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SISÄLLYS

PÄÄKIRJOITUS
Kauan odotettu Wappu on vihdoinkin täällä. Säät tässä Wapun alla
ovat olleet hieman vaihtelevia, mutta satunnaiset vesisateet eivät ole
paljoa menoa haitanneet. Pysyvät ainakin juomat viileänä. Toinen
toistaan siistimpää tapahtumaa riittää joka päivälle, ja välillä on
hyvä käydä ottamassa löylyt maailman suurimmassa saunassa. Kyllä
teekkarina kelpaa, etenkin kun puitteet jälleen ikimuistoiselle Wapulle
ovat mitä parhaimmat.
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Koska Wapun jälkeinen masennus on oikeastaan väistämätön, ei sitä
kannata siis etukäteen murehtia. Vielä edessä on enemmän tai vähemmän rentouttava kesä, joka on vähintäänkin odottamisen arvoinen.
Saatetaan kuitenkin ensiksi Wappu kunnialla loppuun.
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Nyt Wapun loppusuoralla on hyvä tarkistaa että repusta löytyy ainakin seuraavat välineet.
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PUHIKSEN PUHINAT
Wappu o wappu o wappu är så gott!
Nyt on taas se aika vuodesta, mutta turhaa sitä varmastikin teille on
kertoa. Mitä wappu tarkoittaa itselleni
ja killalle? Yksi asia on ainakin varma,
tapahtumaa ja hauskaa tekemistä riittää
joka päivälle parin viikon ajan. Wappu
alkoi luonnollisesti jo 9.4. järjestetystä
Hessun silliksestä. Paljussa skumppaa juoden wapputunnelma nousi
kuohuen. Edellisenä iltana olimme
saaneet kokea uskomattoman hienon
illan, jonka kruunasi seuraavan päivän
täydellinen rentoutuminen. Päivästä
paremman olisi voinut tehdä vain Bingo-voitto, joka tällä kertaa jäi harmittavasti saamatta. Hermannin jälkeisillä
viikoilla raati on saanut kokea monta
kylmää hetkeä kiltalaisille tapahtumia
järjestäessä ja lisää on vielä edessä.
Toivottavasti tätä palstaa lukiessanne
kelikin on jo ehtinyt parantua.
Wapun jälkeinen elämä voi välillä tuntua vaikealta. Tiukan tapahtumaputken

jälkeen voi arki tuntua tavattoman
tylsältä. Onneksi kilta kuitenkin tarjoaa
keinoja pahimman tylsyyden välttämiseksi. Toukokuun puolessa välissä Smökin täyttää kaverisitsit. Itsekin ajattelin
näihin rientoihin suunnata ja ottaa
kaverin sijaan isäni. Illasta tulee varmasti mielenkiintoinen, sillä isäni ei ole
koskaan sitsannut. Kannustan muitakin
ottamaan vanhempia mukaan, jottei
isälleni tulisi liian orpo olo sukupolven
verran nuorempien sitsaajien joukossa.
Toinen rohkeutta vaativa aktiviteetti
on raksan kuningaslaji eli 110 metrin
aidat. Kesäkuun alussa pidettävässä tervehenkisessä urheilutapahtumassa pääsevät janoisimmat IK:laiset testaamaan
kisakuntonsa. Ja illalla tietysti päästään
nauttimaan siitä, mistä tämäkin palsta
alkoi eli paljusta ja skumpasta. Yhteenvetona: wappu on parasta, mutta
onneksi elämää on wapun jälkeenkin.
NYT NAUTITAAN!

KAPUN LÖPINÄT
Kapteenin viimeinen päiväkäsky
Serpenttiinit lentelevät, wappupillit pärisevät ja skumpat poksuvat. Wappurieha on jälleen laskeutunut Otaniemeen
ja temmannut melskeisiinsä mukaan
joka teekkarin tupsusta jo valmistuneisiin. Varmimpana Wapun merkkinä
voidaan kuitenkin pitää 81 puhtaan
valkoista uutta teekkarilakkia, jotka
roikkuvat IK:n phuksien olkapoleteista.
Kuluva vuosi on hurahtanut ohi vauhdilla. Tuntuu kuin ei olisi montaakaan
viikkoa siitä, kun seisoin jännittyneen
phuksilauman edessä valmiina viitoittamaan tietä kohti teekkariuuden
salojen syvimpiä syövereitä. Kuitenkin
välissä on hurahtanut yhdeksän tapahtumarikasta kuukautta. Näiden kuukausien aikana olen päässyt etunenässä
tutustumaan tähän uuteen vuosikurssiin, sekä saanut aitiopaikalta seurata
heidän nivoutumistaan osaksi kilta-,
Aalto- ja teekkarikulttuuria.
Vuoden aikana on ehtinyt sattua paljon
kaikenlaista. Temmeltäessään ympäri
Otaniemeä ja pääkaupunkiseutua, ovat
phuksit jälleen tänäkin vuonna löytäneet oman paikkansa yhteisöstämme.
Te phuksit olette lähteneet mukaan niin
killan kuin harrastejärjestöjen toimintaan. Olen katsellut ilolla, kun yksi
teistä on löytänyt itsensä Dominanten
riveistä, toinen Teekkarisuunnistajien
joukosta, ja kolmas tekemästä Teekkarispeksiä. Kipparin mieltä on myös
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lämmittänyt innokkuutenne kiltatoimintaan, joka on näkynyt kiinnostuksenanne niin tapahtumia kuin toimarivirkoja kohtaan.
Haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia teitä
phukseja kuluneesta vuodesta. Etsiessänne paikkaanne yhteisöstämme,
olette löytäneet myös paikkanne tämän
kipparin sydämestä. Olenkin kiitollinen, että olen saanut tilaisuuden päästä
tutustumaan näin kattavasti teihin,
sekä että olen saanut viettää kanssanne
tämän ikimuistoisen vuoden.
Nyt phuksivuotenne viimeiset tunnit
ovat käsillä. Olette vuoden aikana tutustuneet tapoihimme ja perinteisiimme, joita teidän, tulevien teekkarien,
tulee omalta osaltanne jatkossa vaalia
sekä kehittää. Muistakaa aina auttaa
toisianne pilke silmäkulmassa, niin
opiskelu- kuin työelämässäkin. Vaikka
phuksivuotenne alkaa olla ohi, tarkoittaa se vain, että päivänne teekkareina
ovat vasta alkamassa. Seuraavat vuodet tuovat mukanaan runsaasti uusia
yllätyksiä, kokemuksia ja tuttavuuksia.
Lähtekää siis rohkeasti kohti tuntematonta, teekkarilakkia ylpeästi päässänne
kantaen.
Kapteeninne nyt ja aina,
Juho Jalonen
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OLTERMANNIN PALSTA
103. Hermanninsitsi on takana ja vappu
on lähestymässä. Elämäni ensimmäinen
Hermanninsitsi ja siihen liittyvä cocktail-tilaisuus olivat mielenpainuva juhla,
jossa on paljon perinteitä ja uusiakin
piirteitä mukana. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille hienoista juhlista!
Kevät on aina kiireistä ja paljon tapahtumia sisältävää aikaa. Opiskelijat
yrittävät saada lukuvuoden viimeisiä
pisteitä kasaan ja alkavat valmistautua
kesätöihin. Fuksit odottanevat innokkaina vappua ja uutta lakkia. Opiskelu
ja opetus jatkuvatkin nyt uuden periodijaon mukaisesti pitkälle toukokuuhun.
Uudessa, ensi syksynä alkavassa maisteriohjelmassa viimeinen periodi on yhtä
tiivis opiskelujakso kuin mikä tahansa
muukin periodi.
Ensi syksy tulee siis olemaan itselleni
– ja epäilemättä myös maisteriopiskelijoille – hyppy tuntemattomaan. Uuteen
ohjelmaan tulee opiskelijoita myös
Suomen ulkopuolelta. Jotkin kurssit ja
opetusmenetelmät tulevat merkittävästi
muuttumaan; osa perinteisestä luen-

