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Ei hitto, Wappu on täällä ja se tarkoittaa, että luet Ruutisten Wappulehteä. ÄÄÄÄÄÄÄÄ. Takana on niin monta mahtavaa kokemusta ja
tapahtumaa. Wappu huipentuu tähän päivään ja huomiseen. Ehkä
huomasit kannessa kaunistelevan ajoneuvon ja saatat ihmetellä mikä
se on. Kiltamme vastaanottaa Wappuna Helenin lahjoittaman sähkömopon, Töpsyn. Töpsy toimii maskottinamme erinäisissä tapahtumissa ja Raadin työsuhdeajoneuvona.
Kevään aikana on tullut opittua kaikennäköisiä uusia asioita, joista
on hyötyä tulevissa koitoksissa. Materiaalitekniikan kurssilla päällinmäisenä mieleen on jäänyt fysiikan laki, joka tunnetaan Hooker’s
lakina. Sen mukaan tasapaksuun kappaleeseen kohdistuva puristava
voima kasvattaa kappaleen pituutta pituussuunnassa. Toinen asia
minkä olen oppinut on, että kun haluaa saada kandin tekstiä pidem-

.

mäksi niin kannattaa muuttaa pisteiden fonttikokoa suurenmmaksi

Mahtavat toimittajat sekä muutama yllätyskirjoittaja ovat taas raapustelleet toinen toistaan hauskempia tuotoksia. Lehdestä löytyy
mm. niksejä, jotka helpottavat opiskelijan elämää, tapahtumakuvauksia, selviytymisohjeita Ullikselle sekä gonakoksun kronikan viimeinen osa (ainakin intin aikana)! Tällä kertaa suosittelen kantamaan
ainaki viittä lehteä repussa ainakin Wappuna, sillä jos myöhästyt
viimeisistä busseista Otaniemeen voi lehtiä käyttää makuualustana
Kampin bussiterminaalin kovalla ja karulla lattialla. Kuulemma koettu toimivaksi.
Jos olet toimittaja tai muu kirjoittaja tässä lehdessä niin kiitos! Olet
uniikki lumihiutale ja teet työtä, joka on arvoitus. Jos olet lukija, niin
kiitos myös sinulle! Sinua varten teemme näitä, joten naura ja myötähäpeile tälle tablodille, mutta lue tämä nyt jumalauta loppuun. Ruudolf Ruutinen toivottaa kaikille hauskaa ja märkää Wappua! Onnittelut fukseille lakista ja hyvää kesän alkua!
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PUHIKSEN PUHINAT
”Buum buum pau! Mä vedän sokan irti.
Rohkeut ku Rokan silmis, paukkuu ku sotafilmis.
Boom shakalaka, tulta saatana!”
-Jare Henrik Tiihonen

Mutta kyllä se raati muutakin tekee kuin hehkuttaa ringissä Wappua kiltiksellä sulkemisajan jälkeen. Mielenkiintoisena proggiksina keväältä voisi esille ottaa esimerkiksi uudesta kiltahuoneen
sijainnista keskustelemisen. Käytiin porukalla katsomassa Maanmittarikillan (<3) vierestä tilaa, jota korkeakoulun henkilöstö meilWappu! Wappu! Wappu! Wappu! Wappu! Wappu!
le avuliaasti esitteli. Mahdollinen muutto (0-∞ vuoden päästä)
keskelle korkeakoulun hENGkistä tyyssijaa voisi olla ratkaisu, jos
Sanoiko joku Wappu? Minä taisin pariinkin otteeseen sanoa, sen Rakentajanaukiolta joudumme lähteä, joten stay tuned!
verran olen innoissani. Tässä meinaa jäädä puhiksen hommat
(kouluhommista puhumattakaan) täysin taka-alalle, kun huomaan Näinä aikoina alkaa nostalgiahypettäväni tätä teekkarien pikkujoulua, uutta vuotta sekä juhan- fiilis nousta ripeästi pintaan.
nusta. Otaniemi on niin täynnä tapahtumaa, että raadilla isoin Joka paikassa on fukseja juokhaaste on keksiä, milloin tapahtumia kerkeäisi järkätä. Esimerkik- semassa haalareissa, joissa on
si pelkästään ”kalja”-nimisiä tapahtumia on vaikka millä mitalla: melkein vähemmän merkkejä
kaljakroketti, kaljaviesti, minuuttikalja… Teekkarien mielikuvitus kuin minulla. Ja jos tälläiselle
lähtee selvästi kasvuun Wapun lähestyessä.
wanhalle tieteenharjoittajalle
on paljon tapahtumia tiedosVirallisestihan Raksalla Wappu on aloitettu vuosijuhlien, Herman- sa, miten fuksit ehtivät käydä
ninsitsin, silliksellä. Tälläistä kolmen viikon armotonta settiä oli omissa pippaloissaan kaiken
aika vaikea selittää äidilleni, joka kysyi pari viikkoa ennen Wap- ohella? Yksi suurimpia myspua, että mitäs vappusuunnitelmia sulla onkaan. Vastausta: ”Wap- teereitä itsellenikin on, miten
pu on mielentila”, on aika vaikeaa prosessoida ihmiseltä, joka ei omana fuksikeväänäni sain
ole teekkarikulttuuria kokenut. Kun wappupäivän jälkeen ottaa huomattavasti enemmän nopvihdoin ENGi-/julkku-/RIL-lasit pois päästä, voi maailmaa alkaa pia kuin myöhemmin. Kuten
taas nähdä tavallisen tallaajan silmin. Ja sitten vaan seuraavaa Nesun rahoista tavataan savuotta odottelemaan…
noa, jokin ei nyt täsmää.
Simaisin terkuin, Anton

