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ättärää! Saanen esitellä: Otaniemen kolmanneksi suurin työmaa heti oppimiskeskuksen ja virtausmekaniikan perusteiden jälkeen: Ruutisten pääkirjoitus vol. 55.2.1.
Vitoset Ruutisten julkaisuvuosien, kaksi tämän vuoden lehtien ja yksi oman yksilöni
mukaan. Teen tässä muuten sen karkean oletuksen, että Ruutisissa on joka vuosi ollut
pääkirjoitus ja että laskutapani on siten kronologinen. En oikeastaan välitä tarkistaa
ajatukseni paikkansapitävyyttä, mutta tuskin tämä nyt siitä jää kiinni. Teoriassa voisin
kai vielä kertoa luvun nelosella oikean vuoronumeron löytääkseni, mutta se vaatisi joko
lisää taustatutkimusta tai erityisen hataria oletuksia ja kummastakin olen kevätlukukauden aikana saanut tarpeekseni erinäisiä kaavoja johtaessani. Jatkossa aion perustaa
työni muiden minulle esittelemiin faktoihin.
Kivoista faktoista puheen ollen: tiesittekö, että vapun juhlamenoihin kuului ennen
olennaisesti kokon polttaminen? Minä en. Enkä paljoa muutakaan, mikäli materiaalitekniikan tenttituloksiani on uskominen. Tässäkin mennään taas muuten mututuntumalla, koska palautetta ei ole kuulunut vaikka uusintakoekin oli ja meni. Käytännöllistä
ja kätevää! Ihan kamalan pahoillani en kuitenkaan voi olla, sillä kognitiivinen osastoni
tuntuu paenneen vasemmasta sieraimesta siitepölyn mukana. Ja kukkuu, tämäkin asiasisältö lähti taas kivasti ohjautumaan kohti alaviistoa. Ei kai levottomuuteni paista läpi?
Tämä on, tiedättekö, vähän hankala aika vuodesta. Ensin paistaa aurinko kolmen
päivän kontinuumina ja maailmani heittää humppaa. Sitten yks kaks sataakin kylmää
fluidia horisontaalisessa suunnassa eikä mistään tunnu löytyvän riittävän hyvää syytä
poistua pyhästä kolminaisuudesta (vessa, keittiö, makuuhuone). Ja sitten täytyy vielä
stressata sitä, että kumpi skenaario toteutuu vappuviikolla.Vuodenaika täynnä epävarmuustekijöitä, hitto vie. Teekkaria ahdistaa.
Asiaan palatakseni – pitelet nyt käsissäsi Ruutisten wappujulkaisua, jota tekemässä
on ollut upea ja aktiivinen toimittajajoukko. Haluan kiittää teitä kaikkia tasapuolisesti,
olette parhaita. Onnea myös fukseille uutukaisten teekkarilakkien johdosta! Ensimmäisen lakkivapun voittavat vain jääkylmä suklaapatukka ja taskulämmin Coca Cola.

Ruudolf Ruutinen

RUUTISTEN TOIMITUS
RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

TOIMITTAJAT

Otakaari 4,
02150 Espoo

Lauri Sääskilahti
Visa Simola
Ossi Perttu
Teemu Kanniainen
Ville Kirjonen
Daniel Haaranen
Lauri Pöyry
Iiro Lindgren
Susanna Karlqvist
Samuel Viitikko
Anton Närekorpi
Niko Kälkäjä
Lauri Nyrhilä
Jaakko Aho
Matias Saikku
Irene Konola

www.rakennusinsinoorikilta.fi
PAINOPAIKKA
Lehtisepät, Pieksämäki
Painos 200 kpl
ISS N 1235-628X
(painettu)
ISS N 1795-8970
(verkkolehti)
Ilmestyy neljästi vuodessa.

PÄÄTOIMITTAJA
Sara Kasanen
TAITTO
Sara Kasanen

2

PUHIKSEN PUHINAT
Heipähei,

Aivan loistavaa loppukevättä, tsemppiä viimeisiin kouluhommiin ja lämmintä Wappua toivottaen,

Jos jollekin ei vielä ole tullut selväksi, niin Wappu on alkanut!
JEEE!! Itse lähdin nostattamaan wappufiilistä Hervantaan, ja Silja Yli-Juuti
yhtä varmasti kuin Wappuviikon(kuukauden) viettää paljus- Puheenjohtaja 2018
sa skumppaa juoden, poistun Hervannasta jälleen kerran väsymyksen ja päänsäryn kera. Mahdollinen Hervanta-allergianakin tunnettu ilmiö on havaittavissa Neuvosto18 Onnibussin
suunnatessa kohti Helsinkiä täydessä hiljaisuudessa. Takana on
huikea päivä Hervannassa seikkailua uusien tovereiden kanssa,
ja vaikka väsymys nyt painaa niin kannatti kyllä lähteä tutustumaan muidenkin kuin Otaniemiläisten teekkarimeininkiin.
Välillä sitä meinaa unohtaa, että on mahdollista poistua Servin
Maijan tie - konelafka -akselilta.
Hervannassa Wappu aloitetaan vierailumme jälkeisenä päivänä 17.4 Tampin paljastuksella. Raksa vie tässä kuitenkin voiton,
sillä olemmehan aloittaneet Wapun jo Hessun sillikseltä. Wappu alkoi perinteiseen tapaan skumpalla, eikä sillikseltä jäänyt
tälläkään kertaa puuttumaan vesielementti. Vuosijuhlat olivat
erittäin onnistuneet, ensi vuonna uusiksi! Kuvassa vielä fiilistelyä 105. Hermannista. Tuskin tuo oma tulevaisuus on mikä häikäisee niin, että en osaa silmiä pitää auki. Ehkä se on lähestyvä
Wappu?

Kesä lähenee,
Oletko jo avannut
RILlikauden?

Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET
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KAPUN LOPINAT
” Me yhdessä koimme niin paljon, vaikka aikaa vuos
oli vaan, kun virkani kohta jo päättyy, minä jään teitä
kaipaamaan.”
Eteneekö opiskelijakeskushanke? - AYY vs. sukupuolisyrjintä –
- Uusia tuulia LUOVAssa? -

O

heinen sitaatti on erään kiltamme vanhan fuksikapteenin
sanoittamasta laulusta. Kyseinen pätkä kuvaa aika hyvin fiiliksiäni. Tätä kirjoittaessani IK-jäynä on juuri saatu pakettiin, ja Wappuaattoon on vain 12 päivää. Edessä vain lakkienjako ja Dipolin Wappu, jossa pääsette yhdessä laittamaan
omat lakkinne päähän ensimmäistä kertaa teekkareina. Tätä
lukiessasi ensimmäinen on jo toivottavasti tapahtunut. Onnittelutkin siis upouudesta lakista olallasi :)
Kuten tosissaan alun sitaatissa sanotaan, olemme kulkeneet
aivan uskomattoman taipaleen lyhyen vuoden aikana. En olisi koskaan arvannut vaalikokouksessa 2016, että tästä tulisi
näin hieno taival. Kiitos siitä kuuluu Teille fuksit. Te teitte
vuodestanne uskomattoman ja unohtumattoman, sekä juuri
teidän näköisenne. On ollut etuoikeus päästä eturivistä seuraamaan teidän matkaa kohti teekkariutta ja sen saloja.
Kaikki hyvä kuten yhteinen vuotemme loppuu aikanaan.
Kuitenkaan maailma ei tähän pääty. Me kaikki jatkamme
opiskeluja Otaniemessä ja varmasti tulemme pyörimään yhdessä samoissa tapahtumissa. Pitäkääkin sama yhteishenki
ja toverillisuus mielessänne jatkossakin. Fuksivuonna solmimanne ystävyyssuhteet tulee olemaan ikuisia.
Teillä tulee olemaan paikka mielessäni ja sydämmessäni
aina, toivottavasti minulla myös teidän. Tulkaakin siis ihmeessä moikkaamaan ja juttelemaan, kun näette minut alvarilla tai kiltiksellä. Minulle voi edelleen soittaa tai viestitellä
vuorokauden ympäri, oli kyse sitten elämänohjeista, kaljalle
pyynnöstä tai hauskasta kissavideosta.
Kiitos kaikesta mahdollisesta tuesta ja avusta FTMK’17,
Raato’17, Raati’18, ISOt ja ISOvastaava Joni, sekä vanhat killan fuksikapteenit viisaista ja ei niin viisaista neuvoista. Erityisesti vielä omalle fuksikapteenille Juholle, joka sai allekirjoittaneenkin rakastumaan tähän yhteisöön ja teekkariuteen.
Ja tietenkin vielä viimeisen kerran, ISOIN kiitos kuuluu teille
fuksit. Tulette aina pysymään sydämmessäni. Viimeisenä ohjeena vielä, että ottakaahan vielä fuksiwapustakin kaikki irti
ja muistakaa, että raksa jaksaa ja tulee aina jaksamaan!

N

o hellurei taas ja tervetuloa tämän(kin) lehden mielenkiintoisimman jutun pariin! Nyt on jälleen aika sukeltaa koulutuspolitiikan
maailmaan, Ota siis wappuskumppa käteen ja hyvä lukuasento wappusimoilla/ulliksella/siinä raksan miestenvessan viimeisessä kopissa - sillä
tämä palsta on kuiva kuin LVK:n vironristeilyltä pikkuhiprakassa ostettu ekstra-brut kyykkyskumppa.
Aloitetaan siitä konkreettisesta edariuutisesta: LUOVAn ryhmäpuheenjohtajiston vaihdoksesta! Pitkän linjan LUOVA-konkarit Säde ja
Pinja lähtivät vaihtoon ja jättivät edariryhmämme ajelehtimaan vailla
päämäärää. Pitkien neuvotteluiden (ja raadon vastuuvapauden takia
korkattujen skumppapullojen) jälkeen LUOVAn ääniharava Anton lupautui ryhmäpuheenjohtajaksi (rpj). Aisapariksi suostui Liisa, joka on
jo nyt ollut korvaamaton apu vararyhmäpuheenjohtajan (vrpj) pestissä. Vielä hakusessa on kirjuritiedottajavararyhmäpuheenjohtaja (ktvrpj)
sekä tietysti tämän oikea käsi: some- ja muu markkinointimateriaalikirjuritiedottajavararyhmäpuheenjohtajaassistentti (sjmmmktvrpja). Hakemukset voi osoittaa tai olla osoittamatta allekirjoittaneelle!
Tämän vuoden puolella edarilla on ollut neljä kokousta. Koska someaikana kukaan ei jaksa keskittyä painettuun mediaan ja pitkiin teksteihin pitkään, tässä ytimekkäästi bulletteina käsiteltyjä asioita viimeiseltä
kahdelta kokoukselta:
- Toimiston kuulumiset
- Opiskelijakeskuksen tilannepäivitys
- Stipendiohjesäännön päivittäminen
- Stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen
- Asumisen ohjesääntö
- Huomionosoitusohjesäännön päivittäminen
- Lähetekeskustelu linjapaperiuudistuksesta
- Linjapaperiuudistuksen ajankohtaiskatsaus
- AYY:n vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus ja esittäminen
edustajistolle
- Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
- Lähetekeskustelu AYY:n yhdistysrekisterin 2. luettelon velvoitteista ja
yhdistystoiminnan
sukupuolittuneisuudesta
- Lähetekeskustelu AYY:n SYL:n liittokokousohjesäännöstä

Hauskaa wappua kaikille, moikataan kun tavataan.
Rakkaudella,
Kipparinne nyt ja aina,

Tästä listauksesta voidaan jättää käsittelemättä esimerkiksi SYL:n liittokokousohjesääntö, sillä se ei kiinnosta edes allekirjoittanutta. Kevään
suurimpia puheenaiheita on edarin ja Jodelin kanavilla ollut AYY:n
piirin yhdistysten sukupuolikysymykset. Jotkin puhuvat tästä nimellä
”Julkku-gate”, mutta asia koskee oikeastaan useampaakin yhdistystä.
Tuoreimmassa edustajiston kokouksesa ryhmät esittivät omat ryhmäpuheenvuoronsa aiheesta. Yleisenä konsensuksena oli, että keskustelu
on todella hyvä asia ja myös Julkun tiedotetta asiasta
kiiteltiin. ”Pakotteet”, aikataulut ja tarvittavat AYY:n toimenpiteet jakoivat edustajistoa kuitenkin vahvasti. Valitettavan moni puheenvuoro
sortui myös yleiseen jargoniin syrjimättömyydestä ja AYY:n arvojen toteuttamisesta, jolloin konkretia ja varsinaiset ehdotukset asian parantamiselle jäivät taka-alalle.