to-opetuksesta vaihdetaan erilaisiin
ryhmätöihin. Lisäksi opiskelijoille saatetaan antaa ennakkotehtäviä, joita heidän
tulee ryhmissä valmistella luennoille.
Rooleja sekoitetaan, ja läsnäolovaatimus
luennoilla tulee lisääntymään. Samalla
osalla kursseista luovutaan tenteistä.
Tällä kaikella haetaan entistä opiskelijoiden aikaisempaa aktiivisempaa asennetta opiskeluun. Sen sijaan, että viimeisenä viikkona ennen tenttiä päntätään
kaikki tarvittava, onkin osallistuttava
opiskeluun koko tiiviin periodin ajan.
Toivon, että me kaikki voisimme kokea
tulevat muutokset mahdollisuutena,
ja toivotan kaikki opiskelijat mukaan
yhdessä kehittämään opetusta ja oppimista.
Mitä teekkari sanoi poliisille, kun poliisi
vei kilvet autosta? – Senkin kilpikonna.
Mitä fyysikko sanoo baarissa? –Yksi
isotooppi.
Riemuisaa Kevättä ja Vapunodotusta!
Leena
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KOTIMAAN PITKÄ 2016
Teksti: Akseli Paukkeri

Herätyskello soi. Väsyttää pirusti.
Viiden minuutin mindbattlen jälkeen
kampean itseni ylös, juon kupin kahvia, sheivaan sisäreiteni ja lähes silmät
ummessa puen haalarit päälle. Hortoilen JMT1:n raput kovaäänisesti ja
kävelen raksalle. On Kotimaan pitkän
aika.
Suurin osa Kotimaan pitkän porukasta on jo raksalla odottelemassa.
Jotkut reissailijoista lienevät jo reilusti
tutkintoajan ylittäneitä, mutta jopa
kaksi fuksia (mukaanlukien minä) on
päättänyt kaikista ennakkoluuloista
huolimatta lähteä mukaan.
Bussi saapuu, lastataan ja matka voi
alkaa. Ensimmäistä excursiota ei tarvitse kauan odottaa, sillä ST1 tarjoilee
oivan luennon poraustekniikasta
heti aamun alkajaisiksi. Tästä matka
jatkuu melkein suorilta Mäntsälään,
jossa Forcit tarjosi meille maukkaan
lounaan. Tämän jälkeen isäntämme
esitteli meille toimikohteenaan olevan
louhoksen, jossa kiviä näkyi silmänkantamattomiin. Yksi niistä räjähti.
Kai sekin jotain bisnestä on, ei fuksit
oikein ymmärrä näistä.
Kivinäytöksen jälkeen suuntasimme
muutaman valovuoden kohti Kiiminkiä. Kiiminkiin emme saapuneet, mutta Pyhäjoelta löytyi majapaikka. Olisin
mielelläni jäänyt jo Viitasaareen, sillä
Teuvo Hakkaraisella oli kuulemma
hyvät kotibileet. Varsin syrjäisessä
majapaikassa yö sujui mallikkaasti, ja
heti aikaisin aamulla excumestarimme
pakotti ihmiset ylös ja kohti seuraavaa
kohdetta.
Eiliseltä perittyyn väsymykseen
olisi toivonut jotain lyhyttä ja kevyttä excursiota. Toisin kävi, sillä
jopa maratooniksi venähtänyt excu
Pyhäsalmen kaivoksella hiveli makuhermoja. Pääsimme käymään jopa yli
kilometrin syvyydessä kaivoksella, ja
kivitekniikasta kiinnostuneet saivat
varmasti useamman orgasmin. Maratooni olikin lopulta kaiken tunneleissa
seikkailun arvoinen.
Maratoonista toivuttuamme ja asiaankuuluvaa palauttavaa nesteytystä
aloittaessamme suuntasimme kohti
Etelä-Pohjanmaata. Käytännössä alue
on pelkkää peltoa ja pesäpalloa, mutta
loistavien neuvottelutaitojensa vuoksi
excumestarimme hommasi meidät
Tuurin kyläkauppaan tutustumiskäynnille. Kyseessä oli lyhyt esittely, vaikka
mielenkiintoista asiaa toiminnastaan
kyllä riitti. Kaupan päälle saatiin jopa
kahvilipukkeet. Itse Vesa Keskinen ei
paikalle päässyt, mutta eipä se menoa
haitannut ja näin alkoikin lyhyt, mutta
intensiivinen shopping spree.

Tämän jälkeen suuntasimme mahdolliseen yöpymiskohteeseen, joka
oli ilmeisesti Jyväskylä. J-kylä kuuluu
taas vähän niihin paikkoihin, että
jos se poistettaisi kartalta, kukaan ei
huomaisi. Siitä huolimatta pääsimme
viettämään iltaa Jyväskylän ympäristötieteilijöiden (tai ihan ymppäkisulien)
kanssa. Ihan asiallinen ilta, vaikka
jyväskylän pahamaineiset lähiöt jäikin
katsastamatta.
Ja taas kerran aamulla olo on niin järkyttävä, että edes Ville Kirjosen vitsit
eivät naurata. Suuntasimme nopealle
exculle Elomaticiin, jonka jälkeen
pääsimme vihdoin Tampereelle.
Tampere on ihan kiva paikka, mutta
heiltä puuttuu vähän mielikuvitusta.
Strippibaarin nimi oli Big Tits, Johanneksen klinikan nimi oli Johanneksen
klinikka, ja putiikki joka myi omasta
mielestään ihan jees lehtiä nimesi
itsensä nimellä Hyvät Lehdet. Jotain
asiaakin nähtiin, sillä A-Insinöörien
exculla suuresta univajeesta huolimatta ihmiset viihtyivät mainiosti. Saattoi
myös johtua hyvästä ruoasta.
Viimeisin muttei vähäisin excursio
sijoittui panimolle Hopping Brewsteriin. Kyseessä oli rentouttava excursio,
josta sekä me, että panimo hyötyivät.
Virvoitusjuomatäydennystä vastaan
panimon henkilökunta vastaanotti
Ville Kirjoselta loistavan idean hyödyntää geotermista energiaa oluen
panemisessa. Sitten alkoi matka kohti
Otaniemeä.
Reissu oli kaikenkaikkiaan ikimuistoinen. Kotimaan pitkä on loistava
tilaisuus fukseille tutustua paremmin
vanhempiin (ja tosi paljon vanhempiin) opiskelijoihin, oppia kiltaperinteitä sekä ihan vaan olla reilussa
jurrissa kolme päivää putkeen. Iso
kiitos matkan järjestäjille, seuralle
sekä erityisesti excumestarillemme,
Paavo Hietaselle. Paras päätös mitä
olen ilman housuja tehnyt.
Ensi vuonna taas.
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Ryhmäkuva Palin Granit Oy:n Mäntsälän louhimolta

Kiitokset vielä mukana olleille yrityksille
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ALM 2016 - Insight kurssista
Kurssi: SGT studio, Aalto Lab Mexico, 10 op.
Aalto Lab Mexico (ALM) on Aalto-yliopiston, sekä kolme Meksikolaisen yliopiston yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on kehittää elinolosuhteita pienessä
Meksikolaisessa kylässä nimeltä ”El 20 de Noviembre”. Samalla SGT Studio, 10
op. kurssi antaa opiskelijoille projektiymmärrystä design-näkökulmasta. Kurssi
on myös hauskanpitoa kavereiden kanssa tehden kiinnostavaa projektia, ja päästen näkemään mitä onkaan sen oman suunnitelman toteuttaminen Meksikossa.
Ajoittain kurssi on erittäinkin intensiivinen!

