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ika hurjaa, kuulkaa. Viimeinen lehteni. Jos olisin nostalginen ihminen ja lisäksi vielä pehmo, niin saattaisin tirauttaa muutaman katu-uskottavan kyyneleen. Onneksi
en ole kumpaakaan näistä, eli saatan jatkaa totutulla kaavalla.
Itse kullekin on varmasti jännitävä yllätys, etten oppinut viime kerrasta yhtään mitään. Olen taas kerran linnoittautunut Maarintalolle ja vieläpä erittäin aikaisin aamulla.
Nyt ei näy ympärillä edes sitkeitä vaihtareita ja nälkä on hirmuinen, sillä alepanmokoma ei ollut auki vielä saapuessani paikalle. Aikaa on erittäin rajallisesti, sillä päätin
viisauksissani kokeilla, syntyykö paineen alla todella arvokiviä. Logiikkani oli seuraava: lompsit Maarille viimeistelemään lehden niin, että joustamaton deadline on kello
12 päivällä ja siihen mennessä on vain oltava valmista. Nyt ei ole siis edes teoreettista
mahdollisuutta jäädä jumittamaan turhiin yksityiskohtiin, koska näytön alalaidassa tikittävä aikapommi ei odota. En tiedä mitä ajattelin - aivan käsittämätön idea, helkkari
sentään.
Se hyvä tässä nyt kumminkin on, että en usko kovin monen pääsevän tähän asti kirjoitustani. Ja teille, jotka vielä olette mukana, voisin taas antaa muutaman kivan vinkin
uuden vuoden, ja miksei koko elämän, varalle.
1. Mikäli huomaat tästä tai jostain muusta vakavasti otettavasta julkaisusta (pomon
tai kumppanin tekstiviestit esimerkiksi) kirjoitusvirheitä, niin älä puutu. Pääset helpommalla.
2. Tämä on se vuosi, kun pääset kesäkuntoon ennen marraskuuta. Syö varastoon vielä,
kun voit.
3. Älä ota neuvoja vastaan minulta. Sinä et ole aamuviideltä tunkkaisessa tietokoneluokassa, minä olen.

Ruudolf Ruutinen
PS. Kiitos vielä ihan kaikille, jotka ovat auttaneet minua Ruutisten tekemisessä koko vuoden
ajan. Erityiskiitos toimittajilleni, jotka eivät kertaakaan jättäneet minua pulaan ja mahdollistivat
sekä tämän, että aikaisempien lehtien synnyn. Kiitos myös raadille, joka on ymmärtänyt hetkittäistä hajoiluani kiitettävän hyvin. Arvostan teitä kaikkia kovasti.
PPS. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! Ruudolf out.
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P U H I K S E N P U H I N AT
Moikkelis viimeistä kertaa,

ten isäntämme pelkäsi. Kiitos myös raadille’17 aivan huikeasta vuodesta, joka
Vuosi on mennyt aivan todella nopeas- auttoi tajuamaan oman innostuksen kilti ja nyt on päästy viimeisiin puhiksen ta- ja yhdistystoimintaa kohtaan.
puhinoihin, joita pääsen kirjoittamaSeuraavissa Ruutisissa puhelee jo
an. Tekstien suunnitteluun sekä toteu- Mia ja olkoon se ensimmäinen puhisten
tukseen olen upottanut yhteensä toista puhina, jonka itse luen alusta loppukymmentä minuuttia, mikä on varmasti un. Toivotan myös suuresti tsemppiä
heijastunut niiden vaihtelevaan laatuun. uudelle raadille 2019! Ja muistakaa että
Näille puhinoille ei minulla (taaskaan) vaikka raadit vaihtuu, niin porateron
ole mitään tiettyä teemaa tai ajatusta, löytää fuksisitseiltä edelleen.
mutta syytän siitä MAIKin 50v vujujen
jälkimeisinkejä.
Hyvää joulua kaikille!
Haluaisin kiittää kaikkia, joiden kanssa olen päässyt työskentelemään tämän Suuresti kiittäen,
vuoden aikana. Vuodesta tuli ehdottomasti parempi, kuin mitä uskalsin Silja
odottaa ja raati’18 jää varmasti kaikkien Puhis’18
mieleen sinä parhaimpana raatina! Kiirot
tos raadille, killan toimareille, kiltalaisporate
a
j
t
i
ille ja jopa uusille fukseille, jotka eivät
Raad
sitten
kuitenkaan pilanneet aivan kaikkea, ku-
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ukuvuoden ensimmäinen periodi on ohi; seuraava odottaa jo nurkan takana. Uudet fuksit on ajettu sisään ja opiskelurutiinit ovat alkaneet muotoutua. Moni on
myös koostanut omaa HOPSiaan. Toivottavasti mahdollisimman moni on saanut
apua siihen akateemisilta ohjaajilta sekä opiskelija- että opettajatasolta. Akateemisiin
opintoihin on totuttu yhdistämään ajatus opiskelun vapaudesta ja valinnanmahdollisuuksista. Näin myös uusiin maisteri- ja kandiohjelmiin on sisällytetty vapaavalintaisia opintoja koulujen ja jopa yliopistojen välillä. Moni miettii esimerkiksi kiinnostavia
sivuaineita.
Rakennusalalla kurssien valinnanvapautta rajoittaa se tosiasia, että toimiakseen
alalla esimerkiksi suunnittelijat tarvitsevat tietyt kurssit osoittaakseen riittävää osaamista. Koska lähes kaikki varsinaiseen ammattipätevyyteen tähtäävät kurssit ovat
maisteriopintoja, supistuu tuon vaiheen valinnanvapaus jonkin verran. Suosittelen
itse kutakin miettimään, voisiko maisteri- tai erityisesti kandivaiheessa tutkintoon
liittyä myös monialaisia opintoja, esimerkiksi ohjelmointitaitoja, ison datan käsittelyyn liittyvä osaamista unohtamatta sosiaalisia taitojakaan. Tämä vaatii usein siirtymistä epämukavauusalueelle. Muistakaa, että oppimiseen ja erityisesti vaikean asian
oppimiseen liittyy hyvin vahva mielihyvän ja oivaltamisen tunne. Aallossa kannattaa
nimenomaan opiskella sellaisia taitoja ja osaamista, jota ei pysty hankkimaan muualta. Kannustankin teitä pohtimaan omia valintojanne myös tältä pohjalta.
Hauskaa loppuvuotta!
Leena
Sunnuntaina 28.10.2018
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apun Löpinät