Wappu is here!
It’s time to get RIL
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KAPUN VIIMEISET LÖPINÄT
Sanonnan mukaan lähelle on pitkä matka. Tämän on itse kukin päässyt todistamaan erilaisissa tilanteissa. Tulevan
odottaminen saattaa tuntua kestävän ikuisuuden ja nurkan takana olevaa dedistä edeltävä työmäärä loputtomalta.
Vuoden aikana sitä on kuitenkin huomannut, että sanonta toimii vähintäänkin yhtä hyvin päälaelleen käännettynä.
Kirjoittaessani tätä, on enää jäljellä 10 yötä siihen, että IK:n 104. vuosikurssin fuksit astelevat ylös Amfiteatterin portaita, saavat oman teekkarilakkinsa koristamaan olkapäitään. Lopulta keskiyön lyödessä viimeisenkin iskunsa Otahallilla, painavat he lakkinsa ensimmäistä kertaa päähänsä, teekkareina. Lukuhetkelläsi näistä ainakin ensimmäinen
osuus on jo tapahtunut. Kuitenkin tuntuu, ettei orientaatioviikosta olisi kulunut paljon tuota 10 yötä enempää. Vastahan hetki sitten kiertelimme Otaniemeä, opettelimme yhdessä teekkareiden tavoille ja tutustuimme kanssaopiskelijoihin. Ei siitä ole kauaa, kun nukuin unetonta unta ennen varaslähtöä, jännitin lukuvuoden ensimmäistä päivää,
murehdin fuksisitsien onnistumista ja toivoin mahdollisimman monen löytävänsä tiensä eri tapahtumiin. Ihan pari
päivää sitten minä muistuttelin museokierroksista, lakkitilauksista ja siitä, kuinka tärkeää on saada nämä asiat hoidettua ajallaan. Te fuksit teitte kuitenkin hommani äärimmäisen helpoksi ja sain nukkua yöni rauhassa. Lähditte
mukaan ennakkoluulottomasti, avoimin mielin ja löysitte oman paikkanne Otaniemessä, oli se sitten kiltatoiminnan,
ammattiainekerhon, jonkin harrastuksiin liittyvän tai puhtaan opiskelun merkeissä.
Vuodesta jäi itselle käteen paljon enemmän, kuin osaan tähän listata: Kalenterin orjallinen seuraaminen, kauaskatseisuus, aikatauluttaminen, sanomisiensa miettiminen, ihmisten huomioiminen yksilönä ja ryhmänä…. Listaa voisi
jatkaa loputtomiin. Yhtenä suurimpana antina, jos ei kaikista suurimpana voin kuitenkin sanoa tämän: Ihmisiä on
yhtä moneen kastiin kuin on ihmisiä maailmassa. Jokaisella on omanlaisensa tarina kerrottavana. Jokaisessa on
valtava määrä jotain ainutlaatuista, tärkeää ja arvokasta. Yhdessä yksilöistä tulee valtava massa, ryhmä, joka voi
saada aikaan uskomattomia asioita. Tällaisia ryhmiä ovat muun muassa kilta, teekkarit, Aaltolaiset ja opiskelijat.
Vilauksen tästä näimme Tempauksen muodossa, jolloin lähdimme yhdessä kiinnittämään suomalaisten huomiota
peruskoulutuksen tärkeyteen.
Toivottavasti Sinulle, fuksini, jäi vuodesta jotain käteen. Tällaisia asioita voisi olla kourallinen uusia ystäviä, tuttavia,
mielenkiinnon kohteita, kokemuksia, muistoja ja onnekkaimmilla myös opintopisteitä. Toivottavasti näit myös edes
aavistuksen siitä, miksi Sinun mielestäsi kilta ja teekkarius voisivat olla arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia. Kenties
jopa löysit uuden harrastuksen kiltatoiminnan parista – eipä hätää, siitä saa kyllä työn veroisen homman itselleen
halutessaan! Toivon, että jokainen teistä tästä eteenpäin tuntee ylpeyttä rinnassaan aina painaessaan oman teekkarilakkinsa päähän ja kantaa teekkarin arvonimeä ylpeydellä – Sinä olet sen ansainnut, se on Sinun tästä hetkestä
hautaan saakka.
Jotta uutta voi syntyä, on vanhan kadottava. Vaikka Wapun jälkeen meitä kaikkia odottavat uudet haasteet, eikä fuksikapteenin arvonimi enää korista sähköpostini allekirjoitusta, en minä katoa minnekään. Tulen pysymään killankin
riesana vielä ainakin pari vuotta. Olen aina valmiina moikkaamaan Sinua Alvarilla, juttelemaan kiltahuoneella ja
kertomaan ”ikiaikaisia viisauksiani” teekkariudesta eteenpäin. Vaikka vuosi meni yhdessä hujauksessa, muistelen
elämäni parasta ja opettavaisinta vuotta, sekä jokaista teistä lämmöllä vielä vuosienkin päästä.
Kauas on lyhyt matka.
Nyt ja aina
Lauri Nyrhilä
Sinun fuksikapteenisi
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OLTERMANNIN PALSTA
Kylmä, mutta kaunis pääsiäinen on takana ja vappu on lähestymässä. 104. Hermanninsitsi Kalastajatorpalla sujui
myös oikein hienosti ja pihvit saatiin laulettua kylmiksi. Rankka vesikuurokaan kouruhallista poistuttaessa ei haitannut menoa. Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille hienoista juhlista!
Nyt on ensimmäinen vuosi maisteriohjelmaa melkein takana. Olen satunnaisesti jutellut opiskelijoiden kanssa ja
kysellyt heidän tuntemuksiaan uudesta ohjelmasta. Yhteenvetona tästä voidaan sanoa, että enemmistö on ollut
tyytyväinen omaan etenemiseensä. Ilmeisesti aika moni onkin opiskellut täysipäiväisesti, koska muutoin aikataulussa pysyminen on lähes mahdotonta. Suurimpana ongelmana on pidetty viiden periodin aikataulua ja isojenkin
kurssikokonaisuuksien ahtaamista kuuteen viikkoon. Tämän ovat kyllä myös opettajat yhdessä todenneet. Suurin pelko opettajien puolelta on ollut siinä, että jotakin jää opettamatta tai että oppiminen jää vajaaksi. Erityisesti
ongelmana on ollut se, ettei opiskelijoille kaikista hyvistä suunnitelmista huolimatta pystytä antamaan riittävästi
palautetta kurssin aikana; esimerkiksi harjoitusten palautusaikataulu on usein haastava. Viidennen periodin aikana pidetään myös oleellisia kursseja, jolloin kesätyöaika lyhenee selvästi.
Itselleni on ollut ilo katsoa, kuinka opiskelijat ovat aktiivisesti osallistuneet opetukseen ja sen kehittämisen.
Kiitos opiskelijoille myös siitä, että uudet kansainväliset
opiskelijat on otettu avosylin vastaan ja heidät on integroitu hienosti koulutusohjelmaan.
Opiskelijat ovat jakaantuneet kovin epätasaisesti eri
maisterivaiheen pääaineisiin. Tämä ongelma kumpuaa
ensi sijassa koko kandiohjelman rakenteesta sekä kandivaiheen pääaineista ja vaatinee arvioni mukaan jotakin
isompia lähitulevaisuuden toimenpiteitä.
Tästä huolimatta kevät etenee vauhdilla ja vappu kolkuttelee nurkan takana. Fuksit odottanevat innokkaina
uutta lakkia. Me muut odotamme muutoin vaan vappua perinteisine menoineen.