The project outline

kylän väkeä

Village

aikajana projektille

Aloitimme projektin tammikuussa, ja teimme silloin projektisuunnitelman
Meksikoa varten. Tämä vaati useita kokouksia ja yhteydenottoja. Informaatiota
saatiin mm. Meksikosta ja edellisten projektien osallistujilta sekä raporteista ja
artikkeleista. Opiskelijoille Meksikossa, tämä kymmenen opintopisteen kurssimme oli puhtaasti ”civil service’ eli he tekivät työtä maansa auttamiseksi.

Kylä puhalsi projektiimme elämän. Lapset ottivat meidät jo alkumetreiltä innolla
vastaan, ja Yukatanin niemimaalla sijaitseva 400 hengen kylä sai meidät sukeltamaan tropiikkiin sekä riippumattoihimme, jossa nukuimme yömme. Majoituimme kahdessa kylän perheessä, jotka myös laittoivat meille aamupalan ja
päivällisen. Lounaan söimme koko ALM -porukan kanssa. Ruoan tärkeys meksikolaiselle on sama kuin saunan suomalaiselle. Yksi ajatus, joka nousi rakkauteen
sekä ruokaan liittyen ”insights” (näkökulmia, jotka nousevat kylästä ja projektista) -hetkissämme oli, että ”Love - It is preparing food to strangers as they were
family members”.

yksi monista lounaistamme

koko projektitiimimme

Team
Koko ALM tiimimme - mukaan lukien Meksikolaiset - oli monipuolinen, ja
mukana oli mm. arkkitehtuurin, vesitekniikan, kauppatieteiden, designin ja ekologian opiskelijoita sekä ammattilaisia. Viestintä tällaisessa porukassa ei luonnollisesti ole helpoin tehtävä. Joka kohtaamisessa opimme jotain uutta toistemme
projekteista sekä siitä minkälaisia yhtymäkohtia projekteissa oli. Aallon tiimin
kanssa keskityimme ’research’ ja ’education’ -aiheisiin. Research -tiimin tarkoituksena oli tutkia alueen veden laatua ja löytää yhteys käymälöiden ja vedenlaadun välille. Eli siihen, että vaikuttavatko seudun WC:t seudun heikentyneeseen
vedenlaatuun. Education -tiimi keskittyi suunnittelemaan veden säästämiseen,
hygieniaan ja sanitaatioon & Dengue-kuumeeseen liittyviä aktiviteetteja kylän
lapsille. Meksikolaisten yliopistojen projektit jakautuivat niin, että Tec de Moterrey keskittyi suunnittelemaan strategiaa alueen turismille, Universidad Nationale
Autónoma de México otti tehtäväkseen kuivakäymälöiden suunnittelemisen
alueelle ja Centro de Diseñjo de Monterrey pyrki edistämään turismia keskittyen
artesaaneihin ja hunajan valmistajiin.
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Projektimme kohtasi suurimmat takaiskut ’Research’ -tiimimme vesitutkimuksessa. Aluksi odotimme tislattua vettä paikalle, mutta sitä ei ollut saatu Meksikolaisesta yliopistosta mukaan. Saimme kuitenkin tiedon, että kohta tulee
uusi mahdollisuus saada vettä, kun yksi professorimme oli tulossa kylään. Tällä
kertaa lentoyhtiö totesi veden olevan myrkyllistä. Viimein saimme tislattua
vettä paikalle lähialueelta, ja olimme tästä innoissamme. Mutta. Ei se noin vaan
onnistunutkaan. Kyseinen vesi oli saastunutta, ja laitteiden kalibrointi ei onnistunut - tässä kohtaa oli kulunut viisi päivää seitsemästä kenttäpäivästämme - ja
tutkimustiimimme, kuten arvata saattaa, koki troll-face -tuntemuksia. Viimein
päätimme, että tutkimusryhmämme tekee manuaalin kenttäolosuhteisiin, jonka
avulla tulevat tiimit osaavat varautua muutoksiin, ja tehdä mittaukset ilman
aikaisempaa kokemusta.
’Education’ -tiimimme kohtasi huomattavasti vähemmän takaiskuja. Lapset
nauttivat kehittämistämme aktiviteeteista, ja Dengue-kuume-hippa oli suosituin
leikki. Siinä opittiin suojautumaan Dengue-kuumeelta pelin muodossa. Suurimmat haastemme olivat kielimuuri ja kulttuurierot. Paikalliset lapset saattoivat
nousta kesken oppitunnin paikaltaan ja tulla kysymään aiheesta espanjaksi hihasta nykäisten. Espanjankielen oppimäärä viidessä päivässä oli antanut sanoja,
kuten como estas, paps (eng: douchebag), quesadilla (paikallista ruokaa), Buenos
dias etc. Toisin sanoen emme olisi pärjänneet hetkeäkään luokassa ilman paikallisia tiimikavereitamme.

Water - ”for me is life, it is for plants
and animals to live” (Daniella, 8-y/o)
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Here and now
Kylästä lähtiessämme projekti on jatkunut esitelmien ja tutkimuksen parissa.
Pidimme esitelmiä mm. Kylässä sekä Mexico Cityssä Suomen suurlähetystössä.
Tällä hetkellä teemme loppuraporttia kurssille, ja valmistaudumme mm. Aalto
Festivalille sekä tapaamiseen Meksikon suurlähettilään kanssa.

‘El 20 de Noviembre’ eli vierailemamme kylä on painunut lähtemättömästi
mieliimme. Valtava määrä uusia kokemuksia, ystäviä, kulttuuria ja ymmärrystä
siitä, miten asiat toimivat kentällä ovat muuttaneet meitä ymmärtämään kehitysprojekteja kokonaisvaltaisemmin. Projektissa näimme miten paljon eri alojen
opiskelijoilla on tietoa alastaan sekä huomasimme myös, että ajatusmallimme
asioiden etenemisestä saattoivat erota suurestikin.
Tahdomme kiittää kaikkia matkaan osallistuneita kuten MVTT:tä, Fazeria,
Ortexia ja monia muita. Sekä tietenkin kaikkia opettajiamme ja mentoreitamme.
Matkamme ei olisi onnistunut, jos yksikään näistä olisi jätetty pois. Lopetamme
viimeiseen insightiin. Adiós!

Passion - it grows through experiences
Teksti: Mikael Hyövälti
Kuvat: ALM team 2016

pidämme esitelmää Mexico Cityssä Suomen suurlähetystössä

SRT-Päivät 2016
Olipa kerran SRT-päivät. Tänä vuonna ne olivat
Oulussa. Otaniemen edustus oli tänä vuonna runsas. Ryhmämme koostui kahdesta edellisen kandiohjelman aikaisesta raksalaisesta, koneteekkarista
ja sitten yhdestä eny-statistista. Valitsimme matkustusmuodoksemme junan, vaikka ajatus omasta tilausbussista oli kiehtova. Junissa on ravintolavaunu!

tosiaan ei osata sääntöjä oikein ja heidän säännöillä
pelaamisesta voi seurata venähdyksiä ja kramppeja
jalkoihin, varsinkin sisäreiden ja nivusen seudulle.

Oma junamatkani meni kovissa dagen eftereissä,
sillä yksi pahamaineinen risteily saapui satamaan
samana aamuna, kun juna lähti kohti Oulua. Onneksi junamatka oli lyhyt seitsemän tuntinen, niin
ei tarvinnut turhautua matka-aikaan.