oisin aloittaa nämä löpinät maalailemalla ajan
nopeaa kulumista. Monet meistä ovat varmasti
huomanneet tämän, joten en sen kummemmin tuhlaa palstatilaa moiseen jaaritteluun.
Sen sijaan voin kertoa, miten upea kulunut syksy
on ollut. Olemme yhdessä tutustuneet toisiimme ja
Otaniemen tapoihin. Te fuksit olette käyneet museokierroksilla perehtymässä teekkarihistoriaan ja
setvineet rikosmysteerejä Private ENGvestigationsin
merkeissä. On ajettu kilpaa, urheiltu, sitsattu, excuiltu ja saunottu. Monenmoisen puuhan ohella on myös
opiskelu näyttänyt maistuvan. Paljon ollaan koettu,
mutta sitäkin enemmän on vielä edessä. Minulle
tämä syksy on ollut unohtumatonta aikaa. Vaikka
välillä on väsyttänyt vähän, teidän fuksien hämmästyttävä jaksaminen on kannustanut minua eteenpäin
työläinä hetkinä. Omia fuksiaikoja kaihoisasti muistellessa kipparin sydäntä lämmittää valtavasti nähdä
uusi vuosikurssi tomerana työn touhussa ja koke-
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massa ensimmäistä kertaa teekkarikulttuurin moninaisia puolia.
Jatkakaa siis samaan malliin, mutta muistakaa pitää myös omasta jaksamisesta huolta. Joululoma on
oivallinen paikka latailla akkuja ja ottaa rennosti. Sen
jälkeen virtaa riittää taas paahtaa opiskeluissa eteenpäin. Ehkäpä tarmoa löytyy myös muihin koitoksiin,
joita uusi vuosi tuo tullessaan.
Ennen ansaittua lomaa löpinöitä kirjoittaessani
edessäpäin on suurin osa Kapun Warteista, Nelikiltaristeily ja Piparielementti. Lehteä lukiessasi Nelikilta
on jo menneen syksyn kuvia. Nähdään siis viimeistään piparinleivontapuuhissa Ossinsaunalla!
Rauhaisaa Joulun aikaa ja riemukasta alkavaa vuotta
toivottaen,
Kipparisi,
Visa

Hanki itsellesi tänä vuonna
paras mahdollinen joululahja
Opiskelijalle jäsenyys on ilmainen
www.ril.fi
Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET

yrittää pohtia mitä tällaiset 100 000 € menoerät pitävätkään sisällään. Asia toivottavasti korjaantuu tulevaisuudessa, sillä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toivottiin lisää useaan kertaan.
Energiateekkarin näkökulmasta Smökin kustannukset herättävät hieman hilpeyttä. Tai herättäisivät, jos kyseessä ei olisi meidän
kaikkien yhteiset rahat. Vanha ja suojeltu Servin Mökki tekee tappiota vuodessa yli 40 000 euroa. Siis ~110 euroa per päivä! Lyhyellä matikalla: Smökki on varattu about 3 kertaa viikossa, n. 500e
hinnalla, eli vuosittaisia tuloja syntyy 3*52*500=78 000€. Kuluja
kiinteistöllä on vuodessa arviolta yhteensä siis 78 000€ + 40 000 =
118 000 €. Smökin insinöörin painajaisista eli valtavista ikunoista
on ennenkin keskusteltu energiasyöppönä, mutta vaikuttaisi siltä,
että lämpöä kirjaimellisesti vuotaa harakoille. Tästä ei nauti kuin
paikallinen kaukolämpöyhtiö!
AYY:n hallituksen valinta
Kolmesta hyvästä ehdokkaasta valittiin Tapio Hautamäki uudeksi hallituksenmuodostajaksi. Hänen ehdotuksensa uudesta halli- Mihin jäsenmaksusi menee? tuksesta meni läpi, joten tekijöitä on myös ensi vuonna! Nimethän
- Mitä ihmettä Smökki? eivät tässä vaiheessa kiinnosta (kvg), mutta valittujen taustoja on
- ENGIII…? aina mielenkiintoinen analysoida. Joka vuosi keskustellaan paljon
siitä, että hallituksen pitäisi olla kaikkia korkeakouluja edustava.
Kesän jälkeen on edustajistossa ehtinyt tapahtua paljon, ja ko- Viime vuoden ongelma (ei artsilaisia, jos arkkareita ei lasketa) ei
kouksiakin on ollut jopa kahden viikon välein. Tässäpä pari her- päässyt tänä vuonna syntymään, kun taidetyyppejä valittiin. Oudoksi keskustelun tekee se, että aina puhutaan artsilaisten ja kylkullista poimintaa!
terien välttämättömästä läsnäolosta, mutta engiläisiä ei juurikaan
ole. Tänä vuonna ei yhtään, ja ensi vuodeksikin ”puolikas” enAYY:n budjetti 2019
giläinen, joka siirtyi CHEMiltä insinööritieteiden korkeakouluun
22.11.2018 hyväksyttiin ensi vuoden budjetti. Kuten killalla, se vasta 2018. En kuitenkaan usko, että engiläisten edunvalvonta
pohjautuu pitkälti tämän vuoden budjettiin ja toteumaan. Edelli- ajaantuu taantumaan tämän takia, vaan eiköhän se pysy muutensen vuoden rahanielut otetaan siis huomioon ja korjataan positii- kin hENGissä.
visemmiksi seuraavana vuonna… Tai sitten ei! Edustajistollekaan
ei näytetä tarkkoja budjettirivejä, vaan suuret linjat, kuten ”yhtei- Joulua odottavin terkuin,
sötoiminnan tuotot ja menot” tai ”vaikuttamisen henkilökustan- Anton
nukset”. Samalla tulee osallistuttua jännään arvuuttelupeliin, kun LUOVA edaattorisi

Nope .

