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Kiitti ja Kuitti!

btw, on muuten historian paksuimmat normi-Ruutiset; 24 sivua :) Eli yhtä monta kuin mun Prinsessa-suklaakalenterissa on luukkuja! Jee!
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Mitä! Vika lehti huomenna tänään painoon! Mitä tää on!!!
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Mieletöntä.
Hitot, jos mä uskalsin heittäytyä niin sitten kannattaa kenen vaa. Ihan sama mistä nyt puhutaan,
kunhan ei sillalta alas hyppäämisestä. (Benji menee kyl vielä--) Mut: lähe raatiin, kuoroon, hanki
lemmikki, ihasssama! Tee jotain mihin epäröit lähteväs mukaan, pystytkö, uskallatko! Jossei muuten
ni JUST BECAUSE YOU CAN. Tässä raativuodessa ei oo nimittäin yhtä ainotta asiaa mitä oisin katunu.
Ja jos tän pääkirjotukseni perusteella saan yhenki ihmisen tekemään spontaanisti jotain hauskaa ni
HURRAA, I’m done! Kuolisin varmaan ketutukseen jos eläisin viime vuoden vaalikokouksen uudelleen
niin että en oisin sanonu että en oo käytettävissä. Tässä sitä vuoden aikana on tajunnu jotain mitä ei
koulussa opi - elämä on elämistä varten eikä toisinpäin.
[Toinen asia mitä en ois ikinä oppinu tän vuoden aikana on se, miten hyvä oon nykyään käyttämään
painttia (ok, indesignia kans), nimim. Ruutiset-otsikko taas vaihteeks paintilla.]
Tän vuoden aikana Ruutisista on tullu mun lehti. Mä rakastan mun lehteä! Ja sain jopa kunnian pistää
käyntiin 100-juhlavuoden ekat Ruutiset - miten jostain paperiläpyskästä voikaan tulla näin rakas?
Aikas harva tajuu, mikä riemu mulla on ollu päästä laittamaan _lehteen_, paperiseen _lehteen_
just tasan niitä asioita mitä haluu - ja se mikä vasta riemastuttaakin, on se ku näkee että joku muu
hymyilee Ruutisia lukiessaan. Se on käytännössä ainoo palaute mitä tästä saa, mut se tekee sitäkin
ilosemmaks! :)
Voin sitte lukee tän 60 vuoden päästä vahvat silmälasit päässä ja musa edelleen täysillä olla
aivan törkeen tyytyväinen itteeni - elin sillon kun pitikin. Ja pääsin jopa viettämään synttäreitäni
viiskiltaristeilylle, ihan helmee! Ja kaikesta huolimatta
kouluki on edelleen jees eikä kelakaan oo mitään tukia
viemässä. Ja toivottavasti mun vieressä istuu sillon
60 vuoden päästä ne, joista tän vuoden aikana tuli
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teiniprinsessa, vähä se ois riemuissaan ku sais laittaa
ittestään kuvia joka lehteen eikä pelkkään faboon!
Onneks mä oon vaan prinsessa ni tykkään enemmän
vaa ottaa niitä valokuvia.)
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Ennen sitä katteli epätietosena vanhojen
päätoimittajien kuvia sillee “kukakohan toi on, whoa“,
ja nyt on neljä lehteä jossa näkee ittensä. Whoa.
Mä oon siis saanu jotain aikaan. Enkä muuten haluis
luopuu tosta sähköpostiallekirjotuksesta, vitsi se oli
cool - “Ruutisten päätoimittaja 2012“, joo!

Kuva: Anna Häkkänen
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Ossi, pidä huolta mun lehdestä. Se on sun nyt. =)
Terminaattorimea.

Haikee fiilis, ei täs muuta. Kello on nyt 10:03 oon ollu
täällä eilisestä lähtien poistumatta maarilta.
Ja se kaikki on ollu sen arvosta. Onnenkyynel sallittu.
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Nyt se syksy onkin sitten ihan lopuillaan ja mahtava syksy onkin ollut! Phuksit ovat edustaneet ja pitäneet raksan lippua korkealla kaikissa tekemisissään. Taas kerran
pitää sanoa, että hyvin te vedätte! Phuksisitsit menivät loistavasti ja oikeaoppinen sitsaaminen tuli monille tutuksi. Museokierroksilla phuksit pääsivät myös tutustumaan
teekkarihistoriaan ja vanhoihin perinteisiin, sekä tietysti raksan omaan historiaan IK100-näyttelyn muodossa. Vaalikokous tuli ja meni, ja toimihenkilöiksi saatiin muutamia
phuksejakin. Paljon on taas ehditty ja hauskaa on ollut, mutta esille täytyy nostaa teidän omat RILkamat! Kiitos taas kerran eeppisistä bileistä. :)
Kun raksaphuksi temmeltää, ei turvassa ole edes possut...
Joulu lähenee ja tapahtumat vähenee Otaniemen vaipuessa muutamaksi viikoksi
talviunille, mutta muistakaa ottaa joululomasta kaikki irti ja nauttia pienestä
hengähdystauosta opiskeluissa ja tapahtumissa. Jotta ei menisi pelkäksi vanhan
kertaamiseksi, niin tässä meikäläisen kymmenen ohjetta joulupyhille:
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1) Varoithan vaaraa 5-kiltaristeilyllä! Laivapoliisit vievät höntsääjät kysymättä putkaan - ja kyllä, kulkematta lähtöruudun (hyttiviinojen) kautta.
2) Pyydä joululahjaksi villasukat. Opiskelijakämpissä on talvella tosi kylmä.
3) Tätä kylmyyttä vastaan voi myös taistella teippaamalla ikkunoiden saumat. (jesarista ja pakkausteipistä jää ikävät tahrat)
4) Jos talo on jäänyt piirtämättä niin tee se joululomalla! Ei kannata jättää roikkumaan nimim. Kokemusta on :)
5) Rentoudu ja tapaa vanhoja kavereita ja sukulaisia. Mökkeily hyvän kirjan kanssa tekee ihmeitä henkiselle hyvinvoinnille.
6) Kesätyöhaut alkavat monissa yrityksissä heti tammikuussa, joten ole ajoissa liikkeellä. Nopeat syövät hitaat.
7) Syö liikaa joulukinkkua. Joulu on vain kerran vuodessa. Paastoa tarvittaessa etukäteen.
8) Kaljalava ≠ Joulukalenteri
9) Polyteknikkojen kuoron joulukonsertti 20.12. Tää on tosi siisti :)
10) Jouluaattona telkkarista “lumiukko” tai malttamattomille youtubesta: snowman (1982)
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Muistakaa, että mulle voi soittaa myös lomalla, jos on jotain asiaa (ja vaikkei olisikaan).
Hyvää joululomaa ja mukavaa joulupyhien odotusta kaikille! Nähdään viimeistää keväällä! :)

Jussi Hietalan Kvartaalivitsi:
Tutkimukset avioparien seksiasennoista kertovat, että
suosituin on koira-asento. Mies istuu ja kerjää.
Vaimo kierähtää ympäri ja leikkii kuollutta.

Toissaviikolla lähdin noin 24 tunnin
kotimatkalle Argentiinasta, Buenos
Airesista. Atlantin ylilennolla en
nukkunut silmäystäkään ja jatkolennolla
noin tunnin, kunhan sain ensin survottua
pääni jotenkuten nojaamaan edestä
taitettavaa pöytää vasten. Kentältä
suoraan Maarille tulostamaan esityslistat
järjestäytymiskokousta
varten
ja
Keltsuun ensimmäistä kertaa tapaamaan
Raati ’12. Lähes suihkun
raikkaana
ja
nollat
taulussa.
Hetkinen,
siitähän on kohta vuosi.
Ja herranjestas mikä
vuosi! Vuoden alussa
syliimme tipahti pari
isompaa pommia, kuten
tutkintouudistuksen
laajuus
ja
IK100
rahatilanne.
Kyllähän
siinä
itku
meinasi
päästä kun tajusin mihin
soppaan se lusikka tuli
työnnettyä tällä kertaa.
Onneksi näihin koitoksiin
ei täytynyt lähteä yksin.
Kaikki on pusertanut
mielettömällä
energialla,
tsempaten
toisiansa,
kehittäneet
jotain uutta ja tuoneet oman jälkensä
meidän kiltaamme. Meillä ei ole ollut
minkäänlaisia konflikteja ja yhteistyö
on sujunut pääosin saumattomasti.
Väittäisin, että takanamme on yksi
rankimmista raativuosista, mutta silti
kokonaisfiilis kuluneesta vuodesta on
positiivinen. Arwon Raatilaiset ’12, olette
mahtavia tyyppejä, joka ikinen teistä.
Lähtisin koska tahansa toiselle kierrokselle
teidän kanssanne, mutta eiköhän ole aika
antaa tilaa nuoremmille.
Istun

tällä

hetkellä

raksan

Rasmus
Fag
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tietokoneluokassa kirjoittamassa tätä tekstiä samalla kun uusi
raati suunnittelee tulevaa kevättä. pidimme uudelle raadille
viikonlopun yli kestävän raatikoulutuksen, jotta uuden raadin
toiminta saataisiin aloitettua mahdollisimman aikaisin eikä
toiminta katkeaisi hetkeksikään vuoden vaihteessa. Puhun
varmasti koko vanhan raadin puolesta kun sanon, että jätämme
homman todella luottavaisin mielin uusille toimijoille. Muistakaa

Puhiksen Puhinat:

In Memoriam
lukea sähköpostia, käyttää kalenteria ja muistikirjaa, puhukaa,
ideoikaa, rentoutukaa, tukekaa toisianne, älkää antako
vanhojen raatilaisten nillityksen häiritä, toteuttakaa itseänne
ja ennen kaikkea, muistakaa pitää hauskaa. Mielettömästi
tsemppiä ensivuoteen! Odotan jo malttamattomana 100.
Hermanninsitsiä.
Mistä päästäänkin oivallisesti satasiin. Doris ja Kaisa lähtivät
vuonna 2010 vetämään historiaprojektia, väliaikaisesti kunnes
hommaan löytyisi joku muu. Hommaa ei kuitenkaan lähtenyt

vetämään ketään muita, ja historia jäi
heidän hoidettavakseen. Koko killan
puolesta megalomaaninen kiitos teille
ja koko historiajaokselle projektin
läpiviemisestä. Vuoden mittaan kiitokset
ovat helposti unohtuneet, mutta nyt
siis ISO kiitos! Muilla toimikunnilla työt
vielä jatkuvatkin ja juhlavuodella suurin
puristus on vielä edessä. Tsemppiä siihen
meille kaikille.
On
myös
eräs
mustahaalarinen
herrashenkilö,
joka
ansaitsee
suuren
kiitoksen. Olet jaksanut
tukea minua, kuunnella
valituksiani,
vienyt
ajatukseni muualle ja
lähtenyt avecikseni ties
mihin
kissanristiäisiin.
Edelleen kotiin on aina
ihana päästä ja vitutus
katoaa (tai edes vähenee).
Itseäni lainatakseni: ”Jos
vanhaan puheenjohtajien
sanontaan ’Minä olen
kilta’ on uskomista,
niin Ville on parasta
mitä tälle killalle on
tapahtunut
viimeisen
parinkymmenen vuoden
aikana.” Ehkä ensivuonna on enempi aikaa..
Kokoukset alkaa olla kokoustettu ja tässä
vaihessa, 2,5 raativuoden jälkeen paukut alkaa
olla melko vähissä Rakennusinsinöörikillan
suhteen. Taskut rupeavat olemaan tyhjät ja
puhkikuluneet. Aika eläköityä ja antaa uusille
tilaa.
Vielä hetken ajan puhiksenne, tulevaisuudessa
haikeudella muistaen,

Eppu Henriksson
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2012
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Juhlat ja muu toiminta
Pikkujoulut on ehkä pisimpään
killan toiminnassa mukana
ollut juhla. Ensimmäinen
Hermanninsitsiksi tulkittava juhla
oli 1944 järjestetty Proffasitsi.
Kuitenkin 1970-luvun poliittinen
kuohunta johti siihen, että 1972–
1977 ei järjestetty vuosijuhlia ja

(1983), nykyisenlainen
kiltahuonehengailu ja Norske
Kimble Cup.

Phuksikasvatus
1930-luvulla Insinööriklubin
jäseneksi haluava joutui
suorittamaan pääsykokeen,
johon kuului puheen pitäminen.
Aiheen puheeseen antoi raati
ja asiaan kuului, että puheen
laadusta riippumatta jokainen
sai moitteet esityksestään.
Puheenpitämisperinne osana
IK:n jäseneksi pääsyä jatkui vielä
ainakin 1940-luvulle asti.
1940-luvun lopulla
killan phuksikasvatuksessa
oli paljon alokaskasvatuksen
piirteitä. Edellisen vuoden kurssi
piti fukseja kovilla, höykytti
ja valvoi. Jo tuolloin phuksit
keräsivät pisteitä saadakseen
lakinsaantioikeuden vappuun
mennessä. Toisin kuin nykyään,
pakollinen urheilu oli iso
osa ensimmäisen vuoden
teekkarikasvatusta. Vuosi
aloitettiin samoilemalla Helsingin
metsissä ja lukukauden aikana
phuksit osallistuivat jumppaan
kerran viikossa.