Iiro Lindgren
PS. En keksinyt itsestäni mitään järkevää kuvaa kuluneesta vuodesta, joten päätin
laittaa kuvan omista fiiliksistäni kun kävelin amfin portaita alas oma teekkarilakki
kädessäni :)
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Wappuisin terkuin,
Anton
Luovan RPJ

(kiitos paljon Kukkuluuruu). Joten siivittäköön nämä yksitoikkoisen minimalistiset rivit meidät itse aiheeseen – eli siis
wapun nestemäiseen kultaan, simaan.
Aloitimme siman tekemisen – kuten
kaikki isot projektitkin – delegoimalla
valmistusaineiden hankkimisen. Kun sitruunat, sokerit ja hunajat oli kiikutettu
eteemme, pääsimme käsiksi itse tekemiseen.
Ensiksi liuotimme sokerit kiehuvaan
veteen. Puristimme sitruunoista mehut
ja kiehautimme kuorista vähän aromia.
Seuraava vaihe oli heittää hunajat seokTeksti: Tundrajeti & Keisari Kittari
seen, sekä lisätä riittävästi vettä käymisastiaan, jotta tulisi reilu 15 litraa valWappu tulee. Jos siis joku ei vielä tien- mista simaa. Tämän tekemiseen meni
vajaa tunti, ja sen jälkeen annoimme ämnyt.
Aioimme aloittaa mahtavan artikke- pärille vähän omaa aikaa.
Saamiemme mystisten ohjeidemme
limme myös Kapun Löpinöissä usein
käytetyllä wappuhypepöhinällä, mutta mukaan ämpärimme tarvitsisi noin viivalitettavasti salainen täydellisen artik- kon verran omaa aikaa, jonka jälkeen
kelin reseptimme paljastettiin lukijakan- se pitäisi pullottaa. Legenda kertoo, että
salle viime Ruutisten viimeisellä sivulla sima olisi valmista, kun rusinat alkavat

kellumaan pulloissa. Mutta johtuen lähestyvästä wapusta ja sitäkin nopeammin lähestyvästä Ruutisten painopäivästä, sekä niskaamme orjapiiskurin lailla
hönkivästä päätoimittajasta, emme ehtineet maistelemaan omia tuotoksiamme,
sillä rakas wappulapsemme puhaltelee
vielä ilmakuplia. Itsehän tietenkin aloitimme valmistuksen täysin ajoissa, muun
maailman ajankäyttö on vinksallaan.

ANTEEKS, OLISKO SULLA HETKI AIKAA
PUHUA WABUSIMOISTA?

Koska jutussa ei muuten olisi riittävästi syvyyttä tai monipuolisuutta,
päätimme tehdä lukijoiden iloksi pikaanalyysin kilpailevista tuotteista – ja
toivoa, että omamme edes jollain kriteerillä ylittäisi ne.
Kaskein juhlasima:
Maultaan hyvää, maistuu suunnilleen siltä miltä siman pitäisikin. Tehdasvalmisteen steriiliys maistuu kuitenkin selvästi ja juomasta puuttuu
autenttisen kotisiman taika.
Litrahinta huitelee jotain kolmen euron väärällä puolella, mikä ei mielestämme ole hyväksyttävää alkoholittomalta juomalta. Tai no siis: ilmeisesti
kaupan kassan suuresta henkkarientarkistusinnosta päätellen myös tällä
0,8% kullanruskealla juomalla voi vetää kännit – kelan opintotuki ei tosin
ehkä ole samaa mieltä.

Marli, Perinteinen SIMA:

Spring, Alkoholiton Sima:

Pullon perusteella vaikuttaa enemmän halvalta limsapullolta, johon on
vain kääräisty uudet etiketit. Maku on
kuitenkin yllättävän hyvä. Sama kotisiman taika uupuu, mutta miltei yhtä
hyvää kuin kaskein juhlasima.
Litrahinta on noin 2e per litra, eli
jokseenkin opiskelijaystävällisempi,
muttei silti pärjää itsetehdylle hintakilpailutuksessa.

Halvin kaikista valmissimoista – ja
sen maistaakin: aivan hirvittävää nestettä, jota emme voi suositella
kenellekään.

Vip Sima:
Maultaan muistuttaa hieman hiilihapotettua mehutiivistettä, joka on
suunniteltu maistumaan simalta. Kuitenkin sopii varsin hyvin nautiskeluun silloin kun on vain tarvetta jonkinnäköiselle simalle.
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Omatekoisemme:
(Toivottavasti)
Parempaa
kuin
muut. Hintaa on noin euro litraa kohden, mikä voittaa kustannusluokan.
Parempaa simaa odotellessa.
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105. Hermanninsitsi
Kuvat: Atte Makkonen