Joulun taikaako?
Jäänkin talvihorrokseen,
herään Wappuna.
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Teksti: Smaug Hobitista

Taas on se aika vuodesta kun Michael Bublé kömpii ulos naftaliinistaan ja avaa äänihuulensa, joka paikassa on ylipirteitä ja anteliaita ihmisiä, sekä kaikkialla tuoksuu kaneli, glögi ja rakkaus.
Tämä ei ole minua varten, minä taidan vihata joulua. Sen sijaan,
että purkaisin tunteitani tavalliseen “internet-rantiin”, josta voidaan sitten tehdä youtubeen reaction -videoita ja tik-tok-meemejä, ajattelin käyttää tämän sisälläni kumpuavan vihan johonkin
luovaan ja mielikuvia hyväilevään tuotokseen.

4/2018
Haastattelu:

ExotIK

lle exoti
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huonok

Maailman paras Antti Tuisku -painotteinen opiskelijatanssishowryhmä ExotIK ei esittelyjä kaipaisi. Tässä niitä nyt kuitenkin tulee. Löimme ***päämme
yhteen kovempaa kuin harjoituksissa ja vastaamme katsojia ikuisesti askarruttaneisiin kysymyksiin.
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Teksti: Otso Seppälä

Miksi Exotik esiintyy vain Raksan tapahtumissa?
Ollaan esiinnytty toistaiseksi vain Raksan tapahtumissa. Siellä on niin paljon
tapahtumia että emme ole kerinneet muiden yhdistysten juhliin, vaikka kyselyitä sateli ainakin jossain vaiheessa.
Kuulin vanhemmalta opiskelijalta SEXotIKistä ja kiinnostuin. Milloin
SEXotIK esiintyy?!?!
Emme ole kuulleetkaan SEXotIKistä, kaikkea ei kannata uskoa. Jos SEXotIK
esiintyisi, katsojat tuntisivat sen varmasti seuraavana aamuna itsessään.
Mitkä noi esiintymisasut on?
Heti alusta asti oli epäselvää mikä asu parhaiten kuvaisi ExotIK-henkeä. Yhdessä vaiheessa koko naiseuteen kuului myös värikäs hikipanta, mutta ne tuppasivat katoamaan liian herkästi. Musta yläosa on aina cool ja värikkäät rikoot
kertoo että ollaan ees vähän yritetty panostaa.
Miten haetaan tanssijaksi?
Mukaan joutuu yleensä ikään kuin ”vahingossa”. Ei välttämättä edes tarvitse
osata tanssia, pelkkä halu saattaa olla jo tarpeeksi suuri syy lähteä mukaan.
Miksi ExotIK tanssii vain Ana Tuden biisejä?
Kuulemma joskus on ollut muitakin biisejä, mutta ei vähään aikaan. ”Ana
Tude on ihana <3”.
Mikä on F:n kirous?
Raksan fuksikippariksi on aina perinteisesti valittu yksi Exotikin tanssijoista.
Valinnan jälkeen mystinen voima kuitenkin tekee tulevasta kipparista kyvyttömän sulaviin liikkeisiin ja hän ei enää pysty esiintymään taitavassa ryhmässämme.
Miten pääsette aina niin hurjiin esiintymiskuoseihin?
Pohjat hyvään ja tasapainoiseen showhun rakennetaan aina reenaamalla esitys yksityiskohtia myöten lihasmuistiin hyvissä ajoin. Loput 90 % esityksestä
sitten tulee yleensä juuri ennen esitystä kiskoessa ja kiskoessa trikoita päälle
backstagella. Taiteellisella johtajalla Katalla on tähän myös osuutta.

Fingerpoli

Yes.
Sen mä kyllä sanon, että
tapahtumien järjestäminen, erityisesti pikkujoulujen, on...
On tietysti.
...on hankalaa?

...
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Valokeilassa:

Shakin MM-kisat & Ruutiset
M

arraskuun yhdeksäntenä alkoi vuoden tärkein,
coolein, pähein ja mielenkiintoisin tapahtuma:
Shakin maailmanmestaruuskisat!! Wouwou!! Keskusteltuani noin viisi (5) sekuntia kavereideni kanssa, tein
oudon havainnon, että kaikki toverini eivät pidä tätä
historian merkkipaalua vuoden tärkeimpänä ja odotetuimpana tapahtumana. Suorastaan hämmennyin, kun
(ex-)kaverini kysyi: ”Kuka vittu sitä muka seuraa??”.
Alkaessani miettiä, että millaisella hevonkakalla tällä kertaa täyttäisin oman osuuteni rakkaan kiltamme
Ruutisista, palasi edellä kertomani tapahtuma mieleeni.
Tein ällistyttävän Heureka! -havainnon ja totesin, että
Ruutisilla ja shakin MM-kisoilla on keskivertoihmisen
näkökulmasta erittäin paljon yhteistä. Itse asiassa jopa
niin paljon, että aion ehdottaa kansainväliselle shakkiliitto FIDE:lle, että ensi vuonna Rakennusinsinöörikillan
pitäisi järjestää shakin MM-kisat ja että medialevitys
sekä viestintä tulisi antaa yksinoikeudella Ruutisille.
Seuraavaksi esitän teille havaintojeni perustelut perinpohjaisella analyysillä.
Olisi metodistisesti väärin ja siksi täysin epätieteellistä todeta, että ”Shakin MM-kisat ovat Shakin MM-kisat”
ja että ”Ruutiset on Ruutiset” ja että ”Shakin MM-kisat
eivät ole Ruutiset” ja että ”Shakin MM-kisoilla ei ole mitään tekemistä Ruutisten kanssa”. Jotta voisimme tehdä tällaisen päätelmän tulisi meidän ymmärtää mitä on
”on” ja mitä on ”ei ole”. Havaintomme asioiden perimmäisestä luonteesta ovat – jo Bertrand Russellia, Jay-Z:tä ja muita aikamme suuria ajattelijoita mukaillakseni
– pohjimmiltaan kuvajaisia nähtynä väärentävän lasin
läpi, ja käsityksemme todellisuudesta ovat siten suunnilleen yhtä kieroutuneita kuin allekirjoittaneen huumorintaju.
Koska emme tiedä mitään asioista oikeasti, meidän
täytyy tyytyä analysoimaan havaitsemiamme ominaisuuksia asioista. Näitä ominaisuuksia voimme vertailla
keskenään, ja jos yhteneväisyyksiä on paljon, voimme
insinöörimaallikolle riittävällä käytännön varmuudella
todeta, että asiat ovat ainakin miltei samoja. Voimmekin
ajatella shakin MM-kisoja ja Ruutisia systeemeinä, joiden ominaisuuksia on seuraavaksi vertailtu tieteellisen
kriittisen suurennuslasin alla:

• Molemmat ovat aliarvostettuja luokassaan (Maailman parasta shakkia ja maailman parasta otaniemeläistä rakennusdiplomi-insinööriopiskelijoiden aikakauslehden toimittamista) ja palkkio tässä luokassa
on suhteettoman pieni (1 000 000 USD MM-voittajalle ja lämmintä kalijaa Ruutisten toimitukselle).
• Kumpikaan havaintokohteistamme ei vaadi fyysistä
suoritusta (vaikka joskus kropan happotasot saattaisivatkin näin implikoida)
• Sekä MM-kisaajat että Ruutisten toimittajat joutuvat
selittelemään tekojaan ja olemassaolonsa oikeutusta
muille.
• Molempiin liittyy täysin perusteettomia stereotypioita mielenterveyshäiriöistä.
• Niin MM-kisaajat kuin Ruutisten toimituskaan ei
voi väittää tehneensä supisuomalaisessa mielessä
”rehellistä työtä” päivääkään elämässään.
• Pitkään mietittyään Ruutisten toimitus löysi lopulta myös yhden eroavaisuuden: oletettavasti shakin
MM- kisaajilla on käytössään pehmeämpää ja hienompaa vessapaperia kuin mitä kiltiksen vessasta
löytyy. (Ollaksemme metodisesti tarkkoja, tämä ei
kuitenkaan ole täydellisen varma tieto, vain hyvin
perusteltu oletus.)

Vaikka tässä on vasta analyysimme ensitulokset, jotka ovat vielä toistaiseksi suppeita, on niiden perusteella
mahdollista sanoa, että Ruutisilla ja shakin MM-kisoilla
on yhteneväisyyksiä jo tilastollisesti erittäin merkitsevässä määrin. Työmme aiheen parissa onkin ollut tieteellisesti mullistavaa, ja jo nyt muutama humanististen
tieteiden julkaisu on pyytänyt oikeutta julkaista analyysimme anti.
Lyhyenä loppulausumana selvitettäköön, että – vastoin kaikkia todennäköisyyslaskennan lakeja – lukijan
sokkona tekemä alkuarvaus sattui oikeaan, ja toimituksemme myöntää Ruutisilla ja Shakin MM-kisoilla
olevan ainakin joitain eroavaisuuksia. Tästä huolimatta
vertailujemme tulokset ovat siinä määrin mykistäviä,
• Molemmista kuulee kommentteja: ”Mitä hittoa, että aion postittaa shakkiliitto FIDE:lle hakemuksen,
kuka totakin seuraa??? Huutista”.
jossa hyvin perustein ja tieteellisin argumentein haen
seuraavien shakin MM-kisojen järjestämisoikeutta Ra• Sekä MM-kisaajien että Ruutisten toimituksen käy- kennusinsinöörikillalle. Tuleepahan sille kiltiksen shaktössä on tarvittaessa yksi shakkilauta, ja lisäksi on kilaudallekin käyttöä.
kaksi tyyppiä, jotka tekevät itse varsinaisen työn ja
muut vaan pyörittelevät peukaloita sivummalla.
Teksti: Tundrajeti

Lähteet ja viitteet: [1] [Verkkoaineisto] viitattu 18.11.2018, ”Sun mutsis”. [2] [Verkkoaineisto] viitattu 17.11.2018, ”Basics of Bullshitting for Dummies”. [3] Roope Ankka: Pyramidihuijaus vasta-alkajille, WSOY, s. 69-666.
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RAKSA INVESTIGATIONS
OSA 4

Heräsin pimeästä huoneesta. Päähäni sattuu, olo on sekava. Eilinen on hieman hämärän
peitossa. Tai jos se edes oli eilinen. Se taisi olla siellä läskin liskon baarissa. Nautin hyvää
ja pehmeää olutta, varmasti jo ainakin kymmenettä. Sitten pimeni. Hataria muistikuvia on
kuitenkin viereeni istuneesta huppupäisestä henkilöstä. Hetkinen, olin varmasti tutkimassa
kiltahuoneeseen liittyviä salailuita.
Pääsin varmasti liian pitkälle tutkimuksissani. Tiedän varmasti liikaa. Ehkä terävää
päättelykykyäni pidetään uhkana kaiken paljastumiselle. He varmasti ovat päättäneet
hankkiutua minusta eroon. Ehkä selvitettyäni kesäkurpitsojen osuutta asiaan olin päässyt
liian pitkälle. Minua seurataan. Onneksi alumiinifoliolla vuorattu valurautakypäräni estää
venäläisten satelliittien alfasäteyilyt ja minun seuraamiseni. Uuden Android-puhelimeni
vaihdoin malliin huumediileri eli Nokia 3310. Pystyn jo kuulemaan ydinaseiden latausäänet. Jet fuel can smelt steel beams. 9/11 oli sisäpiirijuttu.
Vahvistin mummoni kesämökin perunakellarin betonilla ja foliolla. en aio poistua täältä.
Laskujeni mukaan minulla riittää elintarvikkeita kahdeksi vuodeksi. Tämä on varmasti
viimeinen kerta kun minusta kuullaan. Killan on tiedettävä totuus. Tiedettävä mitä killan
kustannuksella vehkeillään. Vaikka se tarkoittaisi loppuani. Toivottavasti tämä tavoittaa
teidät.
Kiitos ja hyvästi.
-Herra äks
Ps. Nyt kun lukija kysyt, että onko minulla psykoosi, niin vastaus on ei. Tarkastin asian
nettilääkäriltä. Minulla on oireideni perusteella ainoastaan klamydia, kondylooma, kiveskiertymä, rintasyöpä ja korvanerkroosi.