Prujaus
Läpi IK:n historian on
opiskelijoiden arkeen
kuulunut kurssimateriaalien
armoton kopiointi eli prujaus.
Luentomateriaaleja ei laitettu
yleiseen jakoon kurssien
järjestäjien toimesta, joten
luennoilla ranne kipeytyi ja
kynä sauhusi kun professorin
jakamat tiedonjyvät oli saatava
muistiin. Aikojen saatossa
toiminta kehittyi ja ennen
luentoa saatettiin sopia kuka
milloinkin tekee muistiinpanot,
jotka sitten kopioitiin ja
jaettiin eteenpäin. 1969 IK
osti oman vahaspiirtimen
ja monistuskoneen
kopiointitoiminnan
helpottamiseksi. Kun
prujauksen tarve kasvoi
edelleen, palkattiin
kopiointitoimintaa
pyörittämään monistusmestari.
Kopiointitoiminnan
tehostuminen johti lopulta
siihen, että samansisältöisiä
luentoja vuodesta toiseen
pitävien professoreiden
luennoille osallistui yhä
vähemmän opiskelijoita.

AA-toiminta
IK:n ammattiainekerhot ja niiden perustamisvuodet:
MVR 1946
KTK 1980
ROPO 1981
KURA 1987 (Betonirakennuksesta kiinnostuneille, ei nykyisin toiminnassa)
YTY 1992 (ympäristötekniikan opiskelijoille, toiminta nyttemmin hiipunut)
Linkki 1994
AKVA 1997
Vääntö 2006

Pikkujoulujuhlat, nuo talven juhannusaatot, saavat ihmiset juhlimaan hieman normaalia railakkaammin. Seuraavien päivien muistinvirkistykset eivät yleensä toimi,
joten avuksi on hyvä etsiä erilaisia työkaluja. Ruutiset esittelee teille pikkujoulujen Troubleshootingin, joka tiivistää menneen iltasi tunnetun tarinan muotoon.
Etsi omasi!

Killan historiateoksen nimeksi on varmistunut:
Raksa jaksaa!
Rakennusinsinöörikillan historia 1913 – 2013
Kirjaa voi tilata ennakkoon IK:n Ilmomasiinassa (ik.ayy.
fi/ilmomasiina_raksalle).

Prinsessa Ruusunen –
pikkujoulut
Heräät aamulla ja olo on kuin
olisit nukkunut juuri 100 vuotta.
Sormessakin on joku ihmeen
kipeä vekki.

Peppi Pitkätossu –
pikkujoulut
Huomaat herääväsi sängystä.
Avaat silmäsi, näet apinan.
Käännyt ja näet hevosen.

Roope Ankka –
pikkujoulut
Silmiä aukaistessasi näet
vain rahaa, rahaa ja rahaa,
eikä housuja näy mailla
halmeilla.

Pieni Merenneito –
pikkujoulut
Hiuksistasi sojottaa haarukka jota käytit kampan. Jalkasi ovat liimautuneet
yhteen ja haisevat silakalta. Parhaat
ystäväsi ovat muuttuneet kalaksi ja
ravuksi, sekä ilkeä ämmä piinaa nyt
elämääsi.

Mikki Hiiri-pikkujoulut
Ilmeisesti olet joutunut tappeluun, sillä korvasi ovat ”hieman” turvonneet. Kädessäsi
sinulla on valkoiset hanskat, mutta muut
frakin asusteet ovatkin vaihtuneet pelkkiin
punaisiin alushousuihin.

Kristoffer
Kolumbus
–pikkujoulut
Muistat pääpiirteittäin seuraavaa: Et
tiennyt mihin lähdit,
etkä perille päästyäsi tiennyt missä
ihmeessä olet, osasit
kuitenkin kotiin ja kaiken kukkuraksi koko
ilta kirjattiin firman
piikkiin.

Nalle-Puh –
pikkujoulut
Suussasi maistuu siltä,
että olisit pessyt hampaasi hunajalla. Liikkumisesi
on kankeampaa kuin koskaan aiemmin sekä soitto parhaalle ystävällesi
kummastuttaa vastaajan
puhuessa vain kimittävää
kirjakieltä.

Nasti Korhonen

Hannu ja Kerttu –pikkujoulut
Aamulla herätessäsi on helppoa suunnistaa vessaan
seuraamalla yöllä matkalle heitettyjä oksennusvanoja.

Matias Vainio –
pikkujoulut
Kaikki on jäätävää kohmeloa lukuunottamatta hyvin, mitä nyt kännykkä taas
hukkunut.

Hannan ja Ollin
“Joukkikorneri“
Mikä on insinöörien suosituin ehkäisykeino?
- Heidän persoonansa.
Mitä eroa on syövällä ja insinöörillä?
- Syöpä kehittyy.

LEMMINKAINEN.FI

Mitä eroa on insinöörillä ja sipulilla?
- Sinua itkettää, kun pilkot sipulia.

-Mitä te harrastatte, toveri Stalin?
-Kerään itsestäni kertovia vitsejä.
-Kuinka monta olette jo saanut kokoon?
-Kaksi ja puoli leirillistä.
Miksi aurinko on Neuvostoliitossa
aamuisin niin iloinen?
-Se tietää, että illaksi se pääsee länteen.

Ranskalaiset ja englantilaiset päättävät
kaivaa tunnelin Englannin kanaalin ali. He
alkavat valita urakoitsijaa. Amerikkalaiset
ehdottavat, että tunnelia aletaan kaivaa
kahdesta päästä ja he takaavat, että päät
osuvat korkeintaan 15 metrin päähän
toisistaan. Työhön menisi kaksi vuotta.
Japanilaiset ehdottavat samaa, mutta
takaavat, että poikkema on vain viisi metriä ja
aika yksi vuosi. Silloin astuu esiin venäläinen
metroasiantuntija ja sanoo:
- Kaivamme kahdelta puolelta, kaksi viikkoa.
Mitään emme takaa, mutta tunneli kyllä
saadaan – ehkä kaksikin.

Teksti: Olli Koskinen
Kuvat: Kiitti Google!

1940-luvulla killan raatia johti
kiltavanhin. Muita toimihenkiöitä
raadissa olivat varavanhin,
kirjuri, talousmestari, isäntä,
emäntä, kasvatusmestari ja
urheilumestari. Lisäksi killallle
valittiin lukkari, kaksi apuisäntää,
kaksi urheilukisälliä, kaksi
talouskisälliä. tilintarkastajat
ja varatilintarkastajat, kaksi
opintoneuvojaa ja Teekkarilehden kirjeenvaihtaja.
Oltermannin virka perustettiin
1940-luvulla, mutta virkanimike
oli aluksi Inspehtori.
IK:n kasvatteja oli
runsaasti ja näkyvästi mukana
ylioppilaskunnan toiminnassa
koko 60-luvun ajan.

siten myös killan 60-vuotisjuhlat
jäivät kokonaan pitämättä. Muita
perinteisiä tapahtumia ovat
olleet mm. syysitsit, Maskikset
sekä erilaiset kotimaan ja
ulkomaan excursiot.
Killan vuosijuhla oli vielä
60-luvulle asti vain miehille
tarkoitettu tilaisuus, kunnes
vuonna -63 neljä kolmannen
vuosikurssin naisopiskelijaa
sai tarpeekseen ja he päättivät
vastoin kieltoja osallistua juhlaan.
Juhlat sujuivatkin hyvin, joskin
eräs puhuja pahoitteli tilannetta
puheessaan muulle juhlayleisölle.
Tempaus onnistui, sillä pian
tämän jälkeen vuosijuhlat
muuttuivat avec-tilaisuudeksi.
1980-luvulla killan
toimintaa alettiin elvyttää ja
perinteet kuten juhlaetiketti
nousivat taas kunniaan. 80luku toi myös merkittäviä
uudistuksia kiltatoimintaan: 1982
valittiin killalle ensimmäinen
naispuheenjohtaja ja killan logo
uudistettiin. Myös killan yleinen
toiminta ja phuksikasvatus
alkoivat saada nykyisen
muotonsa. Tuolloin saivat alkunsa
esimerkiksi YIT:n sponsoroimien
sinisten haalareiden jako
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Pikkujoulubileiden Troubleshooting

IK100 –knopit ts. IK-historian satunnainen oppimäärä
Kiltatoimijat
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10.11.2012 oli päivä, jona julkistettiin
Ikiteekkari, järjestettiin yli 800 hengen juhlat
140-vuotiaan Teekkariuden kunniaksi ja jota
Teekkarijaosto
oli odottanut
koko vuoden.
Koko Teekkarius
140-juhlaviikko oli
aikamoinen rutistus
rakkaan TJ:n kanssa.
Aina Wanhan
Polin tanssiaisista
Teekkarisillikseen.
Matti Nurmi

Ei sitä itsekään meinannut tajuta
kuinka mahtavassa jutussa oli mukana
ennen kuin sen näki tapahtuvan.
Kylmät väreet kulkivat pitkin
selkäpiitä kun edes aloitettiin puhe
ikiteekkarista.
Ilmapiiri juhlassa oli todella
näyttävä ja arvokas. Ainakin ruusujen
tulo Marmonilla sai riittävästi
pyroja. Tulta nähtiin myös ulkona
hehkuviinin ääressä tulitaiteilijoita
katsellessa. Jatkoilla sitten sai
laittaa jalalla koreaksi. Tai ainakin
katsella sambatyttöjen tekevän niin ;)

Elämästä tulee ottaa kaikki irti eikä vaan
katsella kun muut tekee niin. Koko vuosi
on ollut todellakin sitä. Naurua, skumppaa,
hikeä, verta. Otaniemellä on tarjota niin
paljon muutakin kuin vain opiskelu. Rohkaisen
teitä muitakin ottamaan irti minkä lähtee ja
elämään täysillä!

RUUTISET 4/2012
”Miten sä oot päätyny tohon hommaan?”.
Tämän kysymyksen minulle on
kuluneen syksyn aikana esittänyt todella
moni fuksi. Lyhyt vastaus on, että
olen tehnyt koko opiskeluaikani jotain
vapaaehtoishommia ja fuksimajurin pesti
oli luonnollinen valinta tälle vuodelle.
Pidempi vastaus on oma mielipiteeni
vapaaehtoistoiminnan
tärkeydestä,
sen merkityksestä teekkariyhteisölle
ja
yksittäiselle
teekkarille.
Teekkaritoimintaa
on
leimannut alkuajoista asti voimakas
yhdessä tekemisen meininki. Asioita
tehdään yhdessä, koska se on
hauskaa ja tuottaa iloa muillekin.
Vap aaehtoistoiminna l l a
saadaan aikaan
asioita,

Silliksellä
Hra Isäntä
Matias Vainio
tuli minulta
kysymään
”Miten menee?”
Vastauksena
kerroin ”No
kato mua :D
!!” ja painelin
menemään Smökin
pyörteisiin ja
siitä pimenevään
yöhön.

joihin
meay
s
ylioppilaskunnan
ja
yhdistysten
resurssit eivät muuten riittäisi
millään. Esimerkiksi ylioppilaskunnan
alainen Teekkarijaosto, johon itsekin
kuulun,
järjestää
toimikuntineen
vuoden
aikana
kymmenittäin
tapahtumia.
Otasuunnistukset,
Lakinlaskiaiset,
Teekkarius
140
-juhlaviikko ja lukemattomat muut

Vuokko Suutarla

Insinöörejä nähdään
maanpinnallakin –
kuulemma.
Kuva: Matti Kallio

Ei oppi ojaan kaada. Tosin jos Pöyrylle tulet suunnittelijaksi,
saatat joutua käymään siellä ojan pohjalla ihan työasioissa.
Suurin osa 7000 asiantuntijastamme työskentelee kyllä ihan
toimisto-olosuhteissa 50 eri maassa.

														
teekkarikulttuurin
ilmentymät
vaativat
valtavan
määrän
suunnittelua,
valmistelua
ja
tietenkin käytännön toteutuksen.

urin

Pöyry on alansa huippuosaaja. Suunnittelemme kestävät ratkaisut liikenneinfraan, kiinteistöihin ja kunnallistekniikkaan sekä
energia- ja teollisuuslaitoksiin. Projektinjohtomme pitää huolen
hankkeen etenemisestä ja valvomisesta.
Lisätietoa kesätyömahdollisuuksista www.poyry.fi/ura-poyrylla

Pöyry Finland Oy, suunnittelu
Pöyry CM Oy, projektinjohto
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alla työskentelystä ovat asioita, joita
jokainen yritys arvostaa., joita jokainen
yritys arvostaa. Harva parikymppinen
voi sanoa järjestäneensä yli sadan (tai yli
tuhannen) ihmisen tapahtumaa, jonka
budjetti pyörii tuhansissa euroissa.
Kokemusten lisäksi vapaaehtoiskentällä
tutustuu myös loistaviin tyyppeihin
yli kiltarajojen, yhdessä tekeminen
yhdistää.
Viimeiset neljä vuotta olen ollut
mukana Otaniemen fuksikasvatuksessa
ISOhenkilönä, kapteenina ja nyt
majurina. Välillä on ollut rankkaa, mutta
tekisin epäröimättä kaiken uudestaan.
Olen
oppinut
uskomattoman
paljon vastuun kantamisesta,
budjetoinnista, ruuan
laittamisesta
suurille

sta
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u
s
i
o
t
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a
v
a
a
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Pari s
kustannuksissa. Kiltatoiminnassa
luvut ovat luonnollisesti hieman
pienempiä, mutta kyllä rakas
kiltamme IK:kin joutuisi melkoiseen
taloudelliseen ahdinkoon, jos kaikki
tapahtumat
puolihermannista
HBN:ään jouduttaisiin toteuttamaan
palkatun
henkilöstön
voimin.
Otaniemessä toimii 14 kiltaa ja
yksi osakunta (TF), minkä lisäksi
erilaisia pienempiä yhdistyksiä
on toistasataa. Kaikissa näissä
yhdistyksissä toiminta perustuu
vapaaehtoisuuteen. Teekkariyhteisö
tekee siis joka vuosi täysin päästä
heitetyn arvion mukaan yli
viiden miljoonan euron arvoisen
työpanoksen opiskelijakulttuurin
ja yhteisen hyvän eteen. Jos
tämä ei kerro siitä, miten paljon
teekkarit kulttuuriaan ja yhteisöään
rakastavat, niin mikä sitten?
Vapaaehtoisuudesta ei voi puhua
ilman keskustelua työpisteistä,
noista pikku penteleistä, joita