YLE:n vitsikilpailun satoa:
Mielisairaalassa vieraillessani kysyin johtavalta psykiatrilta, miten voidaan päättää onko potilas sijoitettava laitoshoitoon vai ei.
- Helposti, vastasi johtava, täytämme kylpyammeen vedellä. Annamme sen jälkeen potilaalle teelusikan, kahvikupin ja ämpärin.
Potilasta pyydetään tyhjentämään amme.
- Ymmärrän, sanoin minä, normaali ihminen käyttäisi ämpäriä, koska se on suurempi kuin teelusikka tai kahvikuppi!
- Ei, vastasi johtaja, normaali ihminen vetäisi ammeen tulpan irti - haluatko ikkunapaikalla olevan sängyn?
Kannibaali oli myöhässä kuten tavallista lounaalta ja totesi, että taas on tarjolla vain kylmää kättä!
Riemuisaa Kevättä ja Vapunodotusta! Leena
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LASKIAISRIEHA 2k17- HOPEE EI OO HÄPEE
Rakennusinsinöörikilta nappasi komeasti toisen sijan
vuoden 2017 laskiaisriehassa. Killan teltalla oli myös
täysi pöhinä päällä ja ilmaista makkaraa! Alla onkin
siis pieni raportti tapahtumien kulusta aina rakentamisvaiheesta itse H-hetkeen, joka kaiken laatujournalismin tapaan on kirjoitettu hirveessä kiireessä vajaa
2kk tapahtuman jälkeen. Krapulassa sentään en ole.

Teksti: Iiro Lindgren

Uusi RaJa-vastaavamme Misu aloitti hommat perinteikkäällä suunnittelukokouksella: nautitaan virvokkeitta,
koitetaan saada jonkinlainen idea kasaan ja sovelletaan
loput. Työryhmä päätyikin kunnianhimoiseen energia
aiheiseen teemaan. Kolme puhdasta energiamuotoa samojen suksien alla. Koska ajatus oli selkeästi tarpeeksi hullu/
nerokas, niin oli selkeää, että sitä lähettiin toteuttamaan
eteenpäin.

Kuten perinteisiin kuuluu, rakentamisen aloitus oli suunnittelun aikaisuudesta huolimatta, myöhässä. Tällä kertaa kuitenkin perinteistä poiketen rakennustarvikkeita ei
kierrätetty edellisten vuosien rakennelmista. Loppujen
lopuksi härpäke saatiin siedettävään kuntoon Laskiaisriehaa edeltävänä päivänä. Plääni meni kuitenkin uusiksi,
kun tätä seuraavana päivänä huomattiin, ettei laskuväline
mahtunut pakettiautoon. No saha käteen ja pienentämään
(hyvä siitä tuli vaikka mitta lyhenikin).

Ulliksella oli raksan teltta valmiina pystyssä ja grilli kävi kuumana koko päivän (bonuksena killan isännän possunribsit,
jotka oli yhtä lit kuin mies itsekin). ABB:n akateemisen mäenlaskukilpailun alettua saatiin ajokki tyylillä roudauttua ylös
lähtöpaikalle fuksien avustuksella ja laskun aikana jarrutkin
toimi eikä kukaan kuollut. Tämän seurauksena raksan tiimi
voitti hopeaa. Voiton tänä vuonna vei kikin tulta syöksevä
sauna, mutta otsikkoa lainaten hopee ei oo häpee. Tulipahan
voitto ENGiin!!!
Suuret kiitokset kaikille projektissa mukana olleille. Erityisesti
Rambollille ja Raja-tiimille. Ensi vuonna siten poika takaisin
raksalle!
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Excursio HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle 27.2.2017

Teksti: Niko Kälkäjä

Rakennusinsinöörikilta järjesti 27.2. excursion HSY:n Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolle. Mukaan lähti 25 innokasta opiskelijaa.
Osallistujista suurin osa oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita, mikä
onkin hyvä, sillä HSY palkkaa kesätöihin myös monia fukseja.
Excursiopaikalle ei ollut yhteiskuljetusta, vaan kaikkien oli vain
tarkoitus ilmestyä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Viimeisiä osallistujia odotellessa uunituoreella excursiomestarillakin saattoi olla
jännitystasot normaalia korkeammalla, mutta onneksi kaikki lopulta
löysivät paikalle. Jopa ihan ajallaan!
Vierailuamme oli isännöimässä kolme HSY:n kokopäiväistä työntekijää eri
tehtävistä sekä kiltamme isäntä Eki, joka työskentelee puhdistamolla laitosoppaana. Kun kaikki olivat saaneet eteensä kahvit ja voileivät, ja asettuneet
mukavasti auditorioon, pääsivät kalvosulkeiset alkamaan. Seuraavan hiukan
reilun tunnin aikana saimmekin kuulla monipuolisesti sekä itse puhdistamosta että myös HSY:stä yleisesti. Tiesittekö, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on Suomen ja Pohjoismaiden suurin? Se puhdistaa noin 800 000 asukkaan
jätevedet, ja sen kokonaisvirtaama vuorokaudessa on noin 270 000 kuutiometriä. HSY, eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut, on kuntayhtymä, joka
tarjoaa vesi- ja jätehuoltopalveluita yhteensä yli miljoonalle Helsingin seudun
asukkaalle.
Tiiviin esitelmän jälkeen pääsimme kiertämään itse laitokseen. Hajuun tottui nopeasti
ja mielenkiintoista nähtävää oli paljon. Pääsimme kulkemaan läpi koko vedenpuhdistusprosessin aina välppäyksestä jälkiselkeytykseen asti. Meille kerrottiin paljon kaikista
jätevedenpuhdistuksen vaiheista, niin mekaanisesta, biologisesta kuin kemiallisestakin puhdistuksesta. Lietteen mädätystä tai
biokaasun keräämistä emme päässeet näkemään, vaikka nämäkin prosessit hoidetaan
samassa laitoksessa.
Laitoskierroksen jälkeen saimme kuulla, että pääsisimme vielä uimaan. Tämä
ei kuitenkaan monia innostanut, sillä pulahdus ilmastusaltaassa ei kuulostanut kenenkään korvaan kovin mukavalta. Kävi kuitenkin ilmi, että laitos kätki
sisuksiinsa myös aivan normaalin uima-altaan sekä saunatilat. Kun nämä
asianhaarat selvisivät, alkoi monia excuilijoita jo hymyilyttämään. Ilta siis jatkui vielä muutaman tunnin ajan ruoan, virvokkeiden, saunan ja virkistävien
pulahdusten merkeissä. Myös juttu excursion vetäjien kanssa luisti hyvin ja
keskustelimmekin monista vesi- ja ympäristötekniikkaan liittyvistä ja liittymättömistä aiheista. Kävi myös ilmi, että joukossa oli muutama vanhemman
kaartin IK:lainen, ja tämä lisäsi keskustelujen kiinnostavuutta entisestään.
Kaiken kaikkiaan excursio meni loistavasti, eikä
kenelläkään tuntunut olevan mitään kritisoitavaa. Olen
aina ollut sitä mieltä, että hyvää excursiota ei tapahtumana voita mikään, ja tämä kokemus kyllä vahvistaa
ajatusta. Toivottavasti monelle oli vierailusta myös
käytännön hyötyä. Ehkäpä joku jopa keksi, että vesi- ja
ympäristötekniikka voisi sittenkin olla se minun juttuni.
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WAPPU SURVIVAL KIT