Selailin Internetin syvimpiä nurkkia. Olin juuri postaamassa uusimpia tutkimustuloksia
netin keskustelufoorumeille . Sitten sain sähköpostin . Siinä joku hämmentävä ja äänekäs
nero kysyi minua kirjoittamaan poliittista lehteä. Olin aluksi hieman hämmentynyt, enhän
ollut ikinä kirjoittanut minnekään yhtään mitään . Kuten jokaisen fiksun kansalaisen tulisi
tehdä, tarkistin tämän kaksikirjaimisen lehden taustat ja olin otettu tästä kunniasta. Toki
tottakai ensin pelästyin , että lehden johtaja teki hommia ulkomailta ja oli ilmeisesti rikollinen . Mutta toki se on pientä verrattuna näihin valtionjohdon pelleihin . Homma vaikutti
mielenkiintoiselta ja tartuin toimeen .
Viimeiset kuusi viikkoa ovat olleet mielenkiintoisia. Toimeni tässä uudessa virassa on
herättänyt närää ja tällä hetkellä olen ollut oikeuden kuulusteluissa kirjoituksistani aiheutuneista epäselvyyksistä. Joudunkin valitettavasti sanomaan , että vetäydyn tutkivan journalismin ryhmästä. Toivon kuitenkin teille kaikkea onnea totuuden paljastamisessa. Maailma tarvitsee teitä tämän salaliiton paljastamiseksi .
Onnea tehtäväänne toivottaen ,
-Kimmo
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Pasi

Uskon, että pitkäjänteinen tarkkailuni alkaa vihdoin
kantaa hedelmää. Olen siis ollut jo pian toista kuukautta (onkohan lumet vielä tulleet?) maastoutuneena rakentajanaukion vessaan piiloon. Täällä toki haisee hieman
pissalle, mutta se ei ole toimintaani haitannut. Olen
hyvin vakuuttunut jo edeltävässä lehdessä julkaistuista väitteistä. Koehalleissa varmasti salaillaan jotain.
Väitettä vahvistaa edelleen toistuvat rakentamisen äänet
rakennuksessa. Lisäksi haastatteluideni perusteella koehallien läheisyyteen ei pääse ulkopuolisia. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että erinäisiä konsultteja ja
muita toimijoita on kerääntynyt rakennuksen eri tiloihin.
Lienee täysin selvää, että koehallissa pyritään luomaan
jonkinlaista maailmanmuuttavaa tekniikkaa, ja ilmeisesti
sitä ei haluta jakaa ulos päin.
Aion jatkaa tarkkailuani niin pitkään, kuin vain on
mahdollista. Olen laatinut suunnitelmia toisen haastatteluaallon toteuttamisesta. Tämä varmasti tuottaa läpimurron.
Makkaranhuuruisia terveisiä,
Pasi

AUTTAKAA MINUA. EN OLE KUULLUT KENESTÄKÄÄN
MITÄÄN JA ALAN JO PELÄTÄ OMAN HENKENI PUOLESTA.
OVENI TAKANA KÄY JOKA AAMU JOKU MIES. EN VAIN
TIEDÄ MITÄ TEHDÄ. EN ODOTTANUT TÄHÄN LÄHTIESSÄNI TÄMÄN OLEVAN NÄIN TOTISTA. VASTATKAA NYT
EDES JOKU TÄHÄN, JOS OLETTE VIELÄ HENGISSÄ.
HERBERT

Tämä sarja on muuten aivan hanurista.
Tässä ei ole mitään järkeä, kuka vittu
tätä edes lukee? Skarpatkaa nyt vähän
pojat. Nyt loppu tää sonta.
//Sara

Teksti: Raksa Investigations
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Tädin Turinat

Teksti: Vanha likainen täti 2018

Eli mitä kiltatoiminta on opettanut minulle

A

loitin opintoni ENY-ohjelmassa vuonna
2013, kun se oli ihan bränikkä. Uutuudenkarheus muuttui pian tuskaksi, kun kaikki
kurssit hakivat vielä muotoaan. Koekaniinikoulunkäyntiä tasapainottivat erilaiset tapahtumat,
joissa hypättiin eeppisen Förbit-phuksiryhmäni
(siihen aikaan olimme vielä phukseja ph:lla) tai
muiden ENY:läisten kanssa. Vuodesta tuli huikeita muistoja ja lentäviä lauseita: ”Oon ihan S”,
S-E-K-S-I-säkeistö ja Hartzan jonglööraus kesken
matikanluennon. Boom Kah soi jokaisissa juhlissa. Phuksivuonna tutustuin myös koko yliopistourani kestäneeseen kaveriporukkaan. Sieltä tuli
minulle myöhemmin myös perhe.
Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana vapaaehtoishommat eivät oikeastaan suuremmin
kiinnostaneet. En lähtenyt kurssineuvostoon,
pikku-IE:hen enkä mihinkään muuhunkaan toimarinakkiin. Ei mikään tuntunut omalta. Sitten tuli killan ulkoXQ Norjaan. Mutkien kautta
eräs huhujen mukaan yli 30-vuotias killan entinen puheenjohtaja kysyi reissun jälkeen, olenko
miettinyt Ulkovastaavaksi [nyk. Kv- ja maisterivastaava] hakemista, olisin kuulemma hyvä siinä
hommassa. En ollut miettinyt. Hain kuitenkin ja
minut valittiin vuoden 2015 raatiin.
Raatini vuosi ei mennyt ihan niin kuin elokuvissa. Minulla sen sijaan oli pääosin tosi kivaa,
syynä tai seurauksena killan ulkkaritoiminta lähti
kovaan nousuun. Raativuoteni alussa Raksa tunnettiin kv-asioissa vähän takapajuisena perinnejökittäjänä, joka suhtautuu varauksella kv-opiskelijoiden ottamiseen tapahtumiin mukaan.
Vuoden aikana killasta tulikin uusi edelläkävijä ja
Kansainvälisyystoimikunta (KvTMK) alkoi saada
parempaa jalansijaa muissakin killoissa. Pidensimme toimikautemme 1,5 vuoteen.
Tästä sitten ensimmäiset isommat opit, joita
kiltaurallani olen saanut: yhdessä olemme suurempia kuin yksin. ENGin kv-toiminta perustuu
tietääkseni nykyäänkin suurelta osin IK:n, KIK:n
ja MK:n yhteistyöhön. Me ENGin kv-kuningattaret tulimme keskenämme todella hyvin toimeen