Aamulla löysin itseni keittiönpöydän alta. Yrittäessäni sanoa huomenta ohikulkijoille totesin, että
ääni oli laulettu pois edellisenä iltana. Kaljalaatikkomme oli tyhjentynyt mystisesti edellisen illan aikana, mutta onneksi tasoittavia oli tarjolla aamupalalla leivän lisäksi. Aamupalalla päässä soi Tommi
Läntisen Via Doloroosa ja kädet vapisivat saman
musiikin tahtiin. Valitettavasti muut eivät kuullet
musiikkia ja kuvittelivat, että minulla oli krapula.

Saavuimme Ouluun ja ensimmäinen asia oli etsiä
olutta. Olutta löytyi. Sen jälkeen lähdimme kohti
Teekkaritaloa, jossa oli tervetuloiltama parhaillaan
käynnissä. Juotuamme, syötyämme ja juotuamme
totesimme, että on aika alkaa urheilla. Uljaat Raksan pojat haastoivat tamperelaiset tytöt beer pong
matsiin. Pienien kommunikaatio ongelmien takia
me päädyimme pelaamaan neljällä kaljalla Tarakin tyttöjen kahta vasten. Tampereella ja Oulussa

Tämä päivä oli semma, XQ ja sitsi päivä. Semma oli
sopivan tanniininen, vahva hedelmäinen ja halpa.
Excu oli. Sitsit olivat perus sitsit. Lentäviä lautasia ja muuta kivaa löytyi. Otaniemen väki joutui
käyttäytymään hieman runsaammin, koska olimme
sitseillä hieman harvemmassa. Sitsien jälkeen oli
jatkot. Nekin ihan perus: beer pong, bändi, sauna,
kleptomaaneja, discovaloja jne.. Tuona iltana uusi
kaljalootamme teki katoamistempun. Löysin itseni

Tunnelma jatkoilla oli psykedeeli

aamuyöllä saunanlauteiden alta, kun yksi oululainen ja tamperelainen tulivat käymään saunassa.
Oululainen totesi tamperelaiselle: ”Toi on yksi
teitä”. Minä vastaan naama kaakelia vasten: ”Mä
olen Otaniemestä”. Tamperelaisilla on tosiaan myös
raksan siniset haalarit.
Seuraavana aamuna oli aika lähteä pois. Otaniemen väestä yksi eksyi tamperelaisten bussiin ja yksi
jäi Ouluun. Kaksi sentään pääsi junaan. Päivät oli
kokonaisuudessaan haaskaa ja hyvää jatkoa viikon
mittaiselle putkelle. Ensi vuonna on jälleen Otaniemen vuoro järjestää kyseiset päivät. Vastuu ehkä on
KIK:illä, mutta veikkaan, että Rakennusinsinöörikiltalaisetkin ovat tervetulleita!!!

Teksti: Sami Soosalu
Kuvat: Tatu Lappalainen

Annettiin Oulussa meitä kuljettaneelle ymppiläiselle viinipullo lahjaksi. Oli luonnonkorkki, mutta ei avaajaa. Kjeh kjeh!
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103. Hermanninsitsi
8.4. perjantaina vietettiin killan perinteikästä vuosijuhlaa Hermanninsitsiä 103. kertaa. Juhla kokosi paikalle niin kiltalaisia kuin yhteistyökumppaneiden edustajia, sekä killan kunniajäsenet ja oltermannin. Juhla alkoi
cocktail-tilaisuudella Otaniemessä vanhalla arkkitehtilaitoksella. Seremoniamestari Pauli Moilasen isällisen hellässä huomassa raati otti vastaan
tervehdyksiä vierailta, ja hymyistä päätellen taisi joukkoon mahtua jotain
mieluisaakin kurkunkostuketta. Killan IE oli loihtinut mitä parhaimpia
cocktail-paloja, ettei nälkäkään pääsisi yllättämään lahjoja nautittaessa.
Pääjuhlaa vietettiin viime vuotisen juhlapaikan naapurissa Helsingin
Ruoholahdessa ravintola Hima & Salissa. Ruoka oli herkullista eikä nytkään ollut juomasta puutetta. Koskista kimmeltävää riitti ja sen nauttiminenkin onnistui, kiitos Teekkaritoiminnan edistämisrahaston TTER:n
tarjoamien vuolukivisten snapsilasien. Lukkarit Teemu Meriluoto ja
Marketta Ruutiainen johtivat juhlaväen lauluun ja sali raikuikin sulosoinnuista. Juhlassa oli tietysti myös virallisempaa ohjelmaa. Ensin kuultiin
sanoja puheenjohtaja Saara Lassilalta kiltavuodesta. Juhlan päätukijan
YIT:n Peter Forssell pohti puolestaan puheessaan muutoksia niin killassa
kuin työelämän puolella. Killan uusi oltermanni Leena Korkiala-Tanttu
toi mukaan yliopiston näkökulmaa. Heidän jälkeensä juhlijoita viihdytti
taidokas teekkariorkesteri Humpsvakar ja Rumpskakar-balettiryhmä.
Puheen naiselle piti lukkarin roolista vapautunut Hamilkar Bergroth, ja
hänen sanansa johdattivat miesväen pitämään serenadin aveceilleen.
Juhlassa jaettiin tietysti kunnianosoituksia ansioituneille kiltalaisille.
Killan hopeiset ansiomerkit rintaansa saivat Markus Melander ja Marketta Ruutiainen. Kultaiset ansiomerkit saivat Jussi Hietala ja Matias Vainio.
Kaskelotti-stipendin saivat Joonas Hoikkala sekä Janne Jurmu.
Ikuisen teekkarin laulun ja wanhojen tanssien saattelemana pääjuhlasta
siirryttiin jatkoille Lauttasaareen Sähinä-saliin. Juha88-drinkkien jälkeen
bussit kuljettivat juhlijat aamuyössä Otaniemeen, missä jajatkot odottivat
vielä innokkaimpia kun muut marssivat kotiin lepäämään sillistä varten.
Ihastuttava kevätsää helli Wapun viettoa aloittelevaa silliskansaa Rantasaunalla lauantaina ja useimmat viettivätkin iltapäivää turvallisesti
sisätiloissa. Ruokaa ja kuohuvaa oli runsain määrin, palju oli täynnä ja
onnekkaimmat pääsivät vielä mittelemään bingo-onneaan. Lauteilla passasi viettää päivää ja tällä kertaa uimareita eivät joutsenet häirinneet.
Vielä kerran suuret kiitokset kaikille vuosijuhlaviikonloppuun niin järjestäjinä kuin juhlijoina osallistuneille! Oli ilo olla tässä mukana.
Seuraavaan Hermanniin,
Terhi Seppälä ja Mikko Tuohino
Vuosijuhlavastaavat 2016

