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Kun kuulin, että kiltis avataan ja
droppasin kursseja

PUHIKSEN PUHINAT
Hellurei!
Kesä on kääntynyt syksyyn ja puiden lehdetkin vaihtavat pikkuhiljaa väriänsä kauniiseen ruskaan. Ruskaakin
varmempi syksyn merkki on opintojen pariin paluu ja uusien fuksien liittyminen sekalaiseen sakkiimme. Haluankin
toivottaa teidät kaikki uudet kiltalaiset lämpimästi tervetulleeksi kiltaamme ja moro teille vanhoillekin, jotka olette
palanneet kesälomiltanne!
Omalta osalta syksy on lähtenyt hieman väärällä jalalla liikenteeseen, kun juuri ennen orientaatioviikkoa sairastuin
nielutulehdukseen, joka vei minut jopa Jorvin sairaalaan asti. Sieltä tallustelinkin pois orientaatioviikon maanantaina,
mutta pääsin osallistumaan orientaatioviikkoon vasta torstaista lähtien. Olikin hyvin mielenkiintoista seurata ja
neuvoa raatia sairasvuoteen pohjalta telegramin välityksellä. Suuret kiitokset kuitenkin raatilaisille, ISO-vastaavalle,
ISOille ja kaikille muille, jotka paiskivat paljon töitä upean orientaatioviikon eteen! Itse en kuitenkaan päässyt
orientaatioviikon jälkeenkään helpolla, vaan tauti uusiutui antibioottikuurin jälkeen ja kirjoittelenkin näitä puhinoita
juuri uuden antibioottikuurin loppuun popsineena. Jospa
tämä vihdoinkin tästä hellittäisi.
Fiilikseni ovat kuitenkin optimistiset syksyn suhteen, sillä
koko Suomi ja Otaniemi avautuu ja rajoitukset väistyvät.
Olen ollut erittäin iloinen pystyessäni todistamaan, miten
kalenteri jälleen täyttyy tapahtumista ja miten sitsilaulut
jälleen raikuvat Smökissä! Yliopistokin juuri tiedotti koulun
tilojen avautuvan lokakuun alusta normaaliin käyttöön
ja toivoa on, että kiltahuonekin saataisiin avattua kaikille
lähitulevaisuudessa. Mahdollisesti