ja lisäksi silloiset ENGin kipparit ja ISOvastaavat jopa jaksoivat meitä. Meistä kymmenestä tuli
ENGijENGi, jonka ehkä suurimpia saavutuksia
on ”ENGIIIIII”-huuto. En olisi luultavasti saanut
puoliakaan raativuoteni asioista tehtyä ilman korkeakoulun sisäistä yhteistyötä ja KvTMK:lta saatua tukea. Kuuluin myös Hyvinvointitoimikuntaan, HvTMK:hon. Siitä jäi käteen hieno pinssi,
jossa lukee isolla HV. Ei siitä sen enempää.
Raativuoteni jälkeen olen oppinut arvostamaan avoimuutta suuresti. Sitä, että kaikki ovat
tervetulleita sellaisina kuin ovat. Itse jätin salakerhot ja koodinimet ala-asteelle, jotkut näyttävät
aikuisiälläkin nauttivan niistä, mutta onneksi killan toiminta on suurimmaksi osaksi läpinäkyvää
ja avointa. Se on mielestäni toiminnan hienoimpia piirteitä, jota tulisi jatkossakin vaalia ja vielä
kasvattaa.
Raateilun jälkeen lähdin hoitamaan muutamia

toimarivirkoja, joista mainittakoon raativuonna
perustamani ExotIK:n vetäminen. Sitä hommaa
tuli tehtyä ns. tarpeeksi. Näiden ohella lähdin järjestämään 104. Hermanninsitsiä yhdessä Lauri
Kortelaisen kanssa.
Tästä päästään seuraavaan kiltatoiminnan oppiin. Vuosijuhlavastaavuus lujitti – mikäli mahdollista – rakkauttani Exceliä kohtaan. Excelissä
voi suunnitella tapahtumien budjetin tai vuosijuhlien plassauksen. Excelissä voi seurata deadlineja. Excelissä voi jakaa vastuutehtäviä. Myöhemmin myös häiden ja häämatkan suunnittelu
hoituu kätevästi Excelillä, ihan vaan vinkkinä.
Ihmiset, käyttäkää enemmän Exceliä! Excelin
käytön ja ihastelun ohella opin paljon myös ison
tapahtuman järjestelystä, ihan siistiä sekin. Ehkä
kuitenkin kaikista tärkeimpänä: kiltauralla
opin kaikenlaista itsestäni ja elämästä yleisesti.

1. Opin, että kaikenlaisilla ihmisillä on paikkansa. Raadin jälkeen minä löysin paikkani
Ruutisten toimituksesta. Ensi vuosi tulee olemaan neljäs ja viimeinen toimittajana.
Myös siis viimeinen vuosi opintojani, mutta ennen kaikkea Ruutisten juttujen kirjoitusta. Te ehkä huokaatte helpotuksesta, minä haikeudesta.
2. Opin, että myös negatiiviset puolet itsessäni voi nähdä hyötyinä. Olen pilkunviilaaja
ja kärkäs kommentoimaan, etenkin kirjallisessa muodossa. Mitkäs olisivatkaan parempia piirteitä vanhassa likaisessa tädissä! (tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei näitä
puolia kannattaisi myös kehittää)
3. Opin, että aina ei tarvitse olla hauskaa, mutta pitkällä aikavälillä pitää olla enemmän
hyviä kuin huonoja hetkiä. Muuten tekee elämässään vääriä asioita tai väärällä asenteella.
4. Opin, että monet opintoalat ovat todella pieniä. Kaikki tuntevat toisensa, joten välillä kannattaa pysähtyä miettimään, millaisen kuvan haluaa antaa itsestään tulevalle
pomolleen (tai alaiselleen).
5. Opin, että monesti oppimansa asiat tajuaa vasta myöhemmin. Kun huomaa järjestävänsä tapahtumia jonkinlaisella rutiinilla tai kun ottaa myös oman mielenterveyden
huomioon aikatauluja tehdessään.
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RINTEITÄ KIRJAMAALTA
*Viesti toimitettiin morsetuksella paikasta x ja kirjoitettiin tekstiksi*