Teksti:
Kankeron Lolmaaja

SKUMPPAA:
• Nesteytyksestä on huolehdittava ja promillet kannattaa pitää terveellisissä
lukemissa
• Mikäli kissa vie kielesi, voit ottaa todella pitkän huikan ja siten siirtää vastuun
keskustelun ylläpitämisestä muille
HAALARIT:
• Toimii sekä pyyhkeenä että makuupussina
• Sään salliessa haalareiden alla voi olla vaikka alasti. Voit tuntea olosi siis
yhtä vapaaksi kuin kotonasi myös julkisella paikalla. Suomen kevään tuntien varautuisin kuitenkin Wappuun laittamalla tykit jalkaan, mikäli sellaiset
omistaisin.
• Haalareista sinut tunnistetaan opiskelijaksi. Erotu siis edes vaatetuksellasi
tavallisesta puliukosta
LAKKI:
• Ettei pää jäädy
• Voi käyttää skumpanjuomiseen, mikäli lasi hukkuu. Tämä ei kovin suositeltavaa, mutta äärimmäisessä kriisitilanteessa tarkoitus pyhittää keinot. Heti
ei kuitenkaan tule tilannetta mieleen missä tämä olisi ollut tarpeellista.

www.wisegroup.fi

Wise Group on suomalainen talonrakennusalan moniosaaja, joka tarjoaa konsultointi-,
suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudisja korjauskohteisiin. Meillä työskentelee jo lähes 500 oman alueensa asiantuntijaa viidellätoista eri paikkakunnalla.
Rakennesuunnittelupalvelut
Talotekniikkasuunnittelupalvelut
Akustiikka ja muut erikoispalvelut
Korjausrakentamisen palvelut
Rakennuttamispalvelut
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Oikeat kurssikuvaukset

Teksti: Samuel Viitikko

Täällä Aallossa - ja ENGissä - meillä on useita kursseja, joita valita omaan tutkintoonsa.
Kurssien sisällöt ja tavoitteet voivat kuitenkin olla kryptisiä eivätkä ne täten selviä poloiselle tekniikan ylioppilaalle tai vaikka kandidaatille. Oodin kurssikuvaukset eivät auta tässä
asiassa lainkaan. Epämääräisiä lyhenteitä, esitietovaatimuksina ennen kuulumattomia kursseja ja työmäärä, joka vastaa kolmen vuoden opiskelua. Nyt olis tiedossa “insightia”! Ruutisten
toimitus paljastaa muutamien kurssien todellisen sisällön. Pitäkäähän henkilökohtaisista opintosuunnitelmistanne kiinni, nyt lähtee!

MS-A0006 Matriisilaskenta
Tämä mukava matematiikan aloituskurssi annetaan välittömästi pahaa-aavistamattomien fuksien
eteen. Ensinnäkin, mikä helvetti on “matriisi”?! Ei meillä lukiossa tällaisia juttuja ollut,
vaikka esitietovaatimus on lukion matematiikka. Mitä helvettiä? Ainoa sana, jonka kuvauksesta
tunnistaa on vektori, ja siitäkin on erittäin huonot muistikuvat. Kun olet alkujärkytyksestä
selvinnyt ja hiffaat nämä nollien ja ykkösten seinät, mukaan hyppäävät pii, muu trigonometria
ja imaginääriluvut. Miten nämä osa-alueet liittyvät toisiinsa!? Luennoitsija keksii omia merkintöjä ja kaavoja jutuille, ja mitkään aiemmin tuntemasi laskusäännöt eivät päde. Kuitenkin
kaikista vastauksista vaan tulee yksikkömatriisi, lambdaksi jokin murtoluku, jossa on neliöjuuri tai jokin siisti piin murtoluvullinen likiarvo. Tentissä kuitenkin kaikki menee sitten
väärin. Kaiken kaikkiaan kurssi on erittäin mukava tapa aloittaa yliopistoura. salami/5, suorittaisin uudelleen.

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet
Fluidi, Bernoulli, säilymisperiaate, dimensioanalyysi, pyörivät virtauskoneet. Hyi helvetti mitä sanoja tähänkin kuvaukseen on saatu. Fluideja käsitellään liikkeessä ja levossa, mitä
ikinä sitten tarkoittaakaan ja pumpuissa ei oteta mitään häviöitä huomioon. Tehtäviä riittää
vaikka nälkävuodelle, eikä assareilta saa juurikaan yhtään apua näiden paradoksaalisten ongelmien ratkaisuun. Ei heitä kyllä siitä voi syyttääkkään. Ja mikä ihme tää Navier-Stokes -yhtälö
on?? Tähänkin on vain arvottu hieroglyfejä peräjälkeen ja sitten tätä väitetään analyyttiseksi
tieteeksi. Aivan. Monet vanhemmat opiskelijat sanovat tätä virtausmystiikan peruskurssiksi, ja
siinä he ovatkin aivan oikeassa. Edes luennoitsija ei ymmärrä mistä puhuu, vaan prujaa suoraan
luentokalvot jonkin amerikkalaisen huippuyliopiston videoluennoista. Onneksi tämä on pakollinen kurssi meille ENYn opiskelijoille, eihän tämä mitään rakettitiedettä ole.