Kokkarien ja pääjuhlan kuvat: Teemu Ojala
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MITEN RAKSA RAKASTAA
Jo muinaisen Bysantin aristokraatit tutkivat rakkautta vasaran ja naisen välillä. Muinaisfilosofin Bellatorem Ciatricum Amorisin tiedetään tutkineen kollegansa
Amor ad vos Citon avustuksella rakkauden ja rakentamisen yhteyttä. Filologisissa selvityksissään tutkijakaksikkomme sai selville Kleopatran hummailleen vuonna
5741 A.C.P.( Antequam candidatus ad paenitentiam) historian ensimmäiset säkeet kappaleesta ”Love me tender” katsellessaan vähäpukeisten orjalasten uurastusta
Aleksanteri Suuren katakombeja rakentaessaan. Tästä heille heräsi lopullinen mielenkiinto rakentamisen ja rakkauden välillä. Muinaisruotsiksi sana ”rakentaa” on:
”aedificarem”, kun taas sana ”rakkaus” kuuluu: ”amare”. Nokkelimmat lukijamme huomaavatkin jo sanojen yhteyden. Järjestämällä ”aedificarem” kirjaimet uudelleen,
saadaan: ”america dief ”, suora viittaus kuuluisaan rakkaustarinaan. Nimittäin Google-hakukonetta käyttämällä hakusanalla ”Famous love stories”, löytyy ensimmäisen linkin kautta lista 20 parhaasta rakkaustarinasta, jossa sijalla 2. on tarina nimeltä ”Cleopatra and Mark Antony”. Ympyrä sulkeutuu. Samaisen yhteyden huomasivat myös maailmankuulut tutkijamme.
Suomessa rakkauden ja rakentamisen välisen yhteyden huomasi ensimmäisten joukossa Mikael Agricola opiskellessaan Itä-Saksan yliopistossa, Wittenbergin kirkollisessa koulukunnassa. Suomen kielen luojanakin tunnettu tekniikan yo. havaitsi autokorrelaatiota höyläsirkkelin kulmakiihtyvyyden tangentin ja välittömässä
läheisyydessä olevien yksilahkeisten välillä. Löydöstään innostuneena MC Agricola valitsikin pääaineekseen jämerän aineen mekaniikan, joka nykyisin rakennustekniikkana tunnetaan. Oitis pääaineen Oodiin syötettyään, ilmestyi Kalevalan Pohjan Neito hänen eteensä, viekoitellen hänet kavalin keinoin siveyslupauksen rikkovaan tekoon.
Tekojensa syntisyyden iskettyä häneen tuhannen heijarikairan lailla, repi hän rakentajan siniset haalarinsa, juoksi kilpaa Lallin kanssa Piispa Henrikin perässä
Köyliöjärven jäällä Miljoonapilkin ollessa täydessä vauhdissa ja lopulta julistautui selibaattiin Jylhäkallion huipulla. Sokeutumisen pelossa hän kulutti aikansa kehittelemällä uusia, joskin hyödyttömiä, pseudokieliä, joista kuuluisimmat lienevät suomi ja rallienglanti. Merkkinä syvästä inhosta naisia kohtaan, nimesi hän tunteensa
hänet tuhoon tuominneen alan mukaan. Näin muodostui yhteys sanojen ”rakennus” ja ”rakkaus” välillä.
Nykyään sisälukutaidon huononnuttua merkittävästi, ja Agricolan tekstit täysin väärin tulkittuaan, ovatkin R-puolen pojat hommanneet jokainen tyttöystävän, usein
Kemiaa opiskelevien joukosta.
”Rakkaus on hellä, se ei tuomitse.
Rakkaus ei horju, se stabiloidaan kitkamaahan.
Rakkauden suihkuinjektointi tunkeutuu läpi kovimmankin kallion.”
-Mark Twain 2010 kandiuudistuksesta
”Mitä eroa on aidolla rakkaudella ja virolaisen työvoiman tuotoksella? Ensimmäisestä maksetaan edes jonkinlaiset verot, tosin jälkikäteen.”
-Hamurabin laki
”Rakkaudella rakennettu talo lämmittää kuin housuun kuseminen. Vasta hinnan varmistuttua voidaan ylittää taserajoja tekemättä radikaaleja oletuksia”
-Termodynamiikan II. pääsääntö, Thomas Burncheeck 1785
Vastataksemme lopullisesti, vailla metaforia, kysymykseen: ”Miten raksa rakastaa?”, vastaus voidaan kiteyttää 103 pääkohtaan, joista esittelemme tässä artikkelissa
toistaiseksi määrittelemättömän määrän.
1. Raksan rakkaus on yhtä kostea, kuin rakenteiden kuivimman kohdan kosteusprosentin neliö.
2. Raksan rakkaus on kiinni diagonaalijäykistyksessä aikaansaadusta jäyhyysmomentista. Löyhät tappiliitokset eivät kuulu rakkauden ammattilaiselle.
3. Juice Leskisen kotitalo on pysyvä pystyssä niin kauan, kun hänen höylähirtensä viriilinä seisoo.
4. Kuivalaasti sideaineena ei ole omiaan vahvistamaan miehen ja naisen välistä liittoa.
5. Rakentajauutisten toimitukseen ei tulisi päästää ketään puutostilassa elävää e-puolen opiskelijaa.
6. 666.
Haluaisimme kollegani kanssa päättää tämän omakohtaisiin kokemuksiin perustuvaan runonpätkään:
(k)Oodi rakentajalle
Silmäsi siniset kuin haalarit mun
Luokses’ jos löytäisin, soisin ma sun
Kypäräsi valkoinen, viaton suoja
Olet tämän yhteiskunnan oikea luoja
Kanssasi viettäisin kahvihetken
Luoksesi tekisin lounasretken
Maailma julma, ei anteeksi pyytele
Uus’ näkökulma, mua nyt jo suutele
Nykyisin rakenneta ei enää puusta
Kuulin sen eilen arkkarin suusta
Mut kuinka rakentaisimme rakkauden talon
Kiviset seinät estäisi palon
Palotekniikan taitaja oisimpa ma
Roihahtais lempemme, tietäisit sa
Ei paloseinäsi mua pidättelis lain
Lämmittäis taloamme rakkaus vain
Yhdessä asuttais talossamme ain
Helpottais oloo kun viimeinkin sain
-