”Ignorance is bliss.”
Voidaanko todeta
ihmiskunnan epäonnistuneen rotuna, kun
vallitsevan systeemin
analyyttinen tarkastelu
johtaa ainoastaan
pakottavaan tarpeeseen verhota ajattelu
ja havainnointi Crystal
Snown juontamalla
BB-extralla?

kerätään sieltä täältä, että saadaan
Wappuna (jos sellainen järjestetään)
painaa
puhtaanvalkoinen
teekkarilakki päähän. Usein pisteitä
perustellaan sillä, että ilmaista
työvoimaa tarvitaan tapahtumien
järjestämiseen. Oma mielipiteeni on
se, että työpisteet toimivat ikkunana
teekkaritoimintaan siinä missä
museokäynnit, juhlat ja excutkin.
Sitseillä tai bileissä käyntiä arvostaa
paljon enemmän, kun on itse nähnyt,
mitä niiden järjestäminen vaatii.
Pistejärjestelmän
tarkoituksena
on tutustuttaa teekkaritoimintaan

Muutamia
vuosia
sitten
ylioppilaskuntamme
väki
laskeskeli huvikseen, kuinka paljon
maksaisi järjestää tämänhetkinen
ylioppilaskunnan
tuottama
teekkaritoiminta
kokonaan
palkatun henkilöstön voimin.
Arviot liikkuivat yhden ja kahden
miljoonan euron vuosittaisissa

Fuksimaj

Jajatkot hoiti kunnialla
kotiin Raksan oma ihana
kursseneuvosto. Savuakin saatiin!

Johan Kondratjeff

Sillis on ihmisen parasta aikaa ja
Teekkarillis oli nimenomaan sitä.
Konfetteja, Osmos Cosmosta, DJ Veskua,
skumppaa, kavereita, ruokaa = kaikki mitä
ihminen tarvitsee! ;D

Matti Nurmi

Teekkarius 140
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Nuoret.
Nykyisen pääministeripuolueen nuorisojärjestön entinen
varapuheenjohtaja
osoitti naamakirjastatuspäivityksellään,
että jos nuorissa
on tulevaisuus, niin
tulevaisuutta ei ole.
Järkyttävintähän
tässäkin kommentissa
oli se, että suurin osa
meistä pystyy ainakin
jollain tasolla samaistumaan kommentin
edustamaan ajatusmaailmaan?

ja -kulttuuriin. Vapaaehtoisuuden
merkitys teekkarikulttuurille on
niin suuri, että mielestäni sen tulee
näkyä myös fuksipistejärjestelmässä.
Mitä vapaaehtoisuus antaa sitten
toimijoille? Uskon, että jokainen
hakeutuu itseään kiinnostaviin
tehtäviin.
Toisista
bileiden
järjestäminen on mielettömän
hauskaa, jotkut rakastavat excujen
suunnittelua tai fuksikasvatuksen
miettimistä. Paras palkinto tulee
mielestäni siitä, kun saa tehdä
itselleen tärkeitä asioita ja tekee niitä
hyvin. Tapahtumaan osallistuneilta
tulleet
kiitokset
lämmittävät
mieltä joka ikinen kerta. Kiitosten
lisäksi
erilaiset
työntekijöille
järjestetyt kiitosbileet ja vastaavat
tapahtumat ovat myös suuressa
roolissa. Vapaaehtoisena hankittu
kokemus on myös työelämän
kannalta tärkeää. Kokemukset
projektien
johtamisesta,
ryhmässä toimimisesta ja paineen

AKU VISKARIN
LASKEELASKEE

Rikkaat.
Jos vallitseva
ympäristö muokkaa
rikkaiden perheiden
lapsista psykopatiaan
kykeneviä ihmisen
alkuja, niin kuinka
huonosti köyhien perheiden lapset sitten
voivat?

Ihmiset.
Mihin on kadotettu
hengellisyys ja lähimmäisen rakkaus?
Onko yhteiskuntamme
joka on materiaalilla
mitattuna rikkaampi
kuin koskaan kadottanut hengelliset arvot
kokonaan?

ihmismäärille
ja lukemattomista
muista
asioista.
Olen
saanut elinikäisiä ystäviä, soittanut
musiikkia parille tuhannelle ihmiselle
ja seurannut ylpeydellä useiden
fuksipolvien taivalta kohti teekkariutta.
Vuosien varrelle on mahtunut lukuisia
huonosti nukuttuja öitä ja stressaavia
hetkiä, mutta sitäkin enemmän naurua,
iloa ja onnenkyyneleitä.
Haluan lämpimästi suositella kaikille
vapaaehtoishommissa toimimista. Ei
ole olemassa yhtä oikeaa tapaa toimia
vapaaehtoisena. Killan lisäksi toimintaa
voi
kokeilla
ylioppilaskunnassa,
yhdistyksissä ja ties missä. Tärkeintä on
löytää asia, josta itse pitää ja tehdä sitä
kaikesta sydämestään. Teekkaritoiminta
on sitä, mitä teekkarit yhdessä tekevät.
Aina sen ei tarvitse olla suurta ja
maailmaa ravistelevaa, tärkeintä on,
että se on hauskaa.

Hamilkar Bergroth,
Fuksimajuri

Ymmärrys.
Läpi ihmiskunnan
historian on syntynyt
maailmaan hengellisesti rikkaita ja hyvin
viisaita ihmisiä. Ottamatta siihen kantaa
millaiseksi näiden
profeettojen sanoma
on muokkautunut toisten ihmisten käsissä,
niin perusajatus on
kaikilla ollut sama: Elä
vapaana vahingollisista teoista, sanoista
tai ajatuksista. Olisiko jo aika uudelle
heräämiselle?

”No man is an island.”
Tulisiko meidän
kohottaa katseemme
iPhonien näytöistä,
ja alkaa olla läsnä
hetkessä? Kumpi
lämmittää enemmän:
ystävän halaus vai
puhelimen akku?
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Teksti: Kaisa Reunanen
Kuvat: Excupoppoo

Kuvat: Milla Mattila ja Pauli Moilanen
Teksti: Pauli Moilanen

24.1
1
.11.-

Reipas matkajoukkomme kohtasi Katajanokan satamassa kello
16.30 valmiina matkalle. Innokkaina odotimme Tax Free:n
aukeamista, ja syöksyimme ensimmäisinä matkaajina sisään
ostoksille. Vaikka laivalla olikin vähänlaisesti porukkaa, urhea
joukkomme jaksoi tanssilattialla pikkutunneille asti.

Tukh
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TO 21.11.
Laiva saapui satamaan
kello 10, ja edellisestä
illasta virkistäytyneinä
lähdimme siirtymään
kohti ensimmäistä
kohdetta: Lemminkäisen
työmaata PohjoisTukholmassa. Työmaalla
rakennettiin maanalaista
tunnelia sähköjohdoille, ja
urakka oli vasta lähiaikoina
alkanut. Kuulimme exqulla
suomalaisen näkemyksen
Ruotsissa työskentelystä
ja selvisi, ettei suuria
eroja työskentelytavoissa
juuri ole. Ainoastaan
päätöksenteko on joskus
Ruotsissa hitaampaa. Lisäksi
selvisi, että Tukholman
kallioperä on melko
tasalaatuista ja hyvää kiviainesta,
ja että tunnelien vahvistamisessa
käytetään samoja menetelmiä kuin
suomessakin. Kyseisessä kohteessa käytettiin
pääasiassa injektointia ja ruiskubetonointia.

Työmaavierailun jälkeen
matkamme jatkui kohti
Kuninkaallista teknillistä
korkeakoulua (KTH),
jossa meitä vastassa oli
paikalliset opiskelijat.
Kiersimme kampuksen läpi,
ja ensi vaikutelma oli että
kampus oli melko suuri.
Asuntoja kampuksella ei
ollut, lähimmät opiskelijaasunnot olivat tosin
muutaman metropysäkin
päässä. Kampuksella oli
useita monikäyttöisiä
”hengailutiloja”, joissa

tutkimukseen. Säväyttävin
laite oli 1,5 miljoonan
arvoinen pienen huoneen
kokoinen laite, jolla tutkittiin
materiaalien rakennetta.
Laitetta käytettiin erityisesti
asfalttinäytteiden
tyhjätilojen,
kiviainesmateriaalien ja
sideaineen tutkimiseen
näytepaloista, mutta
käytännössä laitteella pystyi
skannaamaan minkä tahansa
näytteen ja muodostamaan
siitä 3D-mallin. Mallista
pystyi tutkimaan näytettä
mistä tahansa leikkauksesta
kaikista kuvakulmista.
Illalla lähdimme
metsästämään Tukholman
villiä yöelämää.
Pettymyksemme
huomasimme, ettei
yökerhoa olekaan niin
helppo Tukholmasta löytää.
Pubeja ja kahviloita toki oli,
mutta villi tanssiminen jäi
tällä kertaa välistä.

syötiin, opiskeltiin ja
vietettiin aikaa. Opiskelija
lounas (pyttipannu!) oli
maukasta, mutta hinta (noin
7e) ei kovin houkutteleva.
Tämän vuoksi kampuksella
oli myös valtavat rivit mikroja
eväiden lämmittämiseen.
Huomion arvoista oli myös
opiskelijoiden ”kiltahuone”
keskellä kampusta, joka
muuttui illalla pubiksi.
Vierailimme
myös KTH:n tietekniikan
laboratoriossa, jossa
laitteita oli monenlaiseen

PE 23.11.
Heräilimme aamulla
virkeinä Omenahotellista, ja
valmistauduimme toiseen
työmaavierailuun. Tällä
kertaa kohteena oli NCC:n
työmaa keskustassa, jossa
rakennettiin uutta maanalaista
junatunnelia. Työmaa on osa
Citybanan -hanketta, joka
on yksi Ruotsin suurimmista
hankkeista. Kyseisellä
työmaalla rakennettiin
noin 23 km tunnelia
kahdelle junaraiteelle sekä
huoltotunnelille jo olemassa
olevien kahden metrolinjan
alle. Vaikka näimme vain
osan hankkeesta, tuntui
Länsimetron ja Kehäradan
rakentaminen pieniltä
hankkeilta tähän verrattuna.
Opin ainakin itse myös uuden
työskentelymenetelmän;
kallion sahaamisen irti

vaijereilla räjäyttämisen
sijaan. Menetelmää käytettiin
ahtaissa paikoissa ja ettei
tärinähaittaa aiheudu lähellä
oleville metroraiteille.
Työmaavierailun
jälkeen matkamme jatkui
sightseeing-kierroksella
keskustan ja vanhan
kaupungin läpi kohti Tekniikan
museota. Museo muistutti
hieman Heurekaa, siellä
oli kaikenlaisia ilmiöitä ja
laitteita sekä tieteen historiaa
esiteltynä. Voin suositella
museota erityisesti niille, joilla
on tapana kokeilla ja koskea
esineisiin museoissa.
Laiva lähti satamasta
16.30 ja matkasimme laivaan
pienen paniikin saattelemana
reippaasti kävellen.
Laivalla valtasimme jälleen
tanssilattian yömyöhään
saakka.

LA 24.11.
Laiva saapui satamaan ja urheat
matkalaisemme jakaantuivat omille
teilleen. Reissu onnistui hyvin ja kaikki
olivat tyytyväisiä matkaan (vaikka
kävelyä olikin paljon). Päällimmäisenä
jäi mieleen Tukholman kalliit hinnat,
yökerhojen puute, sade ja mikrojen
määrä kampuksella. Toisaalta
rakentamisen kannalta Ruotsilla
on melko yhteneväinen kulttuuri
Suomen kanssa, joten ei se ihan
huono maa ole. Voisin jopa kuvitella
sinne joskus muuttavani.

ULKK
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1. Name/Age/Country
KEMY
KSIÄ M
2. What was best/most interesting about trip?
ATKA
3. What differences/similarities did you find about Sweden and Finland?
ST

A:

1. Simon Chan / 21 / Hong Kong
2. I love the construction sites we visited, especially the tunnel we visited on second day.
3. For differences, the spots in Helsinki is relatively compacted compared to those in Stockholm. For exanple,
harbour and city centre in Helsinki are so close that I can walk to/leave harbour easily. It might be easier for
tourists to explore in a compacted city since tourists do not need to worry about where to get off from buses/ which buses to get on if they walk in the city. Sweden has a stricter payment system in metro station. I
am surprised by the tall faregates in Stockholm metro stations while I cannot see similar things in Finland.
1. Abel Terefe / 27 / Ethiopia
2. We visited a world class hi-tech lab for material testing in highway engineering. We had a thorough look
at the equipments and sizable discussion on material property and quality. We also took a look at the X-ray
Computer Tomography machine and I learned some of the wonderful
capabilities of the machine and what can be done with it in highway material testing. Also we visited the ongoing metro expansion work under
NCC, which is the most complex project I ever witnessed. The extent of
the work being done and the complexity of the project is absolutely marveling. I was quite thrilled to be in a tunnel when it was being drilled.
3. Finland and Sweden have a lot of similarities. In some cases, it is virtually impossible to feel that we were in Sweden. However, there exists
differences. One of the striking difference is that at KTH we saw a lot of
microwave ovens. Later we eat at a restaurant in KTH and we paid about
7.00€ per meal with our student card. Suddenly, the surprising number
microwaves made sense to us. Also, it is easy to see there are more people in Stockholm than in Helsinki. At rush hours, it is hard to move without
rubbing shoulders.
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Ympäristöteekkaripäivien seminaarissa
meille esittäytyi WSP Finland, Talvivaara ja Oulun Yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan
osasto. Seminaarin alussa meille
tarjoiltiin maittavat kahvit sämpylöiden kera. Tämän jälkeen semma
eteni tuttuun tapaan eli ihmisten
silmille alkoi ilmestyä aurinkolaseja ja kummasti niihin kahvikuppeihin ilmestyi uutta
”kahvia”.