TU-C2010 Introduction to Strategic Management
Älä anna internationellin nimen hämätä sinua. Äläkä myöskään hämäänny perättäisistä hienoista sanoista. Kuten tarkkaavaisimmat huomasivat kurssikoodista, tämä kurssi on tuotantotalouden
laitoksen järjestämä. “Helpot nopat, tämähän on pelkkää käsien heiluttelua!” Yleinen harhaluulo. Kurssin voi suorittaa hermoja raastavalla ryhmätyöllä ja tentillä. Ryhmätyö on muuten
ihan kiva, mutta sen joutuu tekemään aiheesta, jota ei itse saa päättää, tyyppien kanssa, joita ei itse saa päättää aikana, jota ei saa itse päättää. Aivan juu, ja myös kielellä, jota ei
saa itse päättää: ENGLANNIKSI. Muuten ihan mukava ryhmässä pöhinää. Kun olet tähän käyttänyt
jo mukavasti kaksi periodia, muistuttelee lennoitsija kuumottelevasta tentistä. Vittu. Tajuat
nyt, ettet ole hyötynyt ryhmätyöstä lainkaan, ja nyt sinulla on tasan kolme yötä aikaa lukea
melkein tuhat sivuinen opus kannesta kanteen, jotta edes pääset kurssista läpi. Näiden ohella ihan mukava päästä käymään TUAS-talossa luennoilla, joissa muuten on joka kerta vieraileva
luennoitsija, joka puhuu kunnon rallienglantia. Nopean Porter -analyysin pohjalta kurssin hyödyt ja haitat ovat siis melkein tasan.
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104. Hermanninsitsi

Teksti: Irene Konola

Killan vuosijuhlaa vietettiin perinteiseen tapaan tenttiviikon päätteeksi perjantaina 7.4. 104-vuotiasta kiltaa saapui juhlimaan niin kiltalaisia, yritysedustajia,
kiltamme kunniajäsenet kuin oltermannimme. Tänä vuonna Hermannissa nähtiin ensimmäistä kertaa myös ENG:in dekaani Gary Marquis puolisoineen.

Juhlan alussa pääsimme tutustumaan hieman
vesialaan Kouruhallissa järjestetyssä cocktail-tilaisuudessa. Hermanni-boolin ja maittavien cocktail-palojen huvetessa tarjoilupöydiltä
raati vastaanotti tervehdyksiä vierailta. Kiltahuoneelle päätyikin joukko toinen toistaan
hienompia ja käytännöllisempiä lahjoja - nestemäiset lahjat on taidettu pääosin jo käyttää.
Cocktail-tilaisuuden päätyttyä
suuntana oli Kalastajatorppa, jossa
vietettiin pääjuhlaa. Seremoniamestari Markus Melanderin avattua juhlat jämäkin ottein pääsi juhlakansa nauttimaan herkullisista
ruoista sekä juomista. Kurkunkostuketta tosiaan tarvittiin, sillä lukkarit Otso Seppälä ja Juho Jalonen
laulattivat perinteisiä sitsilauluja
ja naurattivat vieraita mahtavilla
aasinsilloilla ja yllätysjonglöörauksella.
Illan kulkua tahdittivat puheet ja muut
virallisemmat ohjelmanumerot. Puheita
kuultiin koulutuspolitiikasta, vaihtoehtoisista faktoista, Suomi 100 -teemasta sekä
tasa-arvosta killassa. Niitä olivat pitämässä
puheenjohtaja Anton Närekorpi, oltermanni
Leena Korkiala-Tanttu, juhlan päätukijan
edustaja varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi
YIT:ltä ja (diplomi-insinööri) Mika Lemmetyinen, joka piti puheen naiselle. Juhlassa
esiintyivät myös Lauri Iljin ja Santeri Kaipiainen (tunnetaan paremmin Paulin kahtena kaverina), jotka soittivat jazzia.
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Yksi juhlan kohokohtia oli ansiomerkkien
jako. Killan varapuheenjohtaja Samuel Viitikko jakoi hopeiset ansiomerkit Lauri Nyrhilälle
ja Mikko Tuohinolle. Kultaisella ansiomerkillä
puheenjohtaja Anton Närekorpi palkitsi Saara
Lassilan. Kaskelotti-stipendi annettiin Johannes Laurilalle. Onnittelut kaikille palkituille
erittäin ansaitusta huomionosoituksesta!
Vanhojen tanssien vielä soidessa ensimmäiset juhlavieraat
kyydittiin kohti jatkopaikkaa. Muutaman mutkan kautta minibussit päätyivät Ravintola Seurasaaren eteen. Siellä olivat vastassa dj:mme Mikael Vaaltolan musiikit pääsalissa samoin kuin
ennustaja ja TTER-rahaston sponsoroima polaroid-kamera tilan
yläkabineteissa. Jatkojen aikana saimme nauttia myös pitkästä
setistä huikean bändin, Lång Johnsoneiden, tulkintoja. Illan
edetessä pikkutunneille siirryttiin vielä Rantsuun jajatkoille
maistelemaan Sammon makoisia antimia ja muita herkkuja.

Aamun valjetessa klo 11:30 lauantaiaamuna juhlaväki suuntasi sillikselle Helsingin Siltasaaressa sijaitsevaan Sauna2:een. Viime vuonna tila piti vaihtaa pika-aikataululla Rantasaunaan vesivahingon vuoksi, mutta onneksi tänä vuonna pääsimme tutustumaan viime vuoden vuosijuhlavastaavien löytämään timanttiin.
Tilassa oli yleisen hengailutilan ja saunojen lisäksi suuri allas, jossa oli FTMK:n
suuri kumivene. Skumppaa ja mehua oli tarpeeksi ja ruoka oli jälleen kerran erittäin herkullista.
Erittäin suuret kiitokset vielä kerran kaikille Hermanniin niin järjestäjinä
kuin juhlijoina osallistuneille! Teitte vuosijuhlaviikonlopusta ikimuistoisen.

