkaamiseen. BoomBlasterista raikaa Wapun aikaan Radio
Diodi.

9.

Sohvaryhmä 2: Hyvä kakkospöytä Hertalle, mikäli ykköspöytä on täynnä tai virhekäytössä.

10. Televisio ja GH: Harvemmin käytössä, lukuun ottamatta urheilutapahtumia kuten Sotshi tahi tulevat jääkiekon ÄmÄmmÄt. GH-ränkytys piristää ajoittain kiltahuoneen
ilmapiiriä.
11. Tolppa: AA-kerhot antoivat 101. Hermannin yhteydessä kiltahuoneelle kännykänlatauspisteen, joka on integroitu kiltahuoneen toiseen ilmoitustauluun. Itse Aurinkokuningas valvoo kiltahuonetta tolpasta käsin.
12. Ilmoitustaulu: AA-kerhoille pyhitetty seinämä, jota hallitsevat varsinkin ROPOn huomiota herättävät ja ajankohtaiset tapahtumamainokset.
13. Työskentelytaso: Yleensä niin täynnä tavaraa, ettei kouluhommia tässä pysty tekemään. Kiltahuoneen yleinen keskustelutaso myös haittaa viriiliin flowhun pääsemistä.
14. Kirjahylly: Pursuaa iänikuisia opuksia, joista saattaa olla tai olla olematta mitään hyötyä koulutöiden kannalta.
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Kiltahuoneen pohjapiirustus,
jonka mittasuhteet ja -kaava
heittävät oleellisesti.
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Kuvavihje 1
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1. (kuva)
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Wappuristikko
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2. Raksa kokoontuu lipan alle.
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3. Kenen pöytäjuhla on huisimpi kuin muut? Ken hallitsee teeman ja herkkupalat?

☺

4. Näytelmämaraton 29.4.

♫

5. Alaston nainen ja julmettu väentungos.

☺

7. Killan valitut salamyhkäisessä wappuseikkailussayössä.
8. Veikeimmät pilailijat palkitaan.

♫

9. Phuksit saavat teekkarin merkin kantaakseen.

☺

10. Viimeinen tapahtuma. Krapula, kaverit ja kukkula.

♫

11. Jos Wappu ei tulekaan tänä vuonna…

☺

12. Monta pientä annosta tekee petollisen määrän olutta.

1. kaljakroketti
2. wappusimat
3. sitsikilpailut
4. fuksispeksit
5. mantan lakitus
7. yöjäynä
8. jäynäfinaali
9. lakkien jako
10. ullis
11. kevätkarnevaali
12. minuuttikalja
Vastaukset:

Jännittävä värityshaaste

♫

ÄLYÄ™ VAATIVA KILPAILU !!!
Ensimmäinen oikean ratkaisun Rudolfille henkilökohtaisesti
esittävä henkilö saa skumppapullon.
Kilpailu umpeutuu 31.5.2014. klo 23.59.
********************************************************************
Vankilassa on sata vankia. Vankila suljetaan, joten vangit
joko vapautetaan tai teloitetaan. Heidät laitetaan yhteen
jonoon vankilan takapihalle, ja vartijat laittavat vankien
päähän hatun. Hattu on joko musta tai valkoinen. Vangit
näkevät kaikkien heidän edessään olevien vankien hatun
värin, mutteivät takanaan olevien tai oman hattunsa
väriä. Jonon ensimmäinen ei siis näe ketään ja jonon
viimeinen näkee 99 vankia. Vangit huutavat yksi kerrallaan jonon viimeisestä aloittaen joko “Musta!” tai “Valkoinen!”. Jos hän huutaa päässään olevan hatun värin oikein,
hänet vapautetaan ja väärästä vastauksesta teloitetaan.
Kaikki vangit kuulevat huudot ja aseen äänet. Vangit
eivät saa kommunikoida keskenään, he eivät tiedä hattujen lukumääriä, mutta he saavat keskustella strategian
ennen jonoon asettautumista.
Mikä on paras strategia mahdollisimman monen vangin
pelastamiseksi ja kuinka monta vankia pelastuu varmasti?
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