Arpinen Lemmen Soturi & Herra, joka tunnetaan paremmin nimimerkillä Rakkautta Lyhyesti 1952, Rakkauden elämä ja teot, 7. painos, s. 1005-1559 ISSN
5594-4200, Otawa(ppuna)
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Pekka avaa silmänsä ja häikäistyy välittömästi. Alvar
Aallon kattoon suunnittelemista pyöreistä ikkunoista paistaa aurinko. Hetkellisesti Pekka ei ymmärrä
olinpaikkaansa, mutta se tulee selväksi samalla kun
hän kääntää päätään. Edessä on punatiilinen lattia ja
beer pong -pöytä. “Miten mä oon päätynyt ykkösen
aulaan?” on ensimmäinen ajatus, joka Pekan päähän
juolahtaa. Pekka tunnustelee taskujaan ja tuntee
helpotusta huomatessaan, että avaimet ja kännykkä
ovat tallella. Samsungin näytössä vilkkuu 26 lukematonta Telegram-viestiä ja kellonaika, joka on aivan
liikaa kandin kirjoitustilanteeseen nähden. On aika
suunnata kodin kautta takaisin hommiin.
Pekka keräilee tavaransa aulasta ja suuntaa ulos
auringonpaisteeseen. Valo häikäisee krapulan
herkistämiä silmiä tuhannen auringon voimalla ja
Pekka laittaa silmilleen aurinkolasit, joiden kuluneet
sangat kertovat tarinaa menneistä juhlista. Laittaessaan nopeat lasinsa silmilleen hän huutaa mielessään
YEAAAAH kuin CSI: Miamin introssa ja hymyilee
itsekseen. Pekan naama palautuu nopeasti näkkärille, kun hän muistaa tämän päivän ohjelmansa.
Illalla odottava kandin kirjoittaminen tuntuu lähes
helpotukselta, kun Pekka muistaa iltapäivän mallinnusharkan, jolla kikkiläinen Jarno käy myös. Pekan
mieleen palaa epämääräisiä muistikuvia edellisillasta
ja Jarnon tyttöystävästä Amandasta, jonka hän oli
tavannut aiemmin Maarilla. Pekka harkitsee vakavasti kurssin keskeyttämistä kunnes muistaa, että
hänen olisi tarkoitus saada kurssilta kandin viimeiset
5 noppaa.
Pekka tallustelee hiljaksiin kohti kotiaan. PuuteRassilla hengailee porukkaa ja kutosesta kaikuu taas
jotain outoa Muumi-musaa. Seiskan raput Pekan
soluasunnolle eivät olleet koskaan tuntuneet niin
pitkiltä kuin tässä darrassa, mitä ihmettä eilen on
tapahtunut? Kotiovella vastaan tulee Pekan kämppis,
joka virnuilee huomatessaan Pekan olotilan. “Katos
äijää! Sullahan meni aika villisti eilen illalla” kämppis
sanoo. “Ai ootko nähnyt mut eilen… Tää on vähän
noloa, mut en muista yhtään mitä on tullut tehtyä.
Missä ja monelta näit mut?” Pekka kysyi. “No sä
roikuit siinä neljän jälkeen jomeilla niiden tanssitangossa bikinit päällä, enempää en valitettavasti jäänyt
todistamaan”.
Heikko olo alkaa sekoittua morkkikseen. Toivottavasti edes suihkussa käyminen auttaisi. Riisuutuessaan Pekka huomaa farkkujen taskusta pilkottavan
lappusen. Tarkempi tarkastelu paljastaa lapun olevan
eilen pidettyjen WappuAallon jatkojen pääsylippu.
Pekka ei ajatellut tapahtuman olleen juuri tuona
päivänä, koska on viime aikoina keskittynyt kandin
pusertamiseen. Salapoliisityö paljastaa lopulta, että
Otaniemen Telegram-ryhmän ördäysviestit ovat
houkutelleet myös Pekan osallistumaan jatkoille.
Lompakossa setelit ovat vaihtuneet muutamaksi 50
sentin kolikoksi ja paperilapulle kirjoitetuksi tuntemattomaksi puhelinnumeroksi. Kenkien kärjissä
ja polvissa näkyvät kuratahrat viittaavat juhlimisen
käyneen melko fyysiseksi. Suihkussa Pekka yrittää
muistella eilisiä tapahtumia siinä kuitenkaan onnistumatta. Pikaruoan tilaaminen houkuttelisi sankariamme, mutta hän päättää elää tänään eilisen määräämän budjetin mukaisesti ja suuntaa ovesta ulos
metsästämään kohtuuhintaista opiskelijaruokalaa.

Mauttoman laatikkoruoan ja yksipuolisen salaatin
mussuttamisen jälkeen Pekka tuntee olonsa paremmaksi ja arvelee elämän vielä voittavan. On aika
suunnata Raksan tietokoneluokkaan mallinnusharkkaan. Pekka ehtisi ehkä vielä kirjoittaa hetken kandia
ennen harkan alkua. Epätietoisuus eilisestä ohjaa
hänet kuitenkin käymään kiltahuoneelle tiedustelemaan ratkaisuja alkavaa harkkaa varten ja samalla
hän tietysti toivoo, että joku osaisi raottaa epätietoisuuden verhoa edelliseltä illalta.
Kiltahuoneen vakioasukkaat pelaavat pöydän ääressä
korttia ja heidän huomiotaan on hankala saada
Pekan ongelmiin. Hänen mukinsa on kadonnut
lokerikosta, joten Pekka ottaa keittiökulmauksen
kaapista lainaan killan logolla varustetun mukin.
Pekka kaataa itselleen kupillisen kahvia ja tuttuun
tapaan samalla hetkellä paikalle ilmaantuu janoinen
joukko muita kiltalaisia, joista jokaiselle hän joutuu
sosiaalisen paineen takia kaatamaan kupilliset. “Joo
ei mitään, ei mulla mihinkään kiire ollutkaan.”
Yhtäkkiä Pekka huomaa näkökenttänsä rajamailla
kahvinkeitinten edessä muutaman phuksin, sakusammakon ja EMC-opiskelijan kurottelemassa
mukeja muiden kiltalaisten hyllyiltä. No eihän tämä
käy laatuun, Pekka ajattelee. Hän käy mielessään läpi
kaikki kauhuskenaariot, jotka puolitutuille saarnan pitämisestä tulevat mieleen. Hän pitää aihetta
kuitenkin niin tärkeänä, että hätistää kauhukuvat
mielestään ja alkaa vaahdota mukivarkaille muiden
kunnioittamisen tärkeydestä päättäen puheensa
pakolaislapsiin. Monologin aikana Pekka onnistuu
viittamaan myös ihmisoikeuksiin, pakkoruotsiin,
kolmannen valtakunnan johtajaan sekä crossfittiin.
Myrskyn laannuttua kiltiksen kulmasta kuuluu
kommentti: “Wou, etpä ollut noin tarmokas eilen illalla!” Pekka kääntyy katsomaan irvailijaa ja
pyyhkii samalla viimeiset vaahdot suunpielistään.
Kiltatason julkkis ja ikibailaaja Juuso (nimi muutettu) kertoo, kuinka Pekka oli saapunut Smökkiin
uupuneena maarirupeamastaan ja mieltyi mallasjuomiin kiihtyvällä tahdilla. Parin tunnin sisällä hän
oli tehnyt lähes kaikkea mahdollista ohrapirtelöön
liittyvää, muun muassa heittänyt palloja mukeihin,
läpsinyt mukeja sekä seisonut käsillään tynnyrin
päällä. Lopputuloksena Pekka oli saavuttanut eräänlaisen nirvanan ja levitellyt rakkauden ilosanomaa
koko lähiympäristölleen. Juuso osaa kertoa, että oli
huomannut Pekan jutelleen kauniin naisen kanssa
ja oli kuullut sivukorvalla ainakin fraasit “fantasia”,
“limuautomaatti” ja “se tyhäm kikki hiiri”.

Pekan ilme muuttuu kuin hidastetussa elokuvassa. Välittömästi noiden avainsanojen kuulemisen
jälkeen hän muistaa nojanneensa edellisenä iltana Smökin pilareihin ja tuijottaneensa Amandan
silmiin. “Ei helkkari, ootko nyt ihan varma tuosta?”
Pekka kysyy. Juuso nyökkäilee ja naureskelee päälle:
“Ei sun varmaan sitä böönaa kannata yrittää jatkossa, mutta ethän sä sitä varmaan edes muista!” Pekan
kasvoilla käy koko värispektri ja hänen kasvonsa
nykivät hänen tajutessaan tekemänsä virheen. Hän
kääntää päänsä kohti kiltiksen ovea ja huomaa sen
vieressä olevan kellon näyttävän mallinnusharkan
alkua.
Raskain askelin Pekka kipuaa raksan portaat ja avaa
tietokoneluokan oven. Ainoa vapaa paikka on kikkiläisen Jarnon vieressä. Pekan tekisi mieli vajota maan
alle, mutta hän saa lysähdettyä tuolille juuri, kun
assari saapuu luokkaan.