K

iitos vuosijuhlavastaavien puolesta mahtavasta vuosijuhlaviikonlopusta!
Kiltamme täytti tänä vuonna jo huikeat 105 vuotta. Päätimme juhlia huikeaa taivalta isommin ja swägimmin kuin yleensä. Juhlavuosi sai oman hienon logon, jonka toivon mukaan pystyy bongaamaan vielä wappuna ilmapalloissa sekä vuosien päästä
vanhojen kiltamouhojen päällä huppareissa. Erityiskiitokset Juho
Jaloselle suunnittelusta. Kiltalaiset pääsivät juhlavuoden kunniaksi panimovierailulle Hessun läpilaulannan keskellä, opettelemaan
drinksujen tekoa sekä harjoittelemaan wanhojen tansseja ihastuksen kiinnostuksen herättämistä varten.
Itse vuosijuhla alkoi, kuten perinteisiin kuuluu, mahtavassa
alkukevään auringossa. Pääjuhlapaikka Sipulissa, sinertävässä
raksahenkisessä valossa, pääsimme nauttimaan mahtavasta vuosijuhlasta rakkaiden kiltalaisten, kutsuvieraiden, yhteistyökumppaneiden sekä kunniajäsenten kesken. Juhlan aikana saimme kuulla
hienoja puheita, esiintymisiä, puheen ystävälle sekä tärkeimpänä,
ansiokkaat kiltalaiset saivat kunniaa ansiomerkkien muodossa. Virallisemmasta osuudesta jatkoimme juhlimista Käärmeenpesässä
pöh(i)nän tahdittamana. Pahempaa päänsärkyä kovakuntoisemmat
joivat pois edellispäivää vielä hienommassa auringonpaisteessa
myös paljuksi kutsutussa sillipurkissa. Itselleni vuosijuhlavastaavana olemisesta jäi muutama tunti vähemmän unta, lista täysin
uusia muistettavia asioita juhlia järjestäessä, mutta tärkeimpänä
pääsin tutustumaan itselleni uusiin kiltalaisiin. Lopputulos on
kokolukuvuoden mittaisen toimarinakin arvoinen ja suosittelen
hommaa niille, jotka haluavat työstään hyvin konkreettisen lopputuloksen.
Emmi Kosomaa & Erik Jaatinen
Vuosijuhlavastaavat 2018
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Oltermannin juhlapuhe
Arvoisat kutsuvieraat, naiset ja herrat!
Hermannisitsi on taas koonnut lukuisan joukon kiltalaisia ja vieraita
yhteen. Hauska nähdä runsas osaan otto tälle sitsille.
Löysin tässä hiljan yöpöydältäni IK:n 100-vuotisjuhlajulkaisun
“Raksa jaksaa”. Innostuin sitä lukemaan. Huomionarvoista oli, että
kilta on vuosien varrella puuhannut monenlaista tähdellistä ja vähemmän tähdellistä, mutta enimmäkseen on pidetty hauskaa.
Intressanttia oli lukea killan järjestäytymisestä 1930 ja 1940-luvuilla. Sen aikaisen käytännön mukaan fuksit olivat ensin oppipoikia 9 kk
ajan (huom. kovin montaa naista ei tulloin killassa liene ollut), jonka jälkeen he siirtyivät kisällivaiheeseen. Kisälli saattoi anoa ylennystä mestariksi, kunhan oli suorittanut pikkudiplomin ja läpäissyt killan
kokouksessa mestarinäytteen. Tämä mestarinäyte oli ex tempore-puhe,
joka sai kestää enintään kolme minuuttia ja valmisteluaika oli 2 min.
Puheen aiheen antoi raati kiltavanhemman (eli puheenjohtajan) johdolla. Puheenaiheet vaihtelivat ajankohdan mukaan ja peilasivat miesvaltaisuutta: “Tumma vai vaalea”, “Onko tyttöä suudeltava oven ulko- vai
sisäpuolella?”.
Tästä tiukasta perinteestä luovuttiin sitten 1950-luvulla, kun huomattiin, että kiltalaisten määrä pysyi pienenä. Mitenkähän mahtaisi
nykyiseltä kansainväliseltä ja sosiaalisesti kyvykkäältä sukupolvelta
tällainen hissipuhe onnistua?
Mutta missä mahtaa olla Wärtsilän 1948 Hermannisitsissä luovuttama viinasampo? Entä mitä on tapahtunut lukkareiden aiemmin käyttämille poliisinpatukoille? Tilalle näyttävät tuleen hienot visakoivuiset.
40-luvulla otettiin käyttöön myös arvonimi inspektori, joka myöhemmin sitten vaihdettiin nimeen oltermanni. Mahtaakohan olla inspektori-nimistä juustoa, muutenhan arvonimi olisi mitä mainioin!
Vielä kiitos killalle ja raadille kutsusta tähän hienoon juhlaan. Tällä
viikolla sain vihdoin monen yrityksen jälkeen tämänvuotisen arvoisan
raadin kasvogallerian nimineen. Suurkiitos siitäkin, sillä Äpyä lainatakseni: “Nimiä en muista koskaan, mutta kasvot unohdan aina.”
Nostakaamme malja 105 vuotiaalle!
Onnea kiltatoiminnalle ja IK:lle!
Leena Korkiala-Tanttu
6.4.2018

105. Hermanninsitsissä mukana:
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OSA 2
Teksti: Raksa Investigations

T

ajuttuamme killan muuton ympärillä vellovat salaperäisyyden
pilvet, päätimme selvittää asian pohjia
myöten. Mielestämme paras tapa lähteä
avaamaan tätä mysteerien umpisolmua
on jakaantua omille teillemme ja aloittaa selvitystyö monelta eri suunnalta samaan aikaan. Turvallisuutemme vuoksi
emme uskalla paljastaa nimiämme. Selvyyden vuoksi kutsumme jäseniämme
vaikkapa Pasiksi, Kimmoksi, Herbertiksi ja Herra Äksäksi.
Pidimme intensiivisen sotasuunnitelman hiontasession, jossa päätimme
miten paljastamme kiltaamme kohdanneet rikokset. Pasin tehtäväksi määrättiin siirtyä vanhan kiltahuoneen välittömään läheisyyteen Rakentajanaukiolle,
tutkia väitettyjen sisäilmaongelmien
totuusperää ja tarkkailla rakennuksessa häärääviä työmiehiä. Kimmo taas
valikoitui ryhmän mediameedioksi.
Hänen päivänsä kuluisivat killan ympärillä pyörivistä medioista löytyvien
salaviestien etsimisessä. Herbertin vastuualueeksi päätetiin Aallon henkilökunnan, Acren ja Haukilahden lukion
vahtimestarin hiillostaminen. Herra
Äks valittiin ryhmän johtajaksi ja hän
tulee perustamaan päivystyspisteen Fat
Lizard ruokaravintolaan. Kun tehtävät
oli jaettu ja voimajuomat juotu, lähtivät
etsivät tarmokkaasti toimiinsa.