Ensi Hermannia jo odotellen, Irene Konola ja Lauri Kortelainen
Vuosijuhlavastaavat 2017

Erityiskiitokset:
Vuosijuhlatoimikunta: Ilkka Hemminki,
Sivi Kivivirta, Saara Lassila, Pauli Putkiranta, Marketta Ruutiainen ja Mikko
Tuohino; IE: Erik Jaatinen ja Suvi Ojala;
tukijamme sekä mahtavat työfuksit

Juhlia tukemassa:
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Teksti: Kankeron Lolmaaja

-RISTEILY

Sunnuntai iltapäivänä viileä kevät tuuli
puhaltaa vasten kasvojani. Tuulen vireen
leikitellessä amisviiksilläni, korkkaan päivän ensimmäisen heleän laagerin. Hetken
olutta maisteltuani, alan tuntea vatsanpohjassani pientä kihelmöintiä samalla
kun päässäni alkavat soida 90-luvun
kuumimmat hitit. Aloittaessani matkani
kohti Olympia Terminaalia, takaraivossani vahvistuu tunne, että juuri nauttimani
olut tuskin jää illan viimeiseksi.
Terminaalissa tunnelma on perinteisen
kaoottinen. Ihmismassan liike on melko
turbulenttista, lukuun ottamatta jonoa,
joka on pitkä kuin nälkävuosi. Jonossa
seisoskelu koettelee kärsivällisyyttäni
ja kurkkuakin alkaa kuivaa. Kun vihdoinkin pääsemme seurueemme kanssa

pois terminaalin limbosta ja saavumme
hyttiimme, aloitamme heti vähiten oleellisesta asiasta, eli hytin sisustamisesta.
Pian hyttiämme koristavatkin kirkkaat
jouluvalot, jotka saavat luvan loistaa
koko risteilyn ajan. Tax Freen aukeamiseen on vielä tovi aikaa, joten päätämme
suunnata baariin muutamalle neuvoa
antavalle. Voidellessamme kurkkujamme, huomaamme vieressämme hieman
nuoremman seurueen. Meille selviää pian
kyseessä olevan Kouvolan lukion wanhojen risteily, mikä saa minut tuntemaan
itseni entistäkin vanhemmaksi. Baarin
nurkassa oleva trubaduuri vasta virittelee
kitaraansa, samalla kun siirrymme Tax
Freen uumeniin etsimään parhaimpia
tarjouksia.

Tax Freen tunnelma on ehkä jopa terminaaliakin ahdistavampi. Ihmiset poukkoilevat ympäriinsä paniikissa tehden
samalla hätiköityjä ratkaisuja illan nesteytyksen suhteen. Itse kuitenkin pidän
pääni kylmänä ja jätän tällä kertaa mörkölonkerot hyllyyn pölyyntymään. Kun
viimeisetkin välineet rauhalliseen illanviettoon on hankittu, siirrymme majoitukseemme pohtimaan sotasuunnitelmaa
illaksi ja ehkä nauttimaan muutaman
virvokkeen. Tässä vaiheessa homma
pysyy itselläni vielä poikkeuksellisen hyvin paketissa, vaikka henkisesti alankin
siirtyä pikkuhiljaa hämärän rajamaille.
Loppuillasta ei jää muuta käteen, kuin
astetta kevyempi lompakko ja menetetty
itsekunnioitus (sitä ei kyllä matkaan lähtiessä ollut paljoa jäljellä).

Aamulla hytissä on sanoin kuvaamaton odööri. Osa syyllinen saattaa olla
sänkyyn raahaamani pitsa, joka on jostakin syystä jäänyt syömättä. Näemme
parhaaksi vaihtoehdoksi hylätä hytti ja
lähteä maihin syömään sekä tekemään
heräteostoksia. Chinese Wangin tarjoilut eivät petä, vaikka en itse pysty vielä
tässä vaiheessa aamua nauttimaan mitään
kiinteää ruokaa. Päätän siis tilata aamiaiseksi oluen. Matka takaisin laivaan on
suhteellisen hapokas, ja kehoni käyttöaste romahtaa dramaattisesti ennen kuin
pääsemme edes metroasemalle. Onneksi
muistan spa-osaston odottavan minua
laivassa. Mielikuva vedessä lillumisesta
antaa minulle voimia jatkaa matkaa vielä
tovin. Muuten varmaan olisin jäänyt
Ruotsiin.

Spa-osasto lunasti jälleen kaikki odotukset. Baari oli auki ja vesi lämmintä, eli
kaikki elämän elinehdot olivat kohdillaan. Vedessä maatessani tunnen oloni
mitä parhaimmaksi, mutta pelkään että
altaasta poistumisen jälkeen koko loppuristeily tulee olemaan pelkkää alamäkeä.
Huipulta on pitkä matka alas ja todellisuus iskee minua vyön alle jo Tax Freen
kassalla. Olen ilmeisesti vetänyt tilini
sileäksi edellisenä iltana ja loppuristeilyn
saankin mennä pohjamutia myöten äidiltäni saamani tukipaketin turvin (kiitokset
siitä). Ei siis muuta kuin Blackjack pöytään toivomaan parasta ja pelkäämään
pahinta.

Kuten arvata saattaa, toinenkin ilta eskaloituu heti hytistä poistuessani. Tällä kertaa
ehdimme jopa laulamaan hieman karaokea, ja
esitämmekin aistikkaan tulkinnan maailman
parhaan modulaation omaavasta biisistä, eli
Kersantti Karoliinasta. Karaoken päätyttyä
vedän loppuristeilyn autopilotti päällä, jonka
turvin päädyn turvallisesti omaan hyttiini
haisemaan.
Kun laiva vihdoin saapuu takaisin kylmään
ja harmaaseen Suomeen, mielessäni pyörii
vieläkin laivan kylpylä. Voi kuinka tahtoisinkaan vain liota vedessä niin kauan, että koko
kehoni näyttäisi rypistyneeltä sormenpäältä.
Ehkä vielä jonakin päivänä pääsen palaamaan
tuonne krapulan luvattuun maahan.
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Näiden helppojen kikkojen takia Aalto-yliopiston henkilökunta on
raivoissaan - lue miten voit parantaa elämänlaatuasi helposti!
Teksti: Raksan pojat