Ikuisuudelta tuntuneen harkan päätteeksi Pekka ei
ole saanut aikaiseksi muuta kuin epätoivoisia ajatuksia eilisen töhöilyn seuraamuksista. Pekka pakkaa
kamppeensa ja nauraa väkinäisesti Jarnon kepeälle
sutkautukselle. He astuvat ovesta ulos vain kohdatakseen Pekan sydäntä sykähdyttävän näyn: Amandan,
jonka kauniit hiukset hulmuavat tämän kääntäessä
päänsä Pekan ja Jarnon suuntaan. Lämmin hymy
leviää hänen herkille kasvoilleen ja Pekasta tuntuu,
etteivät hänen jalkansa enää kanna. “Hei mä meen
käymään tos kusella, ootatteko tässä?” Jarnon ääni
kuuluu kuin usvan takaa.
Kaksin jäätyään Pekan ja Amandan välille laskeutuu
kiusallinen hiljaisuus, jonka Amanda rikkoo tovin
päästä. “Juteltiin eilen illalla ja mietin, olisko sulla
illalla hetki aikaa?” Amanda kysyy ja hento puna
nousee hänen poskilleen. Aikeet kirjoittaa kandia
pyyhkiytyvät hetkessä mielestä ja Pekka tajuaa nyökkäävänsä. Jarnon kepeät askeleet kuuluvat jo nurkan
takaa, kun Amanda suhahtaa Pekalle: “Annoin mun
numeron sulle eilen lapulla, laita viestiä.” Pekka
muistaa lompakostaan löytyneen tuntemattoman
puhelinnumeron ja toivoo hartaasti, ettei heittänyt
lappusta roskiin…
TO BE CONTINUED! Saako Pekka kandin valmiiksi? Miksi Amanda haluaa tavata Pekan? Kuinka
monta Julkkua raksalaiset saavat myytyä? Mikä
selittää vuoden 1983 mystiset tapahtumat? Onko
myöhästyneiden tenttitulosten syynä Illuminati? Vastaukset selviävät (ehkä) Ruutisten seuraavassa
numerossa!
Teksti: Mika Lemmetyinen, Marketta Ruutiainen ja
Irene Konola
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KULTTUURIPALSTA
Teksti: Markus Melander
Maaliskuussa järjestettiin killan jäsenistölle suuri bulkkioluiden makutesti. Oluiden maistelu suoritettiin sokkitestinä, eli osallistujat maistelivat yhtä
olutta kerrallaan tietämättä sen kummemmin, mitä lasissa oli. Oluita ei tosin ollut mahdollista maistella vuorotellen, vaan uuden maisteltavan oluen
sai vasta, kun edellinen oli juotu. Annoskoko maisteluosuudelle oli 16cl per olut. Maistelu suoritettiin muovikupeista (saattaa vaikuttaa makuun…)
ja siihen osallistui 10 janoista teekkaria.
Kulttuurivastaavat osallistuivat myös itse oluiden maisteluun, ja siten tiesivät, mitä olutta joivat. Tämän vuoksi tuloksissa on eriteltynä muiden maistelijoiden sekä kulttuurivastaavien arvostelujen keskiarvot erikseen.
Oluet maisteltiin seuraavassa järjestyksessä: Karjala, Karhu, Sandels, A. Le Coq, Lapin Kulta
Hieman ehkä yllättäenkin ylivoimaiseksi voittajaksi selviytyi opiskelijoiden keskuudessa hieman parjattu ja pelätty, mutta useissa muissa makutesteissä loistanut Lapin Kulta. Palkintopallisijoille ylsivät myös Karhu ja A. Le Coq, jotka päihittivät odotetusti Sandelsin ja Karjalan kohtuullisen
selvästi.
Alta voitte lukea tarkemmat kuvaukset ja arviot maistelluista oluista:

1. Karjalaa tituleerattiin MTV:n nettisivuilla MTV:n suuren

oluttestin kultamitalistiksi. Arvoisa raatimme ei tätä kuitenkaan
nielemättä uskonut (heheh..). Hartwall kertoo sivuillaan oluestaan
seuraavan laisesti: Karjala on kullanvärinen, runsaasti vaahtoava,
vahva lager-olut. Sen täyteläiset maltaat ja valikoidut humala-aromit viimeistelevät tämän oluen korkealaatuiseksi olueksi, joka maistuu rehdeille kavereille, jotka vaativat olueltaan reilusti luonnetta.
Alko kuvaa olutta seuraavasti: Vaaleankeltainen, keskitäyteläinen,
miedosti humaloitu, viljainen, kevyen pähkinäinen
Maistelijaraatimme sanallinen arvio: Mitäänsanomaton - syvä terävä kuoppa, johon ei halua jäädä - hirveä rotko - maistuu pistävällä
tavalla masennukselta - suomalainen itseinho ja riittämättömyyden
tunne - olueksi hieman makea
Arvostelu (1-10) maistelijoilta: 3,9
Arvostelu (1-10) kulttuurivastaavilta: 5,5

2. Sinebrychoff kertoo Karhun olevan kantavierteeltään täyteläi-

nen ja tuhti olut, jossa mallas ja humala maistuvat peruslageria
voimakkaammin. Ensimmäiset Karhut nautittiin Porissa 1920-luvulla. Tätä olutta sai Porin seudulla vielä 1930-luvun alussa, mutta
sitten se jäi tauolle. Yhtäjaksoisesti olutta on valmistettu vuodesta
1958, aluksi ykkösoluena.
Alko kuvaa olutta seuraavasti: Kellanruskea, keskitäyteläinen, keskiasteisesti humaloitu, kevyen maltainen, hedelmäinen
Sanallinen arvio: Maistui ensimmäisen jälkeen hirveälle, kun ei ollut makeutta ollenkaan, mutta loppulasista jo tosi hyvää - vähemmän happoa kuin ekassa - Vichy-vettä - melko vetinen - hieman
karvaampi: kuin kielisuudelma meidän koiralta - voisin juottaa
koiralle
Arvostelu (1-10) maistelijoilta: 5,6
Arvostelu (1-10) kulttuurivastaavilta: 6,5

Maistelussa ei käytetty oluen maisteluun sopivaa oluen makuympyrää

4. Eräs keskustelupalsta kertoo A. Le Coqista seuraavaa: täysin kir-

kas, vaalean kullankeltainen olut keskirunsaalla vaalean kuohkealla, melko isokuplaisella vaahdolla. Dominoivasti makean maissinen
tuoksu pitää sisällään vihannessosetta ja hennosti sitruksista humalointia. Melko kevyen ohutrunkoinen suutuntuma on kirpeästi
hiilihapotettu. Maku jatkaa tuoksun myötä makealla maissisuudellaan tuoden palettiin lisää kielellä aistittavaa pahvisuutta, siinäpä
tämän oluen monimuotoisuus aika lailla tiivistetysti on. Keveys voi
tehdä tästä helposti juotavaa ja moneen makuun virkistävää lientä,
joten käyttötarkoitusta ja oluen funktiota voi mittailla mielessään
sitä mukaa, mutta mitään aistielämystä edes tyylissään on turha
hakea.
Sanallinen arvio: Ihan perseestä eka huikka - vähiten pahaa tähän
mennessä - parantui lasin pohjaan mennessä – eihän se hyvältä
tuntunut, mutta pikkuhiljaa lempeys välittyi niin siitä alkoi tykkäämää - klassikko - sotilaallinen - sitruunainen ehdottomasti - kuin
kreikkalainen jumala
Arvostelu (1-10) maistelijoilta: 5,8
Arvostelu (1-10) kulttuurivastaavilta: 7,5

3. Perinteisestä Sandelsista kertoo Olvi lyhyesti ja ytimekkäästi

seuraavasti: vahva ja samaan aikaan pehmeä olut
Alko: Keltainen, keskitäyteläinen, keskiasteisesti humaloitu, maltainen, hedelmäinen, pehmeä
Sanallinen arvio: Kun tää on menossa kurkkuun, niin vielä miettii
että olikohan se vettä: vasta jälkimaku paljastaa olueksi - vaatimattoman makuinen: vähänkuin eteläpohjanmaalaisen miehen työhakemus: mitään ei oikein kehtaa sanoa, mutta ei kyllä ole oikein
mitään kerrottavaakaan - dokabiliteetti korkea - ”ei oo pahaa” kokoonpuristumaton ja kitkaton fluidi – sukupuolineutraali - liian
mauton - ei pahoja makuja ollenkaan - alkuun harmiton mutta
kitkeröityy suussa jälkikäteen - tästä tulee krapula – Kyllä everstin
maustaan tunnistaa
Arvostelu (1-10) maistelijoilta: 3,5
Arvostelu (1-10) kulttuurivastaavilta: 4,0
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5. Hartwallin Lapin Kulta on aitoa täysmallasolutta parhaista suomalaisista raaka-aineista.