”Musta tuntuu, että musta
on tulossa alumiinitölkki.”
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Perinteikkääseen
tapaan
Ympäristöteekkaripäiviin
sisältyi tietysti sitsit! Vaikka
jälleen kerran eri kaupunkien
sitsaamistavat
ja
laulut
aiheuttivat kummastusta, niin
vuvuzelat ja otaniemeläiset
edustivat normaaliin tapaan.
Oululaisten järjestelyistä pitää
kuitenkin sen verran sanoa, että
harvoin on allekirjoittaneen
mukana ollut sitseiltä poistuessa
enemmän olutta kuin tullessa.
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Saavuttuamme
Ouluun
ja onnikan
tyhjentämisen
osa porukastamme alkoi saunomaan ja tuomamme
palju osoittautui suosituksi. Rohkeimmat
meistä kuitenkin lähti tutustumaan Oulun lumiseen yöhön.
Tutuksi tuli niin paikallinen herkku
känkky kuin baaritkin. Villejen huhujen mukaan jotkut olivat nähneet jopa
itse Toripoliisin.

KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE JA KPP:LLÄ NÄHDÄÄN TAAS ENSI VUONNA!!!
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Killan juhlavuoden kunniaksi excumestarimme Sauli oli päättänyt jo kauan sitten, että tänä syksynä ulkoexcu lähtee kauas. Kohteeksi oli tuleva itäisen Aasian helmi, Shanghai!
Keväällä järjestetty matkaajien valintaprosessi oli monimutkainen, mutta tasapuolinen. Huikeiden taistojen jälkeen selviytyjät olivat tiedossa, mutta edelleen jokaisen tuli
todistaa kelpoisuutensa mm. talkootöillä. Joka tapauksessa syyskuun 19. päivä 25 raksalaista löysi itsensä Helsinki-Vantaan lentokentältä kourassaan Kiinan viisumi ja matkaliput.
Jännittynyt joukko aloitti ryhmäytymisen jo lentokentällä, ja jatkoi sitä lennolla, välilaskulla Istanbulissa, sekä myös jälkimmäisellä lennolla. Sääliksi käy kanssamatkustajia.
Lopulta urhea joukkomme pääsi perille Kiinaan, ja virallisuuksien jälkeen myös ulos lentokentältä. Tunnistimme heti oman bussikuskimme hänen kädessään olleesta kyltistä: ”
AMK-insinöörikillan juopporetkut”, luonnollisesti koska se oli ainoa kyltti suomeksi. Ensimmäinen bussikyytimme paikallisessa liikenteessä oli vähintäänkin jännittävä, osittain muun liikenteen
takia, osittain auringon varjostaneen savusumun takia. Ihmisiä oli aivan vi… siis tosi paljon joka paikassa, ja lähes kaikki tuijottivat meitä valkonaamoja tupsulakeissamme. Paikalliset ottivat

RUUTISET 4/2012
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Teksti: Mika Lemmetyinen
Kuvat: Carl-Thomas Uhlenius, Mea Ylä-Soininmäki

hyvin tarkasti, kumartuen lähes
kaikkien
mahdollisten
seinien
vieressä.
Valitettavasti
emme
päässeet aivan työmaalle asti,
koska useimmilla ei ollut pitkiä
housuja jalassaan. Excun jälkeen
kävimme huipputason buffetissa
lounastamassa,
jonka
jälkeen
palasimme hostellille keräämään
voimia. Erkki oli sillä aikaa palannut

SHANGHAICEPTION

paljon kuvia meistä, erityisesti lakkimme
kiinnostivat ihmisiä. Olimme myös
keskimäärin paljon heitä pidempiä.
Hostellista tuli välittömästi
uusi kotimme, jonka terassilla istuimme
iltaa lähes päivittäin. Henkilökunta
oli ystävällistä ja palvelu kohtuullista.
Sijainti oli mahtava, eli aivan kaupungin
keskustassa. Kielimuurin takia kuitenkin
hostellille pääseminen oli ajoittain
haastavaa.
Avoin wlan edesauttoi
yhteydenpitoa kotipuoleen. Ryhmämme
henki oli hyvä, ja läppä lenti huoneissa
ja käytävällä luvattomankin helposti.
Kaikki tarinat eivät ole painokelpoisia…

Heräsimme pirteinä ja levänneinä sunnuntaina, ja vierailimme aamupäivällä
PES-Arkkitehtien toimistossa. Oli hienoa, saimme jaffaa ja keksejä. Loppupäivä
oli vapaampaa, mutta suurin osa suuntasi Yuyuan gardeniin, jossa kiertelimme
vuosisatoja vanhoja puutarhoja. Illemmalla kävimme (vielä) Shanghain korkeimmassa
rakennuksessa, World Financial Towerissa (aka Pullonavaaja), joka sijaitsi kuuluisalla
Pudongin pisnes-alueella. Korkeutta pytingillä on 492 metriä ja kerroksia on 101.
Hississä meni korvat lukkoon :( Lähes ylimmässä kerroksessa oli baari, jossa nautimme
vodkamartinit. Ravistettuna, ei sekoitettuna, tietysti. Oli sanoinkuvaamattoman hienoa

istua sohvalla pilvenpiirtäjän huipulla
drinkki
kourassa
ja
tuijottaa
suurkaupungin valoja. Lähes yhtä
sanoinkuvaamatonta oli käynti kyseisen
baarin vessassa, jossa oli vähintäänkin
mielenkiintoisia
ominaisuuksia.
Maanantai-aamuna
ilostutimme läsnäolollamme Suomen
suurlähetystöä. Jopa läppärit sekosivat
meistä. Vinkki: kannattaa toimia

metromatka kohti Kemiran toimistoa.
Pienten
sekaannusten
jälkeen
saimme kuitenkin kattavan kierroksen
heidän tiloissaan, jonka jälkeen
vaihdoimme bussiin kohti ABB:n
uutta tehdasta. Saimme kuulla, nähdä
ja kokea kiinalaisen rakentamisen
erinomaisen laadun. Suomalaisilla ja
paikallisilla oli kuulemma ollut suuria
näkemyseroja rakentamisvaiheessa. Ei
se ole niin justiinsa. Normaalien XQkiitosten jälkeen vietimme pari tuntia
iltapäiväruuhkassa. Murheet hälvenivät,
kun saavuimme illan ruokapaikkaamme,
teppanyaki-ravintolaan.
Ruoka
oli
herkullista, ja sake virtasi. Tarjoilijoilla
oli jälleen kiire täyttökannujen kanssa.
Saatoimme myös hieman laulaa
sitsihengessä. Iltamme huipentui vielä
paikalliseen
ravitsemusliikkeeseen,
josta koko ryhmämme ei kuitenkaan
valitettavasti selvinnyt ilman tappioita.
Aamun sarastaessa monet
meistä olivat erittäin hilpeällä tuulella.
Oli siis hyvä hetki vierailla työmaalla
lämpimän
aurinkoisessa
säässä.
Kaikki eivät kuitenkaan aamulla
bussiin selvinneet erinäisistä syistä
johtuen. Eräs, kutsukaamme häntä
vaikka Erkiksi, oli kadonnut tyystin.
Ulkoexculaiset tutustuivat alueeseen

aamulla. Tai jotain, mysteeri kuitenkin.
Edessä oli enää vapaapäiviä. Ne
jokainen sai viettää parhaaksi kokemallaan
tavalla,
mutta
suosittuja
kohteita
olivat mm. erilaiset museot, Pudong
sekä erityisesti naisten suosion saanut
loputtoman
kokoinen
feikkimarketti
metroaseman kupeessa. Mikään ei ole
iloisempi kuin länkkärin näkevä kiinalainen
katukauppias. ”I’m your friend, I give you
best price!” Vapaapäiviin sisältyi myös
halpoja hieromoita ja ravitsemusliikkeitä.
Aktiivisimmat
verkostoituivat
myös
kansainvälisesti,
mm.
Kanadaan.
Viimeisinä päivinä oli myös
koko excuporukan yhteistä ohjelmaa.
Kävimme syömässä hienossa ravintolassa,
ja jatkoimme iltaa open bar-klubilla.
Vietimme
samalla
lakinlaskijaisia,
ja
herätimme
paljon
huomiota
hoilatessamme
teekkarihymniä
keskiyöllä
lakit
kourissa.
Eräs
exculainen sai illan aikana mafiapomon
maineen
paikallisten
keskuudessa.
Seuraavana iltana noin kymmenen
hengen iskuryhmä kävi testaamassa
miltä koira maistuu, hyväähän se oli!
Aivan
viimeisenä
iltana
harrastimme suomalaista perinnelajia,
eli karaokea. Saimme oman huoneen,
jossa rokkasimme vielä yhden illan
ennen kotiinpaluuta. Mikään ei laula
kauniimmin kuin teekkari. Muistoksi
sosialisoimme
kaljatynnyrin,
joka
löytyy
nykyisin
kiltahuoneelta.
Lähtöpäivä koitti lopulta, ja
25 hengen porukkamme oli ehtinyt 2,5
viikon aikana kiteytyä yhdeksi ryhmäksi.
Mielet olivat toisaalta haikeita, mutta
myös iloisia, sillä kotiin oli jo hieman ikävä.
Pakkaamisessa ja huoneiden siivoamisessa
kului pitkä tovi, mutta ehdimme ajoissa
ennen huoneiden palautusta. IK:n raati
kokousti päivällä viereisen Mordorpilvenpiirtäjän näköalakahviossa, paikalla
oli ennätysmäärä vierailijoita! Matka
lentokentälle oli itsessään hieno kokemus,
sillä 40 km taittui joutuisasti 8 minuutissa
magneettilevitaatioluotijunalla,
eli
sillä kuuluisalla MagLev-junalla, jonka
huippunopeus matkustajakäytössä on 430
km/h. Lentoa odotellessamme pelasimme
vielä viimeiset siantapot terminaalin
lattialla. Lennot sujuivat ongelmitta, ja
Suomeen palatessamme olimme taas
köyhiä opiskelijoita rikkaiden länkkäreiden
sijasta. Jet lag loppui onneksi muutaman
viikon jälkeen…

Mordor.

One, two, three,
WHISKEYYY!!!!

400:stä Tsingtaosta tehty kaljavaltaistuin.

Matkaa tukivat:

UPM
paikallistuntemuksellaan auttoi
NCC
meitä useasti. Ensimmäisen
FBCS illan saavutuksiin kuuluu myös
Kone hollantilaisten peittoaminen beer
Rudus bongissa paikallisessa baarissa.
Jet
lag
vaivasi
MVTT
ryhmäämme lähes tauotta koko
Metso matkan ajan, eikä ensimmäinen
Akava aamu ollut poikkeus. Oli kuitenkin
Metso odotetun ensimmäisen excursion
Forcit aika, joten matkasimme metrolla
Inlook suomalaiseen innovaatiokeskus
Finchihin, jossa kuulimme
Kemira
Y-laitos mm. kuinka helppoa on
siirtyä
työskentelemään
R-laitos
Kiinaan. Illalla tutustuimme
Finnmap paikallisten
opiskelijoiden
Ramboll kantapaikkaan,
sopivasti
Vahanen perjantai-iltana. Uskaliaimmat
kokeilemaan
Wärtsilä pääsivät
uusia jänniä asioita.
Konecranes
Lauantain
Telinekataja
ohjelmassa oli Aallon
A-Insinöörit oman vientituotteen,
Green Tower eli sikäläisen Design
Saint-Gobain Factoryn katsastaminen.
Finnsementti Tilat olivat vähintäänkin
usealla
Lemminkäinen hulppeat,
Nordic center saunalla varustettuna.
Tongjin
yliopiston
Aaro Kohonen
kertoi
Kalliorakennus professori
Betoniyhdistys Shanghain liikennejärjestelmästä, jonka
PES- Arkkitehdit jälkeen
saimme
Tongji University hetken vapaa-aikaa.
Rakennusteollisuus
Olimme
Aalto Design Factory
VTT, Finpro, Finchi, Tekes
insinööritieteiden Korkeakoulu
Shanghain Suomen Suurlähetystö

tuntemattomalla alueella, emmekä oikein tienneet mitä tehdä. Luonnollinen ratkaisu
oli totta kai kaiken alueelta löytyvän oluen ostaminen ja siirtäminen DeFalle iltaa varten.
Tämän operaation jälkeen palasimme vielä kuuntelemaan yhden luennon, jonka jälkeen
vaihdoimme vapaalle, eli pitsaa, saunomista ja Tsingtaota. Opimme kuinka päästään
paitsioon kiinalaisittain. Ehdimme myös harmiksemme tuhoamaan yhden kitaran
siantapon ohessa.