kuitenkin muodostettua lyhyen matkan kommunikaatiovälineen
käyttämällä lusikkahaarukkaani sekä matkapuhelintani. Laitteen
Aamu 140, TJ 207.
ensi kokeilulla saimme muodostettua yhteyden kahdenkymmenen (10 10) metrin päähän. Uskon että saan kehitettyä laitteen
Rakas kiltasein,
jouluun mennessä tarpeeksi tehokkaaksi, että voin lähettää jouluntoivotukset teille.
talvi onnistuikin yllättämään minut, vaikka sitä olenkin peläten
Valonlähteeksi käyvät tulitikut alkavat vähitellen loppua kesodottanut jo pitkään. Kesän kuumuudesta kärsiminen on enää ken ja yläpunkkassa makoileva naapurini alkaa valittaa vähitelvain lämmin muisto mielessäni, kun vahingossa kosketan kylmää len savun hajusta, joten joudun nyt lopettamaan kirjeeni tähän.
punkanreunaa aamulla herätessäni.Kuitenkin tämä kylmä muistutus onkin juuri sellainen. Muistutus. Muistutus siitä, että aika Parahin terveisin,
kulkee eteenpäin vaikka siltä ei tuntuisi ja että sana ”muistutus” Keisari Kittari
alkaa tuntuma vieraalta kun sen kirjoittaa useammin putkeen.
Elo täällä rintamalla on helpottunut hieman viime kirjeeni jälkeen. Olemme onnistuneet sotilaskodin tilanteen haltuunotossa
viimeinkin, koska talvella kotiutuvat taistelijat viettävät enem.
si
män lomia eivätkä käy sotilaskodissa iltaisin. Kuitenkin jokaii
r
seen voittoon liittyy myös tappioita. Olen menettänyt monia hypa .
p
viä kahvipöytäkumppaneitani kehonrakentamisen maailmaan ja
ki ain
j
nykyinen tilanne on muodostunut myös huomattavasti suuremän kir
ä
k maksi taloudelliseksi taakaksi.
ös T
y
n
Pahimmaksi ongelmaksi täällä on kuitenkin muodostunut tiem äo
i
donsiirronnopeus. En ehdi kuulla yhdestäkään orgaanisesta mee- E ss
Tä
mistä ennen, kuin se on jo kuopattu. Olen pyrkinyt löytämään
ratkaisua tähän ongelmaan, mutta jostain syystä kouluttajat eivät ole pitäneet syitäni riittävinä radion lainaamista varten. Sain

Fingerpoli
Bisnesideani on perustaa
Otaniemeen yhden miehen
yritys, joka jälleenmyy opiskeljoilta halvalla hankkimaani tavaraa.

Teekkari ja
osto
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O

n marraskuun pimeä tiistai-ilta. Pimeys painaa päälle nopeammin, kuin jatkuvat deadlinet ja lähestyvä tenttiviikko. Tästä huolimatta juoksen kohti Otarannan kerhotilaa, josta olenkin jo 30 minuuttia myöhässä. Avaan oven lähes räjähdysmäisesti ja välittömästi Alkon
alahyllyviinien kitkerä tuoksu ottaa minut vastaan - olen saapunut
raksan Kyykkyviini-iltaan!
Nimen ja tapahtuman mukaisesti ilta ei voi, kuin onnistua. Laa-

tuviinit voi unohtaa, kun vanhat tutut Rain Dance ja Doris valtaavat
raksalaisten makunystyrät, unohtamatta tietenkään symbioosimaista
yhteyttä viinien ja suomalaisten arkikermajuustojen välillä. Tarkkoja
maku- ja/tai muistikuvia viineistä ei tosin jäänyt, mutta onneksi järjestävän tahon puolesta tukea löytyi. Seuraavaksi muutamia suosikkejani, ja loppuun tietenkin Ruutisten toimituksen suositukset tulevalle
kyykkyviinikaudelle!

KILLAN KULTTUURIN KULTAA
Tutkivan journalismin puolesta.

St. Elmo Village
•
•
•
•
•
•

Yhdysvallat, Kalifornia
Puolikuiva, hapokas, persikkainen, hunajameloninen, mausteinen
Pirteän hedelmäinen
12,5 %
Alko 9,20€/l
Paras valkoviini IS:n laatikkoviinitestissä 2018

Hedelmäinen, mutta varsin yksioikoinen tuoksu. Siinä on kypsää omenaa ja päärynää. Makeahko maku on tuoksua myötäilevän omenainen. Siinä on hieman makua ryhdittävää sitrusmaista hapokkuutta. Kokonaisuutena maku on varsin yksinkertainen ja harmiton. (viinilehti.
fi)

Vina Maipo
•
•
•
•
•

Chile
Keskitäyteläinen, keskitanniininen, herukkainen, mausteinen, yrttinen,
kevyen vaniljainen
15 %
Alko: 9,66€/l
Alkon 2. Myydyin punaviini 2017 (?)

Etenkin kotikonnuillaan Ranskan Bordeaux’ssa näistä lajikkeista [Cabernet Sauvignon ja Merlot]
taiotaan mitä hienoimpia juomia, joita maailman viinipervot haalivat kellarinsa täyteen.
Chile on kuitenkin Bordeaux’sta katsoen melko kaukana ja jotain oleellista on näyttänyt hukkuneen
matkalla. CS:n ja Merlotin täydellistä liittoa on vaikea saada pilattua, mutta Chilen pojat ovat kyllä
olleet vaarallisen lähellä. Viña Maipo Cabernet Sauvignon on niin tasapaksu tapaus, että omalla
viinikartallani koen sen jo virheeksi. (viinikartta.fi)

Doris - Väkevä viini
•
•
•
•
•
•

Suomi
Oranssinkeltainen, makea, aprikoosiarominen, karamellinen
15 %
Isokaato.com: 5,5/10
Alkon top10 halvimmat kännit
Alko: 9,59€/l

“Tästähän on tehty laulukin: Dooris Doooris, sä veit mun sydämen. Maistuu silloin kun on pienemmällä budjetilla
ottamassa.” (isokaato.com, masa84)
“Eipä ole kehuttavaa, appelsiinimehun kanssa sain alas.” (isokaato.com, werf0)
“Jaffan kanssa lähes täydellinen makunautinto.” (isokaato.com, roccari)
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Magyar Fehèr Bor
•
•
•
•
•
•
•

Unkari
Puolimakea, keskihapokas, persikkainen, kevyen kukkainen, hennon mausteinen
12 %
Alko: 9,40€/l
Alkon kaikkien aikojen myydyin viini (?)
Tuotetaan Unkarissa, pullotetaan Rajamäellä “:D”
Pullotettu 1935 lähtien yli 100 miljoonaa litraa

“...valkoinen Magyar, tuttavallisemmin “Magis” tai “Maggis” on arvioitu sokkona – vasta kirjoitettuani arvion on viinin etiketti paljastettu. … Magyar maistui vain halvalta, makealta unkarilaisvalkkarilta – siis juuri
sellaiselta, mitä se onkin! Viini on melko heppoisa ja köykäinen puolimakea, mutta melko turvallinen ja helppo
valinta jos sattuu makeammasta pitämään. Tai oikeastaan, jos ei satu pitämään valkoviinistä, sillä vaikka tämä
on periaatteessa hyvin viinillinen esitys, puuttuu tästä kyllä niin paljon hyvän viinin ominaisuuksia, että ei kyllä lähde meikäläisellä. Viini yllätti suhteellisella tasollaan, mutta ei silti onnistunut vakuuttamaan.” (viinihullu.
blogspot.com)
“10 sekuntia: tuska alkaa. 15 sekuntia: et voi hengittää. 20 sekuntia: pääsi räjähtää!” (hainaamari.blogspot.com)