Sen valmistuksessa ei käytetä ohratärkkelystä, joka on
yleinen suomalaisissa oluissa käytetty mallastamaton uutelähde. Lapin Kulta on ollut täysmallasolut jo pitkään, mutta jatkossa ainesosien puhtaus
käy entistä selvemmin ilmi myös pakkausselosteesta, jossa lukee: vesi, ohramallas, humala
Sanallinen arvio: Makeutta löytyy muttei liikaa- myös karvautta ja mallaksen makua sopivasti - saattaisin ostaa juhannukseksi - pehmeän hedelmäinen mutta silti terävä - kertakaikkiaan loistava olut - kuin ensisuudelma - kuin neitsyyden menetys: olisipa kestänyt pidempään - suosittelelisin Kimble peleihin
Arvostelu (1-10) maistelijoilta: 8.1
Arvostelu (1-10) kulttuurivastaavilta: 7,5

Maistelussa ei myöskään käytetty oluille sopivia lasituoppeja.

EDARIPALSTA
Hei,
terveisiä uusilta edaattoreiltasi! Ai keneltä? No meiltä! Luovan (IK:n, MK:n ja AK:n vaaliliitto) riveistä valittiin AYY:n uuteen edustajistoon IK:laisista yksi varsinainen jäsen (Milla) sekä 2 varajäsentä (Ilkka, Juho). Edarin toimikausi on 2 vuotta, eli seuraavat vaalit on odotettavissa syksyllä
2017. Mutta mitäs me sitten oikein tehdään?
Edaattoreina me edustamme teitä, eli äänestäjiä, AYY:n korkeinta päätäntävaltaa käyttävässä elimessä, eli edustajistossa. Edustajistossa yhdessä
muiden edaattorien kanssa äänestämme ylioppilaskuntaa koskevista suurista päätöksistä ja rahan käytöstä, eli vastaamme esimerkiksi sinun jäsenmaksustasi!
Jäsenmaksun lisäksi edustajisto päättää lukemattomista muistakin asioista. Yksi konkreettisimmista on varmasti uusien opiskelija-asuntojen
rakentaminen, joka on jo opiskelualan puolesta lähellä meidän luovalaisten sydämiä, muiden kampus- ja asumisasioiden ohella. Lisäksi oman alan
opiskelijoiden edunvalvonnan turvaaminen on tärkeää, joten pidämme meteliä, jos juuri sinun edut ovat jostain syystä uhattuina :-)

Mikä on edari?

Edari = AYY:n edustajisto

Mitä edarissa tehdään?
Syödään banaania Lukukausien aikana on kerran kuussa virallinen kokous, jossa on paikalla 45 edustajaa (eri alojen edustajia vaalituloksen mu-

kaisesti) ja jossa ne kaikki isot ja pienemmätkin päätökset tehdään. Kokousten ulkopuolella edustajistoryhmät puuhastelevat omillaan - Luovakin
kokoontuu vähintään kerran kuussa ennen kokousta keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi agendalla on kokousmateriaaleihin tutustumista ja hallituksen toiminnan tiirailua sähköpostilistan kautta. Edustajistokauden alkaessa uusille edaattoreille järkättiin myös koulutus, jossa
selvisi konkreettisemmin, mihin sitä tuli lähdettyä mukaan ja miten toimimalla pystyy parhaiten vaikuttamaan asioihin. Kokoustamisen lisäksi
edarilla on myös workshoppeja aiheista, joiden pureskeluun tarvitaan hieman enemmän ajatusten pallottelua. Keväällä esimerkiksi mietitään, miten edari voisi kommunikoida tehokkaimmin, kun tälläkin hetkellä osa edustajista puhuu äidinkielenään suomea, osa ruotsia ja osa kommunikoi
parhaiten englanniksi. Samalla mietitään, miten AYY voisi jo nyt varautua syksyn 2017 kuntavaaleihin lobbaamisen ja viestinnän keinoin.

Miksi sinua pitäisi kiinnostaa?

Koska me päätetään sun rahoista. AYY:n vuotuinen budjetti on 14 miljoonaa, ja me päätetään, mihin ne rahat käytetään. Ja ensi kaudella se saatat
olla just sinä, joka näistä asioista päättää! Edarihommiin vaaditaan oikeastaan vain kiinnostusta sitä kohtaan, miten asioita pyöritetään kiltaa pikkasen isommassa mittakaavassa ja ei siitä haittaakaan ole, jos haluaa vaikuttaa itselleen ja kiltakavereille tärkeisiin asioihin. Monen poliitikkoura
on saanut alkusysäyksensä ylioppilaskuntahommista, mutta edustajistotyöskentelyyn tutustuminen on opettavaista ja palkitsevaa muillekin kuin
tulevaisuuden Stubbeille ja Sipilöille.
Teksti: Milla Mattila, Ilkka Hemminki ja Juho Jalonen
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Näin Wapun lähestyessä monen kiltalaisemme
talous saatta olla pahasti kuralla. Monet ovatkin
turvautuneet itse askarreiltuihin soidinasuihin
ja toistensa ruumiinlämpöön.

Rantsumörkö saattaa yllättää varomattoman sillistelijän. Ennen saunaan istumista kannattaakin tarkistaa, ettei lauteiden alla väijjy yhtään klonkkua.
Kuvan henkilö ei liity tapaukseen.

MERIKSEN SEKSIPALSTA
Kiltamme rakkaan excursiomestarin auto joutui ilkivallan kohteeksi. Mikään järjestö ei ole vielä
ilmoittanut osallisuuttaan kyseiseen
terroritekoon.

Haluaisitteko tällekin palstalle sisältöä?

Tu l e m u ka a n !
ILMOITTAUTUMINEN
AUKEAA SYKSYLLÄ
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PUUHANURKKAUS
Samalla kadulla on viisi taloa, joista jokainen on erivärinen. Jokaisen talon
asukas kuuluu eri kiltaan.
Talojen asukkaista, jokainen juo eri juomaa, opiskelee eri sivuainetta ja omistaa eri lemmikkieläimen.
Kenelläkään ei siis ole samaa lemmikkiä, kukaan ei juo samaa juomaa, opiskele samaa sivuainetta, eikä kuulu samaan kiltaan kuin toinen.
Kysymys kuuluu: “Kuka omistaa manaatin?”
FAKTAT
Kemisti asuu punaisessa talossa.
Raksalaisella on laiskiaisia lemmikkeinä.
Arkkari juo viiniä.
Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella.
Vihreän talon omistaja juo Lonkeroa.
Henkilö, joka lukee teknillistä fysiikkaa, omistaa kaloja.
Keltaisen talon omistaja lukee sivuaineenaan tuotantotaloutta.
Henkilö, joka asuu keskimmäisessä talossa, juo Lasolia.
Konelainen asuu ensimmäisessä talossa.
Henkilö, joka lukee rakennettua ympäristöä sivuaineena, asuu kissan omistajan naapurissa.
Henkilö, jolla on hevonen, asuu sen naapurissa jonka sivuaineena on tuotantotalous.
Henkilö, joka lukee energiatieteitä, juo olutta.
Sähköläinen lukee sivuaineenaan tietotekniikkaa.
Konelainen asuu sinisen talon naapurissa.
Henkilöllä, joka lukee rakennettua ympäristöä sivuaineena, on naapuri joka
juo jaloviinaa.
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