Perinteinen kiinalainen illanviettotapa: hengataan suihkulähteessä.

Maoa kunnioitetaan tanssimalla letkajenkkaa.

suurlähettiläänä Shanghaissa, toimisto
oli huikea! Iltapäivän vietimme
Konecranesin vieraina. Kuuntelimme
esityksen firman toiminnasta Kiinassa,
jonka jälkeen vierailimme heidän erittäin
siistissä tehtaassaan. Illalla suurin
osa meistä söi vaihteeksi intialaista
ruokaa. Tarjoilijat olivat hitaita,
olutkannut tyhjenivät pöydistä koko
ajan, mutta ruoka oli hyvää. 2 tähteä **
Tiistain
aloitti
pitkä

ja kävimme tietysti edustamassa
Suomea heidän kanssaan. Osalla ilta
venyi hyvinkin pitkään, mutta onneksi
taistelupari auttoi aina tarvittaessa!
Suzhou on puutarhoistaan
ja silkistään kuuluisa kaupunki,
mutta nekään eivät saaneet kaikkia
motivoitua heräämään ajoissa junaa
varten. Erkki oli jälleen kateissa.
Kiinan länsimaistumisen huomasi
loputtomista KFC:n ja McDonald’sin
mainoksista.
Suzhoussa
pääsi
tutustumaan
hieman
erilaiseen
Kiinaan
kuin
suurkaupungin
sykkeessä, suosittelen. Erkki löytyi
illalla hostellilta, oli kuulemma ollut
aivan jäätävän kauan suihkussa

Mitä jäi matkalaiselle käteen? Ainakin
rentouttava loma sekä nippu huikeita
kokemuksia, hauskoja tarinoita ja uusia
kavereita.
Matka loppui, mutta muistot jäivät,
kiitos
ulkoexcu
2012!
Satavuotisjuhlalukuvuosiulkoexcursio, hurraa!
Me, paikallinen nähtävyys. Kameroista vain
kolmasosa kuvassa.

Aijua päähän" "Töräytetään" "Ketä noi 57 hylättyä on?" "Mä en voi sille mitään, se vaan tuli mun suuhun" "Tää on nykyää niin tiukka kun en oo käyttäny pitkään aikaan" "Noniin tytöt, näyttäkääs kaikki viuhkat" "Ei vittu poijaat mul on huono olo." "Kiitos for the

Lyhyen lepohetken jälkeen
alkoi tutustuminen paikalliseen
ruokakulttuuriin. Eroja suomalaiseen
kulttuuriin löytyi nopeasti useita,
mutta ennakkoluulottomina nuorina
tartuimme
syömäpuikkoihin
ja
kokeilimme lähes kaikkea mitä
ruokalistalla oli tarjolla. Osalle
syömäpuikkojen käyttö aiheutti
aluksi ongelmia, mutta Siperia
opetti kyllä senkin taidon. Samana
iltana tutustuimme myös uuteen
ABB ystäväämme,
Shanghaissa
Sito opiskelevaan Mahmoudiin, joka

hostellille havahduttuaan jostain
päin Kiinaa, tarina ei kerro enempää.
Seuraavana
päivänä
kävimme
hieman
syrjemmässä
Kunshanin kaupungissa Koneen
tehtaalla.
Samalla
reissulla

katsastimme
uusimman
Bondelokuvan kuvauspaikkoja, ja opimme
kuinka lipeviä kirkkonummelaiset
kauppamiehet
osaavat
olla.
Moduulitaloja hän ei ainakaan
osannut
vakuuttavasti
esitellä.
Perjantaina
Fudanin
yliopistolla opimme Nordic Centerin
toiminnasta. Kohtasimme valtavan
Mao-patsaan
ja
paistattelimme
päivää hänen valossaan. Sen jälkeen
oli matkamme viimeisen virallisen
excursion aika, kohteena Metso.
Heidän tehtaansa oli mielenkiintoinen,
ja opimme, ettei hehkuvaan metalliin
kannata koskea paljain käsin. Samana
iltana
Shanghain
suomalaiset
kerääntyivät
yhteen
paikkaan
kuukausittaiseen
illanviettoonsa,

11
"Antin jetlag poistui suun kautta" "Käden hinta on halpa" "Millä sä avaat ruuveja? ..ruuvimeisselillä" "Mie oon ryypänny 7 päivää ja mulla on ihan hirveä olo." "Ime sitä!" --> “Oli muuten aika lähellä ettet saanu tota naamalles.“ "Pitääkö täälläkin miesten tulla paikalle että jotain saadaan aikaseks" "Ikinä en oo lentäny baarista.." "..Ootko sä miettiny sun tulevaisuutta?" "Frans potkas

niin otetaan matsi" "Eiks kaikil 13 vuotiail oo tissit" "Nyt vedät sen nainen ja puolustat rotuas" "Mihin mä vedän tän" "Tee kaikille palvelus ja työnnä sormet kurkkuun" -> "ne on jo kaikki kurkus" “Matias auki 100 rahaa” "So you do bridges, what do you do?" > "bitches" "Suomi-Kiina-Kanada turnaus päättyi 2 voitolla Suomelle mutta Miika sai pelikiellon vastustajan kanssa vehkeilemisestä."

10														
Ulkoexcu Kiinaan 19.9.-5.10.2012

service moro morjens" "mä tein sut niin märäks et valu lattialle." -> "oma vikas ku et osaa tähdätä!" "hei joni, mulla on erittäin valikoiva muisti ja mä aijon muistaa tän erittäin valikoivasti" "On niin paha olo mut silti pitää olla hirveen kiva kaikille." "Ota rillit pois

715517 asdflol
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HIMOKARPPAUS
ANTAA SUPERVOIMIA
Killan emäntä
on pitkin vuotta
valmistanut isoja
grilliannoksia killan jäsenille, mutta
syönyt kaiken aina
itse. Tästä syystä
emäntä osaa
nykyään lentää ja
hänellä on röntgennäkö.
Emännän
mukaan lihaa pitää
syödä ainakin 3kg
päivässä, mikä
on enemmän
kuin Täffän suursyömärikilpailun
kaikkien aikojen
ennätys.
Emäntä
suosittelee
himokarppauksen
helpottamiseksi
majoneesia.
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Killan uusi
puheenjohtaja aikoo
huhujen mukaan
suorittaa kolmessa
vuodessa viisi
teekkaritutkintoa.
Tutkinnoista kaksi
on jo valmiita, ja
kolme seuraavaa
on vielä tuloillaan.
Kahdella viimeisellä
ei tosin ole arvoa,
sillä ne täytyy
suorittaa uudessa
kandiuudistusluokassa, joka ei
hyödytä ketään eikä
mitään.

HUIVILIIGA LOMA
LLA
GRÖNLANNISSA
Huiviliigan pääpomo Jorkki on
nähty lomailemassa
Grönlannissa.
Aseidensa kanssa
virkistäytynyt
pahis otti aurinkoa
jäälautalla ja ammuskeli sisätiloissa
IKEAn paperisia
kattolamppuja,
tosin ohi, ja vain
kymmenen sentin
etäisyydeltä.
Huiviliiga
valloitti aiemmin
syksyllä onnistuneesti Ranskan, ja
laittomien huivien
avulla maan talous
nousi heti jaloilleen.
Mercí.

RAATIVUOSI VANHENTAA 38 VUOTTA
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Huippuyliopiston
tutkimusten
mukaan raati- ja
hallitusvuosi
vanhentaa toimijaa
keskimäärin 38
vuotta. Stressi,
pikaruoka ja liika
juhlapuvuissa
edustaminen
saavat aikaan
V11N-4-geenin
ennenaikaisen
aktivoitumisen.
Vanhentumisen
kärkisijaa hallitsee
Fyysikkokilta,
jonka raadin
jäsenet ovat
vanhentuneet jopa
67 vuotta 365
päivän aikana.

Evoluutio on kehittynyt
Otaniemessä niin pitkälle,
että ravintoketju syö itseään.
Sonnit pitävät fosforista,
opintovastaavat fosforeituneista
sonneista ja foliosta. Uhriksi tosin
joutuvat kimaltavat hopeoidut
bilettävät tupsuphuksit.
Mahdollisuudet karata
ravintoketjulta ovat heikot.

RUUTISET 4/2012

SIANTAPON TYRMIS
TYTTÄVÄT
SIVUVAIKUTUKSET

JUORUUTISET VANNOO KAUTTA KIVEN JA KANNON ETTÄ KAIKKI TAPAHTUMAT PERUSTUVAT EDELLEEN VAKAALLE FIKTIOPOHJALLE. VALITUKSIA EI OTETA VIELÄKÄÄN VASTAAN.

LOLWUT?!

Liian siantapon
pelaamisen on todettu aiheuttavan mm.
sikotautia, röhkimistä,
kaukalosta syömistä ja
käsittämätöntä himoa
kieriä mudassa.
Sairastuneiden
määrä on nousussa, ja
tähän mennessä ainoa
vastalääke sairauteen
on kaljan juomisen lopettaminen kiltiksellä.
Kuvan henkilö
liittyy tapaukseen.

PALLOPÄÄ!
!
A
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Tuntemattoman mieshenkilön pää paisui
isoksi ilmapalloksi hänen puhallellessaan liikaa heliumpalloka 100-vuoden
alkupamauksessa. RILin sponsoroimat
Rakennusinsinöörikillan juhlavuotislogolla
koristellut pallot olivat suosittuja, ja pallopää
hauskuutti kansaa raapimalla päätään.
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Lusikan pitäminen kielessä tai eri kehon osissa piti olla
silkka mahdottomuus, mutta FTMK todisti sen vääräksi.
Taikuutta on sittenkin olemassa! Tätä taitoa voi hyödyntää
esimerkikis... ei mihinkään.

IK:n KILTALEHTI YHÄ YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:
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“KUN EDES MIKÄÄN EI RIITÄ.”

Paparazzit: meays, MillaM, CalleCalle, Tuomas Rantanen
Lööpit: mea

MIKKELI PERUSTI JONI
VIRKKI -FANCLUBIN!

HAH?

WAU
!

Raksaphuksi on voittanut haalariräpin maailmanmestaruuden. “Tomu” sai Scoreksi paidassaankin lukeneet
68 pistettä, kun maksimi oli 7000. Tämä riitti voittoon,
ja palkinnoksi Tomu sai 68 euroa. Ruutiset onnittelee
maailmanmestaria!

LIHANSYÖJÄBAKTEERI!!!
Eräänä lokakuisena päivänä suuri joukko norppia rantautui äkisti OK20:n
parkkipaikalle. Kukaan ei tiedä mistä norpat ovat kotoisin, mutta niiden
oletetaan olevan sukupuuton partaalla ovelia Niemennorppia, sillä niiden
väritys vaihtelee kuvaukseen sopivalla tavalla.
Norpat ajautuivat tulvan saattelemana alas Otakaarta pitkin ja
katosivat näkyvistä.

Mikkelin kaupunki on perustanut turkulaisen Joni Virkin kunniaksi
oman fanikerhon. Fanclubin kunniajäsen Miika Suutari poseeraa
kerhon perustamistilaisuudessa idolinsa kuvan kanssa. Hän kertoo
kuvan olevan hänen arvokkain omaisuutensa. Virkkiä ei tavoitettu
kommentoimaan asiaa, sillä hän oli Turussa, jonne kukaan ei
halunnut mennä haastattelemaan.

RILkamissa pääsi
valloilleen avaruudesta
tiensä löytänyt pimeässä
hohtava rengasmainen
lihansyöjäbakteeri joka
on erityisen mieltynyt
korviin.
Kuvan uhri ei selvinnyt
hengissä taistelusta
huolimatta.