Välillä tuntuu siltä, että elämä on pelkkää ikuista kiirastulta ja kaikki on paskaa paitsi kusi. Näinä hetkinä ihminen kaipaa olkapäätä, jota vasten itkeä. Jos et kuitenkaan ole vielä löytänyt sielunkumppaniasi, voi näistä helpoista lifehackesitä olla sinulle apua. Näiden yksinkertaisten kikkojen avulla elämäsi helpottuu ja voit muuttaa helvetin liekit taivaan
auvoisaksi vapaudeksi hetkessä.
Salareitti kvarkista
Täffällä on nuppineulanpään kokoisia lihapullia, Alvarista ei ole saanut laadukasta ruokaa sitten fuksivuoden orientaatioviikon, eikä VM5.seen tai Valimoon jaksa kävellä. Kuulostaako tutulta? Päädyt siis tuttuun ja turvalliseen Kvarkkiin
syömään koottavan fresh salaatin, ja uskottelet itsellesi eläväsi terveellistä opiskelijaelämää. Vasta kun lähdön hetki
koittaa, tajuat kuinka piinaavan pitkä matka Kvarkista raksalle onkaan. Miksi Otakaari 3:n oven täytyy olla aivan väärään suuntaan? Matkahan pitenee useilla kymmenillä metreillä!
•
Käytä Kvarkin salareittiä.
Kun ensimmäisen kerran kuljin vanhempien opiskelijoiden kintereillä tästä salaovesta, tunsin itseni rikolliseksi. Tämä
ei varmasti ole sallittua! Tajutessani reitin lähes äärettömän potentiaalin pystyin kuvittelemaan miltä Harry Potterista
tuntui ensimmäisenä päivänään Tylypahkassa. Jokaisen seinän takaa voi löytyä salaisuuksien kammio tai jotain muuta
yhtä jännittävää. Kallisarvoisten askelmien säästämisen lisäksi tämä kikka siis tekee elämästä myös paljon jännittävämpää!
Nukkumapaikka
Joskus paremmissakin piireissä voi käydä niin, että ilta venyy ja uni yllättää ikävällä hetkellä. Näin on joskus saattanut
käydä myös allekirjoittaneille ja tässä seuraakin muutama ohje vastaisuuden varalle.
•
Hommaa muija (lue Joni Koivuniemen äänellä).
Jos jostain syystä tuntuu siltä ettei lähistöllä ole varteenotettavia seuralaisia (ehkä vika on kuitenkin sinussa?), täytyy yöpaikkaa etsiä muualta. Muutama viikko takaperin löysimme itsemme pitkän vuosijuhlaillan jälkeen jostain syystä Kampin bussiterminaalista kauniimman sukupuolen makuuhuoneen sijasta. Onneksi olimme luovassa olotilassa ja
sängyn korvikkeita löytyi jaettavaksi asti. Jotta lukijoiden ei tarvitsisi käydä läpi samanlaista trial and error kokemusta
kuin meidän, tässä parhaaksi koetut nukkumapaikat.
•
Kampin bussiterminaalin portaiden alla metrolehtien päällä nukkuminen.
Jos tämä tuntuu liian epähienolta tai sivistymättömältä, voit halutessasi pukea päällesi frakin, jolloin touhusta tulee
heti sosiaalisesti hyväksyttävää. Jos olet herkkäuninen tai haluat muuten vain yksityisemmän tilan harkitse seuraavaa:
•
Lukitse itsesi Kampin toisen kerroksen ilmaiseen vessaan.
Tätä kolmatta vinkkiä emme suosittele kuin äärimmäisessä hädässä, sillä huomasimme, että moni laitapuolenkulkija
peseytyy kyseisessä vessassa, emmekä toki halua riistää muiden ihmisten perusoikeuksia.
Mielihyvän maksimointi
Kun heräät seuraavana päivänä metrolehtiin kääriytyneenä, hiukan epätietoisena ajasta, paikasta ja eritoten hyvinvoinnistasi, ovat hyvät neuvot kalliit. Taistelet 102:ssa luontaisia refleksejä vastaan ja kun vihdoin pääset kotiin alkaa
paine kehosi ääreisverenkierron alueilla nousemaan vaarallisen korkeaksi. Kun ryömit kohti tahmeaa paperialttariasi
mietit mielessäsi kuolenko todennäköisemmin paineen purkautumiseen vai sen sisällä pysymiseen. Vilkaiset vieressäsi löysänä makaavaa ystävääsi, mutta tajuat, että vaarallisen korkean sykkeesi takia luultavasti kuolisit, jos yrittäisit
puhaltaa häneen uutta elämää. Mielessäsi pyörivät itsetuhoiset ajatukset, kun päätä ettet aio alentua kivikautisiin metodeihin. Näppäilet toisella kädelläsi puhelimeen valmiiksi hätänumeron ja nappaat toiseen käteesi ilmastointiteipin ja
nippusiteet. Kun näkökenttäsi alkaa pimenemään, mahtuu hämärtyvään tajuntaasi vain yksi ajatus:
•
Puutunut käsi tuntuu aivan kuin toisen ihmisen kosketukselta.
Kun avaat silmäsi, ensimmäinen asia mitä näet on purkautuneen paineen väkivaltaiset jäljet seinillä ja katossa. On
kulunut useita tunteja, ja nippusiteet ovat edelleen kätesi ympärillä tukkien verenkierron. Vapautat varovasti sängynpäätyyn teipatun kätesi ja yrität haparoivin ottein elvyttää sen toimintakuntoiseksi. Häpeä valtaa mielesi, ja nyt tajuat
miksi raksan pojat varoittivat tästä helposta niksistä.
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Tuli seis!