Pasi pakkasi mukaansa 24 oluen olutlajitelman, seitsemän kertakäyttögrilliä
ja yhden siipikairan. Hän asettui pilkkijakkaralleen rakentajanaukiolle, asetti
tummat lasit nenälleen ja aloitti pitkän
tarkkailun. Pasi tarkkaili. Ja tarkkaili.
Ja tajusi ettei pakannut mukaan mitään
grillattavaa, ja totesi: perkele, näin ei
ole hyvä! Ja tarkkaili vielä hieman lisää.
Seitsemäntenä päivänä Pasi lepäsi.
Toisen tarkkailuviikon alkaessa alkoi
olla ilmeistä, ettei ryömiesten tarkkailusta seuraa mitään. Auringon laskiessa
mäkien taa Pasi nappasi kairan olalleen
naamioituen täydellisesti geoteknikoksi
(sandaalit, leukahihnaton kypärä, nuuska ylähuulessa) ja asteli sisään raksalle.
Haisteltuaan muutaman tunnin nurkkia, hänen nenänsä ei ollut kipeä. Ahaa!
Ja ikäänkuin yksi tutkinnan tärkeimmistä punaisista johtolangoista olisi
katkennut, yksi tutkinnan tärkeimmistä
punaisista johtolangoista katkesi.
Ryhmän mediameedio Kimmo päätti selvittää, löytyykö killan viestinnän
historiasta vihjeitä. Hamstrattuaan vanhoja Ruutisia kaksi viikkoa, huomautti
eräs anonyymi Rudolf Ruutinen, että
vanhat lehdet löytyisivät myös killan
nettisivuilta. Jaahas… Myös Facebookia
tutkittiin, mutta koska emme halua tukea informaatiovarkauksia ja tietomurtoja, emme puhu siitä enempää.
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Nyt on Herbertin vuoro. Herbertin
vastuulla oli sähköpostien lähettäminen relevanteille henkilöille. Herbert ei
kuitenkaan ollut täysin selvänä tehtävänannossa joten hänelle ei ollut täysin
selvää ketkä ovat relevantteja henkilöitä. Hän itse epäili Juha Sipilän olevan
kaiken takana ja lähetti viestiä itse pääministerille. Herra ministeri ei luonnollisesti ymmärtänyt miksi kiltahuoneen
paikkaa muutettiin, tai mistä tässä oikeastaan on edes kyse.
Samaan aikaan läskin liskon kaukaisessa galaksissa kauan aikaa sitten.
Herra Äks on juuri tilannut toisen sirkkapitsansa ja neljännentoista muurahaisoluensa, kun hän saa tekstiviestin
Pasilta ja kirjekyyhkyn Kimmolta. Perhanan amatöörit, ei näistä tyypeistä ole
mitään hyötyä. Herbert nyt oli niin humalassa jo ennen tehtävää, että odotukset eivät ole korkealla. Sadatelleessaan
huonoa tuuriaan ja vielä huonompaa
agenttiryhmäänsä Herra Äks näkee kun
Gary istahtaa viereiseen pöytään huppupäistä, hämäränoloista henkilöä vastapäätä ja sanoo…
Ja ikään kuin tämä tarina päättyisi kuivaan cliff hangeriin, tämä tarina päättyy
kuivaan cliff hangeriin ja kirjoittaja lähtee nyt oluelle.
(Jatkuu seuraavassa numerossa.)

TEMPTATION ISLAND SUOMI
Teksti: Bile-Danny

Moision veitsenterävät analyysit saavat kenen tahansa suupielet kääntymään kattoon. Sami Kuorselle on myös annettava
propsit tulikuumista roasteista iltanuotioilla. Temptation Island Suomi on synkän arkeni valo, ja suosittelen kaikkia hyppäämään TIS-junaan mukaan. Vielä ehdit tykittämään kaikki
jaksot putkeen, tekemään omat TIS-analyysisi ja lähettämään ne
minulle osoitteeseen: daniel.haaranen@gmail.com. Viimeisimmän jakson jälkeen ensimmäistä kertaa TIS:isä katsova ystäväni kysyi: “Eiks tässä voita kukaan?”, johon kokenut TIS-veteraaniystäväni vastasi: “Kaikki nää on tullu tänne häviämään.”
Täydellinen kuvaus Temptation Island Suomesta.

M

aanantai alkaa aina väsymyksellä ja paskalla fiiliksellä.
Alkuviikon ainoa hopeareunus on keskiviikon TIS-jakson odotus. Tiistaiaamuna vatsani pyörii perhosista, kun mietin Eliaksen elämänohjeita, Minnan morkkiksia ja kaikkien
sinkkujen silmitöntä perseilyä. Tässä kirjoituksessa jaan mielipiteeni pareista, lauon itsestäänselvyyksiä ja teen ennustuksia
tulevista jaksoista.
Vinkkinä TIS-noviiseille suosittelen katsomaan viikoittaiset
TIS EXTRA jaksot. 45-vuotiaan, Radio Rock juontajan, Harri

Elias ja Vilma

Dani ja Eve

Sammy ja Minna

Elias taitaa täyttää kaikki psykopaatin
määritelmät, mutta hänen käyttäytymiselleen löytyy täysin käypä teoria.
En rehellisesti usko, että Elias on ihminen. Hän on TIS:iä tuottavan tv-yhtiön
luoma kyborgi.
Hän on itse tunnustanut, että ei itse
tunne tunteita. “Tunteet ovat parempiosaisten etuoikeus”, toteaa Elias kauden neljännessä jaksossa. Elias yrittää
kovasti käyttäytyä kuin ihminen, mutta tekee sen kuitenkin niin ontuen,
että fiksuimmat foliohattupäät näkevät hänen metallisen ulkokuoren läpi.
Eliaksen algoritmit eivät yksinkertaisesti ole tarpeeksi kehittyneitä viettelemään saaren sinkkutytyjä.
Vilma taas on vain viaton tyttö, joka
on sattunut rakastumaan koneeseen.
Vilma uskoo, että Eliaksesta todella
löytyy ihminen, mutta itse uskon, että
totuus paljastuu hänelle kauden aikana. Vilman tueksi ja turvaksi muodostunut Santeri eli “Poro” saattaa auttaa
Vilmaa näkemään Eliaksen todellisen
luonteen tulevissa jaksoissa. Toivon
todella, että Vilma pääsee kokemaan
loppuelämänsä aikana jotakin muuta
kuin robottiseksiä.