TEKSTARIPALSTA
Plagiointia.
Vaadimme yhtä
kaunista IK:n jäsentä
toimituksemme
virkitysiltaan yhdeksi
illaksi käyttöömme.
KoLehti
Etsitään seuraa
18-65v. naisista
pk-seudulla. Olen
hiukan villi 22v.
poika otaniemestä
ja tykkään tehdä sen
saappaat jalassa.
Erityisesti pidän
punaisista kontio
kumisaappaista. Ota
yhteyttä jos omistat
saappaat.		
Saapasjalka
JESJEEHURRAA! :)
		 asdf
Oishan se kiva jos
joku niinku kiinnittäis
huomioo, joku yks
sellain aika söötti
tuleva raatilainen.
Raksatyttö

Uujeah, syksy pelastettu--> statiikan
tentti minimipisteillä
lävitse¡
Saamatonphuksi
Etsin kumppania,
johon voin luottaa
kuin teräsbetoniin.
Elämäni on kuin erillään lojuvia tiiliskiviä, olisitko sinä
elämäni laasti? Pidän
kodin perusaskareista: laatoittamisesta,
paaluttamisesta
ja kaapeloinnista.
Tavataan täysikuun
aikaan Päälafkan työmaalla, pukeuduthan
lateksiin ja pitkävartisiin kumisaappaisiin!
Rakentaja-Rauno
Seksikäs sonni
+30v etsii saman
ikäistä Jussia
tositarkoituksella<3
olethan atleettinen ja
tykkäät pyöräilystä.
Seksisonni81

o

o2
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0,24
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74
0,24
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44
0,62
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34
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25
0,13
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23
0,05
32 %
23
0,52
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0,08
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7%
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0,16
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1%
6
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5
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0
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0
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Tapahtui MAIKsitseillä:
fliping da table
Papatrololzi
Miksei niitä mopopoikia siellä
Mannilantien kulman
takana saada jo
kuriin? Pitääkö kutsua helikopterikommandiitit apuun, hä?
Kukkahattuluutnantti

Osallistuminen

0
1
4
0
0
11
2
0
8
2
1
0
0
0
1
0
0
1

558 18
94 3
505 10
388 4
347 11
326 5
307 6
71 1
186 4
197 2
465 5
44
18
232 4
103 1
70 0
14 0
30 0
4 0
9 1
26 0
1
5 0
3 0
40 0
59 0
3 0
1 0
7 0
9 0
3 0
122 4
2
13 1
179 2
1
1
3
13 1
4
4 0
59 3
18 0
2 0
49 1
8
5
2 0
2 0
7
8 0
4
5 0
27 1
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Kalle Vainikka
Eppu Henriksson
Ossi Inkiläinen
Johannes Laurila
Mikko Närvänen
Pauli Moilanen
Pietari Pellinen
Jussi Forss
Lasse Forss
Olli Koskinen
Ensimmäinen
sija
Miika Suutari
Antti Väisänen
Pekka Homanen
Riku Tujunen
Joonas Hoikkala
Lauri Tomunen
Aliisa
Pietilä
Kalle Vainikka
Hanna
Koskikallio
Eppu Henriksson
Teemu
Viiala
Ossi Inkiläinen
Tuuli
Klemetti
Johannes
Laurila
Mikko Närvänen
Pauli Moilanen
Pietari Pellinen
Jussi Forss
Lasse Forss
Olli Koskinen
Miika Suutari
Antti Väisänen
Pekka Homanen
Riku Tujunen
Joonas Hoikkala
Lauri Tomunen
Aliisa Pietilä
Hanna Koskikallio
Teemu Viiala
Klemetti
Sarake1 TuuliSarake2

Osallistuminen

0
0
2
1
0
7
2
0
13
0
0
0
0
2
0
0
0
6

121 100 76
22
10
9
108
86 81
71
59 69
78
54 53
60
51 57
75
54 41
12
9
7
47
30 30
58
30 33
143
89 67
2
7
6
6
1
0
46
47 41
33
13 18
22
7 11
5
3
0
11
5
3
0
0
0
0
2
1
6
7
3
0
0
0
0
1
1
1
1
0
12
3
9
20
8 10
1
0
1
0
1
0
2
2
1
3
2
1
2
1
0
33
26 20
0
0
1
2
2
3
67
31 24
1
0
0
1
0
1
1
1
2
4
1
0
2
3
0
1
22
10
9
8
3
3
0
1
1
6
7 15
2
3
1
1
1
2
0
0
2
0
0
2
0
1
4
3
2
2
1
0
3
0
4
1
8
5
7

Osallistuminen

117
16
98
87
84
72
64
19
34
31
86
16
2
48
13
20
2
5
2
3
5
1
2
0
11
14
1
0
1
3
0
21
1
5
36

45

Pisteet/peli

144
37
132
102
78
86
73
24
45
45
80
13
9
50
26
10
4
6
2
3
5
0
1
1
5
7
0
0
1
0
0
22
0
1
21

4

Ensimmäinen sija
Pisteet

Vainikka
Henriksson
Inkiläinen
Laurila
Närvänen
Moilanen
Pellinen
Forss
Forss
Koskinen
Suutari
Väisänen
Homanen
Tujunen
Hoikkala
Tomunen
Pietilä
Koskikallio
Viiala
Klemetti
Jäkärä
Hyttinen
Jurmu
Savolainen
Hurskainen
Karjalainen
Haahtela
Heinonen
Kangasmaa
Oudman
Rintala
Sinisalo
Suomela
Vainio
Velinov
Hietala
Horn
Korhonen
Rantanen
Ruonala
Tilasto
Heinonen
Nurmi
Nuyiren
Rislakki
Suutarla
Häkkinen
Lehto
Virolainen
Aarnos
YläKarlström
Kupari
Partanen

3

Siantapot

Kalle
Eppu
Ossi
Johannes
Mikko
Pauli
Pietari
Jussi
Lasse
Olli
Miika
Antti
Pekka
Riku
Joonas
Lauri
Aliisa
Hanna
Teemu
Tuuli
Jesse
Henri
Janne
Vekku
Paavo
Emmi
Pyry
Oliver
Simeoni
Wille
Markus
Kalle
Pihla
Vili
Valentin
Jasmiina
Frans
Nasti
Tuomas
Matias
Einon-oma
Aiju
Jenni
Matti
Jussi
Vuokko
Marianna
Oskari
Elina
Laura
Mea
Tero
Mikko
Petteri

2

Pelit

12

Viimeinen

1

Tokavika

i2

N-sija

Sukunimi
yytui

Toinen

Etunimi
i

Ensimmäinen
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Otso
Saara
Elias
Johannes
Antti
Jyry
Ville
Anna
Janne
Niko
Anni
Milla
Heli
Aleksi
Ali
Miia
Sauli
Oona
Jyri
Jussi
Tomas
Mikael
Joonatan
Petri
Sonja
Juho
Janne
Tuomas
Antti
Hans
Anna
Matias
Rasmus
Calle
Raphaël
Yhteensä

et niinku mulla on
merkitystä tässä
maailmassa, tai ku
kaikki on sillee vähä
eksyksis, tai sillee,
kuka tietää mitä
me tääl maailmas
tehää?!? ahdistavaa...
Paikkaansa etsivä
If assholes could fly,
this place would be
an airport indeed.
The Aviator

Tissit vaiko kalja?
Siinä vasta pulma.
Mr. Cookie Monster

Tää on _niin_ paljon
parempi ku joku
twitter tai fb, ku tääl
tuntee et näil viesteil
on merkitystä, tai

Raksan
virallinen
sian
tappo
tilasto
26.11.2012

I don’t get it.
U try to kill me?

My friend will leave
tomorrow, she wants to
see your friend if you
guys going out tonight.
Let me know so we can
make plans.
+8618930264880

Movember on maailman ihanin juttu!
Eine Frau aus Deutschland

Kuka ninja tänne kirjottelee kiinaks?!?!!
Just give me my
passport back!
Myydään käytetty
Hermanni-laulukirja.
Sivuista osa on juhlahumuissa kadonnut
ja muutenkin sanoista voi olla vaikeaa
saada selvää. Voidaan myös vaihtaa
uuteen vastaavaan.
Ota yhteyttä, XX
Hermanni
Otin häpäisimeni
esiin. Survaisin sen
syvälle mättääseen.
Ilmasta kuului repivää ääntä. Korvani
soivat. Häpäisimeni
seinämissä tuntui
kuumalta. Panettaa.
Häpäisijä
Hur-fukken-aa!

Rudi

Rakkaat amikset.
Pyydän anteeksi koko
yläasteenjälkeisen
elämäni kestänyttä
ymmärtämättömyyttäni tyyliänne tai
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Tack ska du ha! 1997-2012
teksti: Aleksi Meuronen

Kalle Vainikka
Eppu Henriksson
Ossi Inkiläinen
Johannes Laurila
Mikko Närvänen
Pauli Moilanen
Pietari Pellinen
Jussi Forss
Lasse Forss
Olli Koskinen
Miika Suutari
Antti Väisänen
Pekka Homanen
Riku Tujunen
Joonas Hoikkala
Lauri Tomunen
Aliisa Pietilä
Hanna Koskikallio
Teemu Viiala
Tuuli Klemetti

Uskollinen toimittajanne on saanut juuri suoritettua virkamiesruotsin. Kyseisen kielitadon
hankkiminen alkoi Auroran koulun neljännellä luokalla jumalan vuonna 1997 ja päättyi Aaltoyliopistossa dekadenssin syksynä vuonna 2012. Mitä tällä ruotsinkielellä olisi nyt tarkoitus
tehdä? Onko sille sijaa koulumaailman ulkopuolella niin sanotussa oikeassa elämässä? Miksi
sitä piti ylipäätään lukea? Väsymätön moraalinvartijanne on listannut tähän aamun pikkutuntien
konjakinhuuruiseen pulitzer-ehdokkaaseen muutamia niitä syitä, miksi tästä keskiaikaisesta
pakkopullasta pidetään vielä kiinni kuin hukkuva narusta.

VIRALLINEN KIELI

Sara Sara Sarak Sara Sar Sara Sa Sarak Sarake Sarake
ke3 ke4
e5
ke6 ake ke8 rak e10
11
12
7
e9
Seppälä
0
0
1
2
2
5 0 -6
-1,20
1%
Haapala
2
3
2
4
5
16 0 -7
-0,44
4%
Herra
0
1
1
2
3
7 0 -7
-1,00
2%
Hämeri
5
5
4
2 10
26 0 -7
-0,27
7%
Kirjavainen
2
6
5
3
7
23 0 -7
-0,30
6%
Kuokkanen
0
0
3
3
2
8 0 -7
-0,88
2%
Manninen
9
12
22
13 12
68 0 -7
-0,10 18 %
Häkkänen
17
15
24
15 21
92 0 -8
-0,09 24 %
Nikkonen
9
9
15
9 13
55 0 -8
-0,15 14 %
Rajaniemi
30
36
15
32 36 149 5 -8
-0,05 39 %
Suomalaine
3
3
7
3
8
24 0 -10
-0,42
6%
Kivioja
3
3
8
3
9
26 0 -12
-0,46
7%
Hakamäki
0
2
5
1
7
15 0 -13
-0,87
4%
Meuronen
1
2
5
5
7
20 0 -15
-0,75
5%
Mäkinen
1
0
1
3
7
12 0 -15
-1,25
3%
Mäkinen
0
2
3
1
8
14
-15
-1,07
4%
Ylinen
1
3
6
8
6
24 0 -15
-0,63
6%
Niiranen
0
0
1
4
6
11 1 -16
-1,45
3%
Tiimonen
2
7
12
5 11
37
-16
-0,43 10 %
Hietala
28
43
51
42 37 201 10 -17
-0,08 52 %
Fagerström
2
7
10
12
9
40 0 -19
-0,48 10 %
Hyövälti
0
1
4
2
9
16 0 -19
-1,19
4%
Huhdanmäki
0
3
4
3 10
20 1 -20
-1,00
5%
Kinnunen
10
11
16
13 19
69 2 -20
-0,29 18 %
Heikkilä
1
4
6
3 12
26 1 -21
-0,81
7%
Keiski
3
2
4
6 12
27
-22
-0,81
7%
Peltola
6
5
13
13 15
52 3 -26
-0,50 13 %
Kiuru
65
61
82
74 72 354 14 -27
-0,08 92 %
Torkki
10
8
18
14 21
71 0 -28
-0,39 18 %
Pasila
5
6
10
15 15
51
-29
-0,57 13 %
Nermes
28
27
40
37 39 171 2 -32
-0,19 44 %
Vainio
37
41
71
48 50 247 6 -33
-0,13 64 %
Fagerström
12
26
32
46 19 135 3 -34
-0,25 35 %
Uhlenius
56
68
56
80 71 331 11 -42
-0,13 86 %
Yorke
38
51
66
58 57 270 2 -45
-0,17 70 %
386 473
623 584 647 386 61 -633 -0,54

Kiltiksen pulmapallo läpi ajassa
3:59:16 Hidas aika, mut onpahan
pohjat asetettu
Pallopää

Kamalan asiatonta
tekstiä viimelehdessä.
Olen järkyttynyt.
Pihtiputaan mummo -26
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opintosuuntaustanne
kohtaan. Kun
nykyjään yritän
lähestyä vastakkaista sukupuolta,
tai katsoa peiliin,
ymmärrän mitä teinipojan elämä olisi
rankimmillaan voinut
olla.
Movember-finalisti
Kallion tentti, taktiikka perinteinen:
tenttiarkisto.fi - kiertää kumminkin.
And your point is?
Nimeltä mainitsemattomassa lounasravintolassa eräänä
päivänä. Päätän
syödä savulohisalaatin. Lohi on hyvää.
Salaatissa on myös
tomaattia ja herneitä
ja vähän muutakin.
Mutta ei salaattia.
Kiinankaalihuijaus.
Kyllä harmitti.		
Ottaa kaaliin
Koska Dingo
Tinakenkäinen tyttö

Mitä sitten? Intiassa on varmaan
sata virallista kieltä, eikä niiden
kaikkien osaamista velvoiteta keltään.
Ahvenanmaalaisetkin ovat onnellisempia
kuin koskaan. Heidän kun ei tarvitse lukea
suomea, joka myös on virallinen kieli. On
siis mahdollista, uskokaa tai äläkää rakkaat
lukijat, pärjätä osaamatta kaikkia maan
virallisia kieliä.

SUOMI ON KUULUNUT RUOTSIN VALLAN
ALAISUUTEEN
Pieni kunnianosoitus miehittäjävallalle on siis paikallaan.
Suomi on kuulunut myös Venäjän vallan alaisuuteen. Toisin
kuin ruotsalaiset, venäläiset antoivat meille autonomian,
uskonvapauden, valtiopäivät ja vaikka mitä muuta kivaa. Sen
lisäksi Suomessa vaikuttaa tällä hetkellä enemmän venäjää
puhuvia kuin ruotsia puhuvia. Ja erotus vain kasvaa jos
poistetaan molemmista joukoista englannin osaajat. Silti
Suomessa ei ole pakko lukea venäjää.

PYSTYY KOMMUNIKOIMAAN
PAREMMIN RUOTSALAISTEN
KANSSA

Englantia osaamattomat
ovat katoava luonnonvara
nykypäivän Suomessa. Se
murto-osa mummoista,
jotka eivät osaa muita
kieliä kuin ruotsia ovat
aniharvassa. Suurempi
todennäköisyys on
törmätä pelkästään venäjää
puhuvaan mummoon
hädän hetkellä. Siinä ei
paljoa tacksomycket ja
nyskavibörjat auta.