Teksti ja kuvat:
Mikko Tuohino

Rakennusinsinöörikillan sotakirjeenvaihtajan kertomuksia 2/16
Perkeleen perkele, taas on lehti menossa painoon, eikä mikään ole muuttunut paitsi tj. Kuvat tunnetusti kertovat
enemmän kuin tuhat sanaa, joten annan tällä kertaa niiden puhua puolestani (kun en itse jaksa kirjoittaa). Seuraaviin
Ruutisiin mennessä olen jo ehkä kotiutunut ja saatan sitten lämmöllä muistella viimeisiä aamujani lukijoiden iloksi.
EHKÄ.
Itsesääliin vajoten,
Kok Tuohino
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Kotimaan Pitkällä
”Väsyttää”
Kello 0630 astun Rakentajanaukio neljän
eteiseen. Näen ympärilläni mustin silmäpussein ja sinisillä haalareilla varustettuja
raksalaisia fukseista vanhoihin, joita en
ole varmaan koskaan nähnytkään. Väsymyksestä huolimatta vanhempien opiskelijoiden silmissä pilkisti kiilto ja tunnelma
oli katossa. Kantaessani Ruutisia bussiin
mietin että, mitä tästäkin tulee.
”En lähde pitkälle”
Bussi lähti liikkeelle Raksan edestä takapenkkiosaston jo juhliessa ja etupenkkien
sinislimäisten nuorten nukkuessa. Ensimmäinen pysähdyksemme oli Vantaalla,
Geotrimin toimistolla. Esitys oli rento ja
aivonystyröitä herättäviä kysymyksiä satoi
jatkuvasti. Mittalaitteita, droneja ja jaloviinaa, mitä lisää voisi exculta toivoa.
“Gbgbgbrbhrgbh”
Ensimmäinen tauko oli takana ja saavuimme Mikkeliin, Rambollin toimistolle. Ruokalassa saimme tankattua ruokaa ja muutaman oluen tulevia kalvosulkeisia varten.
Saimme kuulla Mikkelin auleelle rakennettavasta jätevedenpuhdistamosta. Esitys oli
mielenkiintoinen, mutta osalle murkina ja
kaksi olutta aiheuttivat silmäluomien vajaatoimintaa. Excumestarin silmän välttäessä
saattoi allekirjoittanutkin käydä pilkillä.
Jatkoimme matkaa, pidimme tauon ja saavuimme seuraavaan kohteeseen. Iloksemme huomasimme, että kohde oli viinitila ja
excu tulisi koostumaan vain ja ainoastaan
viinin maistelusta. Exculta opin kirkonikkuna-kikan, jolla pystyy arvioimaan viinin
alkoholipitoisuutta kallistamalla lasia ja
tarkastelemalla kuinka nopeasti viini valuu
alas lasia pitkin.

“Viina on viinaa”
-Ollinmäen viinitila
Viiniexcun jälkeen meitä ei todennäköisesti
olisi voinut päästää enää minkään yrityksen tiloihin, joten lähdimme kohti majoituspaikkaamme. Ikuisuudelta tuntuvan ajan

jälkeen saavuimme keskelle ei mitään eli
Juvalle. Majoituksemme oli hienompi, mitä
odotin: kaikille riitti patjoja (niitä jäi jopa
käyttämättä) sekä saunakin löytyi. Juomapelien ja tanssimisen jälkeen sammuin
patjalleni. Aamulla olo oli mitä rapein. Tilannetta ei auttanut se, että nimeltä mainitsematon Eki oli käyttänyt kaiken kuuman
veden ja tulikin kehuskelemaan sillä, kun
tuskailin suihkussa.
Kömmittyämme bussiin suuntasimme krapulaisen joukon kohti Savonlinnaa. Päivän
ensimmäinen excu oli Andritzin konepajalla. Kalvosulkeiset olivat kiinnostavat vaikka väsytti, sillä hyviä kysymyksiä tuli joka
tuutista. Aamupalan ja esityksen jälkeen
pääsimme itse pajalle katsomaan suuria
laitteita. Lopuksi annoimme lahjat sekä
lauloimme niin kuin perinteisiin kuuluu ja
jatkoimme matkaa.
“Meikä otti abortin tälle exculle”
Seuraava excu oli noin 10 minuutin ajomatkan päässä, Norelcon toimipisteellä.
Söimme lounaan, kuuntelimme esityksen
yrityksestä ja lähdimme kierrokselle Norelcon työpisteisiin, joissa valmistetaan
sähkönjakelulaitteita. Työpisteillä työntekijät kamppailivat johtohirviöiden kanssa.
Allekirjoittaneen on myönnettävä ettei
ymmärrä mitään sähkötekniikasta, joten en
tiennyt edes mitä kysyä. Lopuksi olimme
kuitenkin yhteisymmärryksessä siitä, että
oli erittäin mielenkiintoista käydä hieman
erilaisella energiatekniikan exculla.

Seuraavana aamuna matka jatkui kohti
Imatraa. Saavuimme Holiday Club Saimaan parkkipaikalle ja tärisimme innosta.
Granlund piti excunsa kylpylän tiloissa.
Olin iloinen; jälleen hyvä excu ja vielä kylpylässä! Söimme valtavat ateriat ja menimme lillumaan pariksi tunniksi poreammeeseen.
“Anto olla viimenen kerta, kun tullaan perheen
kanssa tähän kylpylään”
Kylpylän parannettua krapulani olin valmis
jatkamaan bussimatkaa. Seuraavaksi suuntasimme Otaniemeen eli matka oli pitkä.
Päätin kuitenkin, että aijon nauttia vielä
tästä viimeisestä päivästä ja sehän onnistuikin. Viimeinen päivä oli paras. Saapuessani
Otaniemeen ajattelin, että tänne täytyy hakea ensi vuonnakin. KP on ihmisen parasta
aikaa.

“Se on sitten nollaexcu”
Bussimatkan jatkuessa huomasin Lappeenranta-kylttien frekvenssin kasvavan. Huomioni oli kiinnittynyt bussissa pyörivään
elokuvaan ja tuota pikaa olimmekin UPM:n
Kaukaan sellu- ja paperitehtaan edustalla
sijaitsevan kartanon edessä. Ensivaikutelmamme ei ollut hyvä, sillä meistä huokui
vanhan viinan tunkkainen aromi. Ruokailun jälkeen excunpitäjät ilmoittivat, että
emme pääsisi tehtaalle. Saimme kuitenkin
kuulla esityksen ja kysyä paljon kysymyksiä. Excunpitäjät olivat vielä KP:n jälkeenkin soitelleet perään ja kiittelivät hyvästä
excuyleisöstä.
Ilta huipentui yhteissitseihin Armatuurin
ja Pelletin kanssa. Viini virtasi ja aamuyön
pikkutunneilta en muista paljoakaan. Ymmärrän kuitenkin LUT:tilaisten ennakkoluulot Otaniemeläisiä kohtaan paremmin,
kun sain kuulla nimeltämainitsemattoman
sankarin käyneen jättämässä ruskean
jälkensä LUT:in ylioppilastalon läheiseen
metsään.

KP:lla järjestettiin RIL:in vitsikilpailu,
jonka voittaja Anton palkittiin koRILlisella
herkkuja.
Voittaneet vitsit:
• RIL:lin toteemieläin: goRILla
• Miten RIL:in tapahtumissa tehdään
ruokaa?
-Ensin gRILlataan ja sitten paRILoidaan
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