Dani on miesten saaren fiksuin, rehellisin ja komein jätkä. Danista on hyvin
vaikea keksiä mitään pahaa sanottavaa. Tylypahkan tuvista Dani kuuluu
selvästi Rohkelikkoon. Tällä TIS-kaudella emme ole nähneet Danin lopullista bilemuotoa, ja kolmen viimeisten
bileiden aikana Dani onkin mennyt iltayhdentoista aikaan nukkumaan.
Danin parempi puolisko Eve taas on
päättänyt antautua viettelyksen valtaan. Hokipelaaja “Kalu” pelaa Even
kanssa samassa ketjussa, ja odotankin
milloin Eve päättää puhaltaa Kalun
pilliin.

Minna on heittäytynyt täysillä ohjelman rientoihin, ja edustaakin toiminnallaan perinteistä tamperelaista teekkarikansaa. Minnan demonstroimat
“seuraleikit” antavat hyvin silmiäavaavan silmäyksen tamperelaiseen
teekkarikulttuuriin.
Sammyn ja Minnan suhde on vähintään monimutkainen ja Sammyn käsitys edellä mainituista seuraleikeistä on
täysin erilainen kuin Minnalla, jonka
johdosta hän on viime jaksojen aikana
päättänyt kostaa Minnalle houkuttelemalla sinkkutyttöjä omaan petiinsä.
Yritys on kova, mutta tulokset heikkoja. “Pitäskö meidän panna?”-tyyppiset iskurepliikit eivät tunnu tehoavan
tyttöihin.
Sammy on käyttänyt harvinaisen
rajua, mutta viihdearvoltaan kauden
parhaimmistoon kuuluvaa sanastoa
kuvaamaan Minnaa. Sammy päätti
viime jakson iltanuotiolla jättää Minnan heittämällä “tiimilippiksensä” tuleen. Minnalla lippis pysyy vielä päässä symboloiden Minnan uskoa omaan
parisuhteeseensa. En itse usko, että
tämän pariskunnan suhde kantaa loppuun asti, ja toivon, että Sammy saa
Amanda Harkimolta pesää.

Dile-Bani

Markus ja Noora

Kuvassa Elias Aleksanteri Hakaniemen
keikalla.
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RAKSAN POJAT TESTAA:
Karvanpoisto
Teksti: Mia Ass-lovi, Kerubi
Kuvat: Sjukledighet
Pitkä ja kylmä talvi on takana päin, joten toppahousut
alkavat pikkuhiljaa vaihtua lyhyempiin malleihin. Metalliset teräleikkurit eivät kuitenkaan ole kestävä tapa
jalka-alueiden kasvuston kaatamiseen, sillä karvakannot
alkavat tuottamaan juurivesoja välittömästi emorunkonsa katkeamisen perään. Raksan pojat päätyivät ottamaan
luodin muiden hemaisevuuden puolesta wappuisena kevätpäivänä kiltahuoneen takapuutarhassa. Vertailimme
erilaisia karvanpoistomenetelmiä ja esittelemme tulosten
lisäksi kätevät käyttöohjeet sipsakoimpien säärien saavuttamiseen.

VAHAUS
Perinteinen vaihtoehto raakalaismaisille höylille on vahaliuskoilla suoritettava repäisykidutus. Halutun “Red Stripe” -lopputuloksen aikaansaamiseksi sinun tulee noudattaa seuraavia
ohjeita:
1. Hyväile hellästi vahaliuskapariasi kämmentesi huomassa
2. Tutkiskele itseäsi ja elämänvalintojasi
3. Irrota liuskat toisistaan kuin setä ja fuksi (nopeasti hajottamatta kumpaakaan)
4. Asettele huolitellusti lätkä haluamallesi kidutuspinnalle. Pyri
ilmakuplattomaan ja rypyttömään tasoon.
5. The point of no return. Voit
hakea tukea lähimmäisistäsi ja/
tai survoa kepin suuhusi.
6. Take off. Riuhtaise reteästi vahaliuska alapäästä vastakarvaan.
7. Rääy kuin pieni vauva.
8. Lemmi itseäsi vielä liuskapakkauksessa mukana olleella desinfiointipyyhkeellä eli niin kutsutulla köyhän miehen Tropical
Spalla.

ILMASTOINTITEIPPI
(JESARI)
Vanha ja luotettava “jokapaikan höylä”
osoitti jälleen kyvykkyytensä joka alan
moniottelijana. Tosin repäisyn tehokkuus
ei tuottanut täyden femman tulosta. Myös
jälkipolttelu punaisine pisteineen tuotti
hieman polvien
tutinaa koekollille. Mikäli haluat vain hieman
harventaa kasvustoasi,
eikä
asumuksestasi
löydy ammattilaisvehkeitä (lue.
höylä), on jesari
mitä oivallisin
vaihtoehto.
Hakkuussa jätettiin kaatamatta muutama siemenkarva, jotka jätettiin tuottamaan uusia taimia.

Koipi valmiina jälkidesifiointiin. Taustalla rukoilua.
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TULI (SYTKARI)

EPILAATTORI

Kaskeamista on käytetty jo pitkään ravinteikkaan viljelymaan tuottamiseen, mutta se on
nykyään harvinaista herkkua. Päätimme hakea tästä inspiraatiota jaloon tarkoitukseemme.
+ Siisti ja sileä lopputulos
+ Ainoa menetelmä josta ei tule palovammoja
+ Tuoksuu hyvältä (kuin uuden vuoden pirskeissä)
- Painava ja
kallis
+/- Kärventyneet kikkurat
tuovat vaaleaverikön tummat piirteet
esiin

Ensikohtaaminen tämän kantojyrsimen kanssa oli säärikarvat pystyyn
nostattava kokemus. Laitteen kuluttajaystävällisyys oli koetuksella
visuaalisen karmaisevuuden ja kaksiportaisen tehon myötä. Yhden painalluksen jälkeinen paniikki vaihtui
pakokauhuun seuraavan painalluksen kasvattaessa turmion jyrsimen
taajuutta ja desibelitasoa. Myös
ihoon pureutuva tuska oli sängen
käsin kosketeltavaa. Lopulta vanhan
masokistin mielihalut ottivat kuitenkin vallan ja jyrsiminen alkoi tuntua
rentouttavalta.
Kiirastulen jälkeen laite oli niin
pitkien jalkakarvojen tukkima, että se täytyi hävittää. Miinusta siis kertakäyttöisyydestä.
Kuvassa hakkuuaukio ja metsäkone.

KONKLUUSIO
Raksan pojat vetävät suosiolla toppahousut takaisin jalkaan.
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Kun Lissu kuulee teekkariwapusta
Emt.
Kovimmat jätkät
saa mahahaavan.

Siis mitä. Tekö vaan
ryyppäätte koko kuukauden? Mitä se muka
kehittää?

M-mutta
innovaatioyliopisto ja
korkeakulttuuri...

11

2/2018

STRAIGHT OUTTA MANSE
Teksti & kuvat: Tundrajeti

S

en piti olla ihan tavanomainen reissu. Mukava viikonloppuloma Tampereelle, oli tarkoituksena tavata
vanhoja lukiokavereita Pohjois-Skandinavian nimeltä
mainitsemattomasta pääkaupungista. Jotenkin ihmeessä kuitenkin eksyimme Tampereen ykiläisten kiltahuoneelle – kahdesti.
Hieman humalluttuamme perjantai-iltana ystäväni
yksiössä siirryimme tamperelaisen Ympäristöteekkarikilta ry:n eli rahvaanomaisemmin ykin kiltahuoneelle
syvälle TTY:n salaperäisiin uumeniin. Matka kaikkein
pyhimpään oli itsessäänkin jännittävä, ja ohitimme
punaisten lyhtyjen käytävän. Rikkoakseni tarinan kronologisen jatkumon: myöhemmässä vaiheessa – ensin
karistettuamme isäntämme – seurasimme punaisten
lyhtyjen kutsua ja sateenkaaren päästä löysimmekin
hetken hekumallisen nautinnon – siis lattiapesurin jossa
oli avaimet paikallaan, ja jolla sitten ajelimme pillurinkiä suorastaan ekstaasissa vauhdin hurmasta.
Ykin kiltahuone oli – kuten odottaa saattoi – hieman
pieni, mutta yllättävän kodikkaasti sisustettu. Heti
oven yläpuolella oli vanha kunnon sirppi&vasara -lippu, sekä seinät olivat täynnään vuosien saatossa killan
toiminnasta kertyneitä julisteita ja ykiläisten toisistaan
photoshoppaamia meemejä.
Ykiläiset ovat tosissaan kehityksen kärkijoukoissa, ja
he olivat nykytrendien mukaisesti muuttaneet itsepalveluksi limsan myynnin killan jääkaapista. Pelattuamme ensimmäisen pelimme formatiaa, tällainen hulluttelu alkoi käymään järkeen, sillä formatiassa juomat
hupenevat tahtia, josta PoRakin olisi ollut ylpeä.
Formatia on siis bear pongin sukuinen peli, joka sai
alkunsa jonkun esiykiläisen vittuuntuessa neuvostoliittolaisia leipäjonojakin hitaammin etenevään bear
pong -peliin (mikä selittänee lipun oven yläpuolella).
Tämän historian unohtaman arjen idealistin karjuessa
vittusaatanaperkelettä joku sai idean jatkojalostaa peliä
nopeammaksi. Näin syntyi ykiläisten kansallispeli formatia.
Formatiassa kaksi kahden hengen joukkuetta kisaavat
yhdessä nopeimmasta ajasta, sen sijaan, että kisaisivat
toisiaan vastaan. Pohjimmiltaan formatia on siis sopupeliä, mille konservatiivisemmat karhupallofanaatikot
saattaisivat nyrpistää nenäänsä. Kaikki suoritukset merkataan nälkävuoden mittaisen excel- taulukkoon, jonka
kunniallista ykkössijaa pitää aika 0:42 minuuttia.
Pelin alkaessa pistetään taustalle soimaan pellemusiikkia, joka toimii jonkinnäköisenä voimaa antavana
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(Nääs)

taistelulauluna. Sitten vain heitetään palloa mahdollisimman nopeasti toisella puolella pöytää oleviin mukeihin, ja tilaisuuden tullen peliväline roiskaistaan heti
takaisin. Millään sakkosäännöillä ei ole väliä, kunhan
pallot osuvat ja juomat kaatuu kurkusta alas.
Otimme ulkopaikkakuntalaisten noviisien harjoituspelin ja – no, eipä siitä jäänyt kouraan muuta kuin myötähäpeän ja vahingonilon rikastamat naurut ykiläisille.
Toisella yrittämällä soluttauduin ykiläisten tiimiin ja
saimme kelpo ajan alle puoleentoista minuuttiin. Sanottakoon tosin, että tällainen erittäin nopea virvokkeiden
juominen osoittautui hyvin petolliseksi, eikä toimitus
suosittele sitä kellekään joka ei tiedä tarkkaan omia rajojaan. Puhalleltuamme siinä hetken pelin hurmaa hajaannuimme kuka mihinkin suuntaan nukkumaan pois
adrenaliinihuurujamme.