Ruotsalaisten kanssa paras
kommunikointiväline on englanti.
Ruotalaiset ja suomalaiset ovat yksiä
maailman parhaita englantia vieraana
kielenä puhuvia ihmisryhmiä. Miksi
kukaan käyttäisi aikaa ja energiaa
opetellakseen toisen, paskemman keinon
tämän kommunikoinnin suorittamiseksi.
Jos omistaa jo 50 tuumaisen HDtelkkarin, miksi hankkia 20 tuumainen
käryttävä kuvaputki?
HELPOTTAA OPPIMAAN
SAKSAA TAI JOTAIN
MUUTA HYÖDYLLISTÄ
KIELTÄ

SE ON YLEISSIVISTÄVÄÄ
Eikä ole. Maantieto on yleissivistävää. Historia on yleissivistävää.
Crocodile Dundee on yleissivistävää. Crocodile Dundeen on nähnyt
yli 20 000 000 ihmistä maailmassa, kun taas ruotsia puhuvia on vain
noin 10 000 000.

No lohduttaapa vitusti. Nyt kun
olet opiskellut kymmenen vuotta
kieltä, jota et tarvitse, voit aloittaa
uuden kielen opiskelun! Istelläni
jäi lukiossa saksan opiskelu
nimenomaan sen takia, etten
jaksanut englannin ja ruotsin lisäksi
lukea muita vieraita kieliä.

KAKSIKIELISYYS ON
RIKKAUS
Kaksikielisyys on rikkaus, koska
silloin toisen kotimaisen kielen
opiskelu sujuu vaivattomasti.
Niille, jotka ovat yksikielisiä,
väkisin kaksikielistäminen
on ehdottomasti kaikkea
muuta kuin rikkaus. Ainakaan
allekirjoittaneella ei ole
kovin rikas olo tuhlattuani
lukemattomia tunteja toisen
kotimaisen kielen opiskeluun.
Rikkautta olisi valinnan vapaus,
josta ollaan nykysystemissä
kovin kovin kaukana.

PYSTYY
AUTTAMAAN
UMMIKKOMUMMOA
HÄDÄSSÄ

KÄYTÄNNÖN SOVELLUS
Tähän on listattu sanatarkasti kaikki ne
keskustelut, jotka kyltymätön seikkailijanne on
käynyt koulun ulkopuolella ruotsiksi:
Paikka: Östermalm, Tukholma, Ruotsi
Keskustelukumppani: Kemal Tötterström,
pizzaleipuri

Kemal Tötterström: -Jöörde juurde jöörde juurde?
Yours truly: -Hawai, milano, kokis.
Kemal Tötterström: -Hå?
Yours truly: -Coca cola.
Kemal Tötterström: -Ah, okej!
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Kuvat: Mea

Mitä tapahtui? Etsi:
-rikkinäinen paloposti
-tuulikone
-valvoja
-raksa putkessa
-Sanajahdin pelaamista
-Planet Hollywood
-tutalainen
-toinen valvoja
-bileet
-skumppaa
-angry birds

MS SILJA SERENADE

VIISKILTARISTEILY

“Hei kato kameraan ni mä laitan tän Ruutisiin“
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Heli Hakamäki, Mea Ylä-Soininmäki

Suurten tekijöiden jalanjäljillä
Ruutiset kysyi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:in
Rakennus- ja rakennetekniikan johtoryhmän jäseniltä
muutaman kysymyksen Suomen rakennus- ja ympäristöalasta sekä niiden tulevaisuudesta.Alla on tiivis paketti täyttä
asiaa suoraan ammattilaisten suusta: Lue, opi ja hyödynnä!

Ruutiset toivottaa
kivaa joulupuuroa,
hauskaa tonttulakkia
ja onnellista
lahjapakettia
kaikille! :)

Vastaajat edustavat vastauksissaan visiotaan yksityishenkilönä.
1. Mikä on tällä hetkellä rakennusalan tärkein tavoite?
2. Minkä aihepiirin osaajia rakennusala tarvitsisi?
3. Mikä on Suomen tulevaisuuden suurin ympäristöhaaste?

1. Monesta vaihtoehdosta valittuna, tekemisen laadun
nostaminen uskottavalle ja tasaiselle tasolle.
2. Suunnittelun, suunnittelun ja suunnittelun.
3. Energia!
-Mika Reima
Osaamiskeskuksen päällikkö
NCC Rakennus Oy

1. Rakennusalalla on varmasti paljon tärkeitä tavoitteita,
mutta tässä yhteydessä haluaisin nostaa kohtuuhintaisen
asumisen. Asuntoja tarvitaan ja kiristyneiden energiaja muiden määräysten vuoksi kustannustaso tuppaa
nousemaan, mutta se ei saa olla esteenä kohtuuhintaisten
rakennusten tuotannolle. Rakennusalan onkin etsittävä
uusia keinoja tähän pääsemiseksi. Vuokrakerrostalot eivät
ehkä olekaan paras ja ainoa ratkaisu, vaan ratkaisu saattaa
löytyä jostain aivan muualta, kuten pientaloista.

2. Rakennusala tarvitsee
ennen kaikkea moniosaajia.
Diplomi-insinöörin erottaa
kauppatieteilijästä tekninen
osaaminen ja siten esimerkiksi
palkin mitoittamisen
perusteiden osaamisen tulisi
olla myös rakentamis- tai
kiinteistötalouden lukijalle tärkeä
osaamisalue. Vielä tärkeämpää
on kuitenkin mielestäni se, että
rakennesuunnittelijakin ymmärtää
tilinpäätösten, budjettien ja
katelaskelmien päälle.

3. Suurin ympäristöhaaste löytyy
varmasti energiatehokkuudesta.
Mikäli tähän keksitään ratkaisu, on
jatko huomattavasti helpompaa.

1. Laadun parantaminen, joka ei onnistu peljkästään
suunnittelijoiden tehtävien ja käytettävien normien lisäämisellä.
Allianssi ja muut yhteistyömallit ovat varmasti tervetulleita malleja
onnistuessaan.

-Joran Hasenson
Hankekehitysjohtaja
Pohjolan Design-talo Oy

1. Tuottavuuden parantaminen fiksummalla rakentamisella.
2. Laajan näkemyksen omaavia yhteistyökykyisiä henkilöitä unohtamatta teknistä osaamista
3. Edullisen, mutta ympäristöystävällisen energian tuottaminen teollisuuden tarpeisiin
Vapaa sana: Kannattaa hankkia kokemusta rakennusalan eri tehtävistä laajan näkökulman
saamiseksi. Tällä hetkellä alalla on paljon ihmisiä varustettuna liian kapealla näkökulmalla,
jolloin nähdään vain oma osuus eikä kokonaisuuden kannalta fiksuimpia ratkaisuja.   

2. Uusilla sukupolvilla on erilainen
ajattelutapa elämästä ja mm.
sitoutuminen ja urakehityshaaveet
ovat erilaisia.
Näihin menestyvät yritykset osaavat
hyvin vastata.
-Seppo Raiski
Varatoimitusjohtaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Teekkari tai tippainssi,
1. Mahdollistaa oikeantasoisten
ja oikeanlaisten osaajien määrä
koulutuksella.
2. Haluaisin itsekin kuulla
muiden näkemyksen tästä.
3. Energiankäytön
järkeistäminen.

-Atte Leppänen, Rakennus- ja rakennetekniikkaryhmän puheenjohtaja
DI
Fira Oy

1. Turvalliset, terveelliset, ekologiset mutta kuitenkin edulliset asunnot.
2. Lähitulevaisuudessa (oikeastaan nyt jo) tulee olemaan pulaa osaavista suunnittelijoista
jotka hallitsevat riittävästi rakennusfysiikkaa jota tarvitaan sekä uudisrakentamisessa
(kiristyvät energiamääräykset) että korjausrakentamisessa.
Varsinkin pientalotyömailta puuttuu osaavaa nykyrakentamista tunteva työnjohtoa.
Mentaliteetti on usein ”näin on tehty ennenkin”.
3. Vanhan rakennuskannan energiatalouden parantaminen. Uudisrakentaminen on vain n. 3%
rakennuskannasta joten vuonna 2050 valtaosa rakennuksista on energiasyöppöjä.
-Anonyymi

1. Vastuunsa tuntevaa rakentamista, jossa on
tarkoitus rakentaa minimimääräyksiä paremmat
rakennukset ja rakenteet.
2. Eo. vastuunsa tuntevia suunnittelijoita, joilla
on myös vankka konkreettinen työkokemus
myös ”vasaran varressa” sekä uudis- että
korjausrakentamisessa.
-Risto ”Raksa” Alanärä
Koululainen, emeritus
RR-ryhmän teekkarijäsen

1. Energiatehokkaan ja
ympäristöystävällisen rakennetun
elinympäristön nostaminen maailman
huipulle.

-Heli Hakamäki
Rakennus- ja
rakennetekniikan DIopiskelija
RR-ryhmän teekkarijäsen

2. Innovatiivisia asiakaslähtöisiä suunnittelijoita.
3. Löytää yhteinen ymmärrys ja tavoitteet ilman politikointia ja
eturistiriitoja.
-Juha Valtari
Johtaja
Kiinteistöt ja rakentaminen
Ramboll

koulutus on tärkeä
Tarkistuta heti linssi,
julkaisut luo järkeä
Ota kantaa, edut muista
rakennustyöstä älä luista
Muistithan jo liittyä?
ril.ﬁ
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Suomen Insinööritoimistot -seminaari 8.10.2012
Teksti: Heli Niesniemi Kuvat: Excuilijat

Päivä alkoi excursiolla Helsingin
Kalasatamaan, jonne rakennetaan
aivan
metroaseman
viereen
uusi Kalasataman keskus. Keskus
pitää sisällään niin asuin- kuin
toimistotaloja
sekä
hotellin,
sosiaalija
terveysaseman
sekä
kauppakeskuksen
pysäköintihalleineen. Lisäksi metron
ja Itäväylän päälle rakennetaan
viherkansi, joka toimii muun
muassa tornitalojen piha-alueena.
Keskuksen pääurakoitsijana toimii
SRV. Keskityimme tällä excursiolla
kohteen
maanrakennusja
louhintatöihin, joista vastaa Destia,
ja joiden suunnittelun hoitaa
suunnittelu- ja konsultointiyritys Sito.
Aloitimme
excursion
työmaatoimistolta, jossa Destian
edustaja, kohteen projektipäällikkö
Sami Korhonen piti meille kohdeesittelyn. Lisäksi keskustelimme
väliaikaisen
liikenteen
järjestämisen
sekä
metrosillan
siirron
tuomista
haasteista.
Esittelyn jälkeen siirryimme
Destian toisen edustajan, Pertti
Väyrysen,
johdolla
työmaalle,
jossa kiersimme pienessä sateessa
tutustumassa
hankkeeseen.
Kävimme
muun
muassa
katsomassa väliaikaista siltaa, jonka
tarkoitus on toimia Itäväylälle

väliaikaisena kiertotienä. Lisäksi
kävimme katsastamassa siirrettyä
metrosiltaa sekä sillalle pilareita
varten louhittuja pystytunneleita.
Pääsimme
myös
kiertämään
louhitussa huoltotunnelissa sekä
kävimme
katsomassa
tulevaa
jätteiden
keräysasemaa,
jonne
alueen jätteet tullaan keräämään
putkijärjestelmän
avulla.
Työmaavierailun
jälkeen
siirryimme takaisin Otaniemeen.
Siellä ohjelma jatkui seminaarin
muodossa.
Päivän
järjestäjän,