Ponte Villoni Red
•
•
•
•

Viron laivan halvin… 4,30€/l
Italia
11 %
2.6 / 5

“Tylsää viiniä olen koskaan maistanut! Ei haju, ei makua. Ohut väri ja vaahto yläosassa, kuten lasin mehua. Rahan tuhlausta. Jumalan tähden älä osta tätä!”
(vivino.com - Krestian Rytter - käännetty tanskasta google translatella)

Teksti & kuvat: Sjukledighet

ERIKOISMAININNAT
Toimitus “suosittelee”: Rain Dance Shiraz Ruby Cabernet
Moni saattaa ihmetellä, että mikä tämä viini on ja miksei sitä löydy ylempää listauksesta? Tulin lopulliseen johtopäätökseen, että tämä
viini ei ole tekstin tai kuvan arvoinen, mutta erikoismaininta sille kyllä kuuluu.
Ehdoton ikisuosikki: Doris
“Viini” joka jättää juojansa sanattomaksi kerta kerran jälkeen. Ei petä kylmänä tai kuumana, talvella tai kesällä. Tämä Gambinasta tuttu
muovipullokonsepti takaa myös turvallisen loppuillan, vaikka pullo sattuisikin kädestä putoamaan.
Matemaatikon suosikki: Red Cherry Pinotage 2015
Alkon valikoiman heittämällä halvimman hyödyn saa irti tästä keskitäyteläisestä kirsikkaisesta punaviiniksi kutsutusta nesteestä. Alkoholilitrahinnalla 50.57€/LAlkoholia häviävät jopa ikiklassikot Marbello ja Markiisi taistellessa Red Cherryä vastaan. Nauttiminen omalla
vastuulla (https://alko.tetrium.fi/)
Oikeasti hyvä viini: Jackson Estate Stich Sauvignon Blanc 2017
Voittaja ei ole yllätys, sillä viini on pitänyt yllä vakuuttavaa laatua pitkään. Pitkän ja tyylikkään makuinen viini vakuuttaa juojansa harmonisella kokonaisuudella. Sen tuoksu on runsas ja kiehtova sisältäen greippiä, sitruunaa, karviaismarjaa, mineraalisuutta ja yrttisyyttä.
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RAKSAN POJAT TESTAA:
Kiltiksen istuimet

T

iedemiesten ja median suoltaessa jatkuvalla syötöllä klikkiotsikoiksi istuvia tutkimuksia istumisen epäterveellisyydestä Raksan pojat päättivät istahtaa ongelman äärelle ja painaa
puukapulaa huhumyllyjen rattaisiin tarkastamalla rakkaan kiltahuoneemme takamusten tukipilarit. Unohtakaa sis valeuutiset
ja hellikää henkisiä pakaroitanne tällä kuohkealla tutkivan journalismin laiskanlinnalla.

1

Teksti & Kuvat: Mia Ass-Lovi, Kerubi

SOHVA
Sohva on todella mukava istua, mutta sinun ei
sillä tarvitse mieltäsi vaivata, sillä et kuitenkaan
mahdu istumaan possukerholaisten sekaan. Sohvan ambienssia hallitsee vahvasti konsolipelien
aiheuttama hurmiollinen voihkiminen.
“Otetaan nyt yks peli viel, sit katotaan sitä virtistä.”
“Ei vittu, Make veti Kalifornian Expertillä!! NICE!”
-Nuorempi tieteenharjoittaja

2

“
Toimistotuoli

Prujuhuoneen toimistotuolit ovat laadukkaita ja tukevia. Hyvä hydrauliikka mahdollistaa sutjakan korkeuden säädön ja suora selkänoja auttaa pitämään ryhdin
kunnossa. Taideteosten värittämä huone luo seesteisen
zen-ilmapiirin tunnolliselle koulutyöskentelylle.
“Vittu ihan sama, tuoli kuin tuoli. Missä on Calle Callen sinappi??”
-Vanhempi tieteenharjoittaja

Aalto-universität Sittande Studenter
rekommenderar ergonomiska stolar
för mycket sittande

Myö

s oi
kein
.
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3

. Vessanpönttö
HUOM! Kyseinen tuoli on tarkoitettu ainoastaan ykkösen ja
kakkosen deponoimiseen, eikä sitä tule käyttää yksinomaan istumistarkoitukseen hätätilanteiden välttämiseksi.

4

. Terassituoli
Jääkylmä terassituoli ja yhtä lämmin aamukahvi auttavat karistelemaan viimeiset unihiekan rippeet silmäpusseista, ja terassilta voi satunnaisesti bongailla
takametsän varvikossa nukkuvia oravia. Tämän tapahtuessa saatathan Tuomaksen sisälle lämmittelemään. Muuten terassituolilla istuessasi voit tuntea kesäfiiliksen vuodenajasta riippumatta, ja onnekkaana
päivänä saatat jopa tavata myyttisen Aalto Smokersin
kokoustamassa..

5

Säkkituoli
Kun tunsit fuksivuonna elämänhalun katoavan kehostasi, pystyit luottamaan säkkituolien hellivään
syleilyyn. Aikoinaan muhkeiden valtaistuinten sisäiset styroksipallot ovat sittemmin litistyneet kasaan kuin kossupullon korkki kokkareilla konsanaan. Nyt lysähtäneet möykyt ovat vain tiellä, ja
tukkivat hätäuloskäynnit tulipalojen ynnä muiden
katastrofien uhatessa.

YHTEENVETO
Testiryhmä suosittelee seisomista ja muutenkin kiltahuoneen välttämistä viimeiseen asti.
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