”Tää on aina vakavaa.”
- Eräs YKIfuksi formatiasta
Seuraavana iltana teimme sitten uusintavisiitin (ettekö
te typerykset kerrasta oppineet??). Paikalla oli edellispäivää enemmän ykiläisiä, mikä tietenkin laski juhlien
tasoa. Kuten mainittu, meno ei ollut osaltamme yhtä
railakasta kuin eiliset formatiat, joten palasimme vanhan kunnon pallopelin pelaamiseen.
Suurin riidanaihe oli tietenkin korkeamman potenssin mittakaavaan kasvanut väittely ortodoksisista bear
pongin säännöistä, joissa kovasti verrattiin Otaniemeä
edustaneen parivaljakon sääntönäkemyksiä paikalliseen pakanakulttuuriin. Näkemyserot ratkesivat kuin
Rubikin kuutio jallupullon jälkeen. ”Mä en ikinä enää
pelaa ****laisten kaa bp:tä!” -eräs ykiläinen manasi. Tarinan protagonistit tekivät sen tulkinnan, että Otaniemen säännöt ovat perseestä lähinnä siksi, että Otaniemi
voitti. JEAAHH!!! TORILLA TAVATAAN!!!!
Vaikka voittomme olikin makea, illan ehdoton valopilkku oli, kun löysimme kiltahuoneen lehtikoria koristaneet Ruutiset. Tästä innostuneena kysyin ykiläisten
puhikselta Petralta kommenttia tämän artikkelin kylkeen, ja hän lähetti rakkaat ja unohtumattomat terveisensä IK:lle ”Jeejee, Tampere, jeejee”.
Huolimatta lukuisista näkemyseroista välillämme, on
minun ehkä kuitenkin myönnettävä, että ykiläisten kiltis oli ihan viihtyisä paikka. Samaan syssyyn kiitän isäntiämme vieraanvaraisuudesta, mikäli ne formatiakahelit tätä tutkivaa laatujournalismia sattuvat lukemaan.
Summatakseni viikonlopun tapahtumat: huono reissu, vaikka emme uskoneetkaan kerrasta.

Kun Wabu lähestyy Otalaaksoa

MUUMIT

KILTISKATSAUS
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Me ollaan aina
nakuna!
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KEVATMUOTIA
“VAIKEA VALINTA”

1

Kesä on tuloillaan ja aurinko
vilkkuu jo harmaiden pilvien
takaa. Sonnustaudu siis sinäkin raikkaisiin kevään väreihin
ja pue yllesi kepeän kesäiset
hepenet!
Takki: 5 €, H&M
Hame: 5 € H&M

2

“

Un petit-déjeuner parfait”

3

“DIY - CORNER”

Bonus: Yllätä poikaystäväsi
kotitekoisella kesäasulla joka on
tehty alumiinifoliosta, muovista,
erilaisesta muovista ja rakkaudesta. Hes gona loves it!!!

Aamutakki: 79 €, Victoria’s
Secret
Rööki: 7 €, Mallun punainen
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WAPPUHOROSKOOPIT
(Toteutuminen yhtä hataralla pohjalla, kuin Ruudolfin ura oopperalaulajana.)

Kauris (22.12. - 19.1.) :

kukoistavat. Olisikohan aika laittaa aalto-ihastukselle viestiä.

Wappuna Venuksen asento suhteessa
Uranukseen tuo sinulle odottamattomia Kaksoset (21.5. - 21.6.) :
hankaluuksia. Selviät niistä kuitenkin
muistamalla, että vabu ei lobu ja huo- Hallitsevassa asennossa oleva Merkurius
menna voi yrittää uudestaan.
tekee kaksosesta huolimattoman. Wapun riennoissa sinun kannattaakin pitää
ekstrahyvää huolta omaisuudestasi, jotta
Vesimies (20.1. - 19.2.) :
et menetä hyvää simanjuontiaikaa turOlet kuullut Radiodiodista tärkeän elä- haan tavaroiden etsintään.
mänviisauden. Paina se tarkasti mieleesi
ja etenkin sydämeesi. Siitä tulee olemaan
yllättävää hyötyä myöhemmin.

Kalat (20.2. - 20.3.) :

Neitsyt (23.8. - 22.9.) :
Wappu yhdistettynä Pluton kiertoon tuo
mukanaan uutta energiaa ja vietät elämäsi parhaita juhlia. Muista jakaa ilosi
ystäviesi kanssa, saatat nimittäin tarvita
heiltä apua myöhemmin illasta.

Vaaka (23.9. - 22.10.) :
Pystyasentoon nouseminen tuottaa sinulle wappupäivänä vaikeuksia, ja pohdit
jopa sänkyyn jäämistä. Ponnista kuitenkin ylös, jotta Ulliksella sinua odottava
yllätys ei jää kokematta.

”X-burger on sinulle
iso uhka.”

Kaikki kaverit katoavat illalla. Voit yrittää miettiä, mikä meni pieleen, tai hankkia uudet paremmat kaverit. Jälkimmäinen vaihtoehto takaa paremman illan
eikä jätä tyhjiötä sisääsi.

Skorpioni (23.10. - 22.11.) :
Wappu tuo mukanaan uusia tuttavuuksia. Varsinkin kohtaamiset Dipolissa
Rapu (22.6. - 22.7.) :
puolen yön jälkeen voivat olla merkittäKuun asento saa tunteesi pintaan. Varo viä tulevaisuutesi kannalta.
sanojasi etenkin juotavaa jonottaessa, jotta ikävät tilanteet eivät vaikuta wapputunnelmaasi.

Leijona (23.7. - 22.8.) :
Oinas (21.3. - 20.4.) :

X-burger on sinulle iso uhka, vaikka se
saattaa muulta tuntua yön pimeinä hetkinä. Luota sydämesi ääneen ja Jupiterin
tuomaan voimakenttään ja kuuntele aa-

Epäröit, tarvitseeko ullikselle kuitenkaan
vielä yhtä skumppapulloa lisää. Kyllä
mulla Muumi-musaa.
tarvitsee ja se saattaa tuoda uusia tuttavuuksia, jos pidät mielesi avoinna. Toim.
huom. Alko auki aattona klo 18 asti.

Jousimies (23.11. - 21.12) :
Tänä wappuna löydät elämäsi rakkauden klo 00:01 vasemmalta puoleltasi. Tai
ainakin erottamattoman ystävän, jolle
kannattaa vannoa ikuista rakkautta ja uskollisuutta.

”Tänä wappuna löydät
elämäsi rakkauden.”
Härkä (21.4. - 20.5.) :
Tähdet ovat linjassa ja tuovat hyvää onnea wappuusi. Varsinkin ihmissuhteet

Teksti: Irene Konola, Susanna Karlqvist
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