Rakennusinsinöörikillan edustajan,
Heli Niesniemen, kiitossanojen jälkeen
ensimmäisenä
puheenvuorossa
oli
Ville
Herva
Vianovalta.
Vianova
on
yhdyskuntatekniikan
alan
ohjelmistotoimisto,
jonka
tarkoituksena on tehostaa tuotantoa
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
ylläpidossa ohjelmistojen avulla.
Tarkoituksena Hervan mukaan on
pyrkiä mallipohjaisiin prosesseihin,
jolloin
piirustukset
korvataan
tietomalleilla ja hanke mallinnetaan
vaihe vaiheelta kaikilta suunnittelun
osa-alueilta.
Kun
suunnitelmat
saadaan yhteen malliin, on muun
muassa
helpompaa
tarkastella

eri suunnittelijoiden piirustusten
yhteensopivuutta. Lisäksi Herva
esitteli
ohjelmistojen
käyttöä
esimerkiksi
liikenteenohjauksen
simuloinnissa
sekä
kunnallistekniikan
suunnittelussa.
Toisena
puheenvuorossa
oli Jussi Luokkakallio Sitolta. Sito on
suomalainen infra-alan suunnitteluja konsultointiyritys, joka tarjoaa
muun muassa tie- ja liikenne- sekä
rata-, rakenne-, silta- ja geoteknistä
osaamista.
Puheenvuorossaan
Luokkakallio esitteli Siton referenssejä
siltapuolelta sekä kyseisten kohteiden
haasteita.
Yhtenä
esimerkkinä
Luokkakallio
mainitsi
Espoon
keskuksessa sijaitsevan kiviholvisen
Kannusillan. Kohteen haasteena oli
muun muassa se, että kiviholvisiltoja
ei nykyisin juurikaan tehdä, joten
tieto-taito jouduttiin osin hakemaan
vanhoista
arkistoista.
Toisena
esimerkkinä oli Lappeenrannassa
sijaitseva Mälkiän kanavasilta, josta
haastavan teki sillan toteuttamistapa.
Sillan muodostavat lohkot hitsattiin
yhteen kanavan penkalla, minkä
jälkeen lohkoja työnnettiin tunkkien

avulla eteenpäin. Jotta kanavan
molemmilta puolilta työnnettävät
puoliskot osuivat kohdalleen, oli
lohkojen korkeus ja asento oltava
tarkalleen
oikea. Lisäksi
Luokkakallio
herätteli
puheessaan
keskustelua
siltojen tulevaisuudesta,
sillä jännitettyjen rakenteiden osaajista
alalla
		
on huutava pula.
Kolmantena
puheenvuorossa
oli Veikko Saukkonen Helsingin
Satamasta. Helsingin Satama on
Suomen pääsatama, johon sisältyvät
Länsi-, Etelä- sekä Vuosaaren satamat.
Näistä on laaja linjaliikenneverkosto
Itämeren, Pohjanmeren ja Atlantin
satamiin.
Helsingin
Sataman
esittelyn jälkeen Saukkonen keskittyi
kertomaan meille satamarakenteista,
kuten
kulmatukimuurilaiturista
ja
tämän
rakentamisesta
märkätyönä, sekä teräsputkipaaluille
perustettavasta
pistolaiturista.
Puheessaan
Saukkonen
kertoi
myös
satamarakenteiden
suunnittelun haasteista: Eurokoodit
ovat laadittu talorakenteille ja
silloille,
mutta
vesirakenteiden
eurokoodit ja kansalliset ohjeet
suunnitteluperusteita
puuttuvat.
Helsingin
Sataman
jälkeen puheenvuoro siirtyi FMC
Groupin Pertti Kaistalle. FMC
Group
on
Sweco-konserniin
kuuluva
suunnittelukonserni.
Sen toimialoja ovat rakenneja talotekniikka, teollisuus- ja

energiatekniikka,
ympäristöja
yhdyskuntatekniikka sekä erilaiset
asiantuntijapalvelut.
Puheessaan
Kaista
kertoi
Siltanylundista
sekä
Finnmap
Consultingin
siltaosastosta, jotka osana FMC
Groupia
vastaavat
konsernin
siltasuunnittelusta. Lisäksi Kaista
puhui yleisesti siltojen sekä muiden
erikoisrakenteiden
suunnittelusta
ja painotti jo aikaisemmin esille
tulleen mallintamisen tärkeyttä.
Päivään
osallistuneiden
yritysten edustajien puheenvuorojen
jälkeen
oli
Rakennustekniikan
laitoksen johtajan, professori Juha
Paavolan vuoro. Puheessaan Paavola
keskittyi kertomaan syksyllä 2013
tapahtuvasta kandiuudistuksesta sekä
kyseisen uudistuksen tavoitteista.
Lisäksi Paavola esitteli Rakenteiden
mekaniikan seuraa, jonne hän
toivoi
lisää
opiskelijajäseniä.
Viimeisenä puheenvuorossa
oli
Rakennesuunnittelun
ammattiainekerho
Väännön
puheenjohtaja
Olli
Olkkonen.
Olkkonen kertoi puheessaan Väännön
toiminnasta
sekä
jäsenyyden
tuomista
hyödyistä.
Väännön
tarkoitus on kannustaa opiskelijoita
rakennetekniikan pariin sekä järjestää
jäsenilleen monipuolisesti tapahtumia
alan yritysten ja opiskelijoiden
yhdistämiseksi. Näistä esimerkkejä
ovat
excursiot
ja
saunaillat.
Puheenvuorojen
jälkeen
päivä jatkui rennoissa tunnelmissa
saunomisen
sekä
illanvieton
merkeissä. Tapahtuma oli kaiken
kaikkiaan todella onnistunut, ja
kuuntelijoilla olisi riittänyt kysymyksiä
ja keskusteltavaa vielä pitkälle iltaan.
Vääntö sai päivän aikana paljon uusia
jäseniä riveihinsä.

Hetkiä tosielämästä: Phuksikapteeni Rasse saa tavaraa naamaansa

Paikka:
Eräs saari Helsingfårsissa 2011 kevät
Objekti:
Frisbee
Osumakohta: Nenä
Osumapisteet: Pyöreä 10

Paikka:
Objekti:
Osumakohta:
Osumapisteet:

Smökki 2011, syksy
Vilin pullo
Korva/poski
Vähintään 9+

Paikka:
Objekti:
Osumakohta:
Osumapisteet:

Smökki 2012, talvi
Vettä vesikannusta
Koko pää hiuksia myöten
Ainakin 9!

Kesätyö- ja
harjoittelupaikat
Hakuaika 1.1.– 28.2.2013
www.yit.fi/tyopaikat
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Teksti: Mea Ylä-Soininmäki
Kuvat: Eero Ylä-Soininmäki

Itsenäisyyspäivä Raksalaisittain

KUIN JONI JA COOLFACE

JTP-laput on laitettu uusiksi.

mea

mea

Rakennusinsinöörikilta sai
100-vuotisjuhlavuotensa
kunniaksi tilaisuuden kantaa
lippulinnaa itsenäisyyspäivänä
ylioppilaiden soihtukulkueessa.

Kysymys kuuluu: Mikä oli surman motiivi?
ÄLÄ MENE HETI ALEMMAS lukemaan vastausta
vaan mieti ensin oma vastauksesi.
Jos vastasit oikein kysymykseen, ajattelet kuin
psykopaatti.
Tämä testi on ollut kuuluisan amerikkalaisen
psykologin käytössä. Testi kertoo, onko henkilöllä
tappajan ajattelutapa. Suuri määrä sarjamurhaajia on
käynyt läpi tämän testin ja vastanneet oikein kysymykseen.

Vastaus psykopaattitestiin:
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Paljastan teille pirullisen
suunnitelmani. Motiivi sen
takana on tarve provosoida ja
romuttaa instituutioita. Eräs vielä
julkisuudessa romuttamattomista
instituutioista
on
professoriinstituutio. Kaikki yliopistojen sisällä
toki tietävät jo, että professorin työ on
hallinnollisten paperien pyörittämistä, jota
joskus opetus ja tutkimus häiritsevät. Suuri
yleisö kuitenkin vielä kunnioittaa ja arvostaa
professoreja.
Paitsi
ehkä Itä-Suomessa.
R o m u t u k s e n
ensimmäinen vaihe
on ilmoittautua BB:iin.
Talossa paljastuisi, että
professori käyttäytyy
yhtä
tyhmästi
ellei tyhmemmin kuin kuka tahansa
”normaali”
ihminen.
(Tiedän, että eräs
kollegani
rakastaa
tätä
vertaustani
”normaaleihin”
ihmisiin). Professori
juo viinaa, puhuu
tyhmiä
ja
panee
kaikkea mikä liikkuu.
Kaivaa
nenää,
raapii
takapuoltaan,
oksentaa humalassa
ja vokottelee itseään
30 vuotta nuoremmille

ann
in p
a

VO
K
erm

Tyttö huomaa äitinsä hautajaisissa tuntemattoman nuoren miehen. Tytön mielestä nuori mies
on todella upea ja pitää tätä elämänsä miehenä.
Tyttö rakastuu toden teolla siinä samassa.
Muutama päivä myöhemmin nuori tyttö surmaa
oman sisarensa.

Faktat:
• Britti asuu punaisessa talossa.
• Ruotsalaisella on koiria lemmikkeinä.
• Tanskalainen juo teetä.
• Vihreä talo on valkoisen talon vasemmalla puolella.
• Vihreän talon omistaja juo kahvia.
• Henkilö, joka polttaa Pall Mallia, kasvattaa lintuja.
• Keltaisen talon omistaja polttaa Dunhillia.
• Henkilö, joka asuu keskimmäisessä talossa, juo maitoa.
• Norjalainen asuu ensimmäisessä talossa.
• Henkilö, joka polttaa Blendiä, asuu kissan omistajan naapurissa.
• Henkilö, jolla on hevonen, asuu sen naapurissa joka polttaa Dunhillia.
• Henkilö, joka polttaa Bluemastersia, juo olutta.
• Saksalainen polttaa Princeä.
• Norjalainen asuu sinisen talon naapurissa.
• Henkilöllä, joka polttaa Blendiä, on naapuri, joka juo vettä.
Einstein kirjoitti tämän 1900-luvulla. Hän väitti, että 98% maapallon väestöstä ei pysty ratkaisemaan sitä. Kuulu sinä siihen 2%:iin, joka
pystyy!

Olt

Tarina yhdestä tytöstä:

Samalla kadulla on 5 taloa, jokainen talo on erivärinen. Jokaisen talon
omistaja on eri kansallisuutta.
Talojen omistajista (5) jokainen juo eri juomaa, polttaa erimerkkisiä
savukkeita ja omistaa eri lemmikkieläimen.
Kenelläkään ei siis ole samaa lemmikkiä, kukaan ei juo samaa juomaa,
polta samaa savukemerkkiä eikä ole samaa kansallisuutta kuin toinen.
Kysymys kuuluu: "Kuka omistaa kalan?" (Olettaen tietysti, että joku
henkilöistä ylipäätään omistaa kalan.)

eli

Jos olet testin mukaan psykopaatti, älä hätäänny, sillä
olen mielestäni lukenut jostain, että monilla yritysjohtajilla on psykopaattisia piirteitä. Jos siis olet psykopaatti,
sinusta tulee yritysjohtaja :)

Yleisöä Senaatintorilla.

Tuomiokirkon portailla.

EINSTEININ ARVOITUS

PRO

PSYKOPAATTITESTI

Liput Sankariristillä.

Hän toivoi, että poitsu ilmestyisi uudelleen hautajaisiin.

Hannan Testinurkkaus

DI Antero Kallio Sankariristillä

Olli Koskinen

Tuomas Kiuru

Presidenttipari tervehtii lippulinnaa.

Ennen kulkuetta Suomen liput
kunnioittivat läsnäolollaan
Sankariristillä, jossa oli puhujana
sodassa taistellut veteraani,
rakennustekniikan diplomiinsinööri Antero Kallio.
Tunteikkaiden puheiden,
kuorolaulun ja seppeleiden
laskun jälkeen kahdenkymmenen
reippaan raksalaisen kantamat
liput siirtyivät johtamaan
soihtukulkuetta, ja suorittivat
tehtävänsä arvokkaasti presidentti
Niinistön tervehdyksen
saattelemana.

naisille ja miehille. Suunnitelman ensimmäisen vaiheen heikkous on vapaaehtoisen löytyminen. Oma itsesuojeluvaistoni estää uhrautumasta. Oma itsesuojeluvaistoni estää uhrautumasta. Jos joku kollegani lukee tätä, otan vastaan ilmoittautumisia!
Toinen vaihe on professorien punk-bändi. Soittajien valintakriteerinä on
täydellinen soittotaidottomuus, joka varmistetaan soittimien rotaatiolla. Valinnassa ratkaisee ainoastaan asenne. Sen
pitää olla ”haistakaa
..ttu”. Uskon, että soittajien kokoaminen ei
tule olemaan ongelma,
jos vain sähköpostini
professorilistalle
läpäisee
joskus
s e n s u u r i n .
Punk-bändin
nimi olisi luontevasti
”TsunA!mi” jossa A!
ympyröitynä anarkiaa

kuvaavaksi.
Voisimme
soittaa vanhoja
hyviä
Ratsian,
Vaavin
ja
Problemsin
biisejä
uudelleen
sanoitettuina.
Eppujen, Hassisen Koneen
ja Pellenkin varhaiset biisit
kelpaisivat. Ja mikä parasta,
sanoitukset
muokattaisiin
rakentavasti
kriittisiksi
kuten
Aalto-yliopiston
strategia meitä kannustaa.
Maailmanmenestystä
odotellessa bändi voisi
soittaa
(tolkuttomassa
humalassa
toki)
o p i s k e l i j o i d e n
tilaisuuksissa ja vaikkapa
maksaa
siitä,
että
pääsee
nolaamaan
itsensä
julkisesti.
Nyt
kun
suunnitelma
on
paljastettu, sen voi
vapaasti varastaa
enkä ole enää yksin
vastuussa
sen
toteutuksesta.
Olkaa hyvä!
PS.Tarkoitukseni oli kirjoittaa jotain fiksua kiltatoiminnan haasteista vuonna 2013,
mutta siitä tuli vaan niin
boooring… on mulla silti huoli
siitä, mikä on killan ja koko rakennusinsinööri-identiteetin
tulevaisuus, mutta myös luja
luottamus siihen, että raati
osaa tehdä oikeat päätökset.
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Vuoden 2012 viimeinen palindromi:
Hehe!
Kivaa joulua!
t: mea :)

Nukun. Nään aition. Nään ajotien. Nään nakutaksinaisia. Naisia, naisia, naisia.
Niskatukan nään. Neitoja nään, noitia nään. Nukun.

>-><o>* makaava joulupukki
(´.ω.`)
ja possu by CalleCalle

Antonio Nikolov

ATHENE-IDEOITUA GOOGLE-RUNOUTTA!

No joku ei vaa oo
osannu käyttää
photarii.

Mut ehkä

?
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Terho Laakkonen

Hei mitä
sä juot?

Paichouta Kiinasta.
Ärsyttää tämmönen
plagiointi. Miksei kellää oo
omia ideoita? Säki oot ihan
väärän värinen.

mea

miksi dingo hajosi
miksi discovery ei näy
miksi dinosaurukset kuolivat sukupuuttoon
miksi digiboksi ei löydä kanavia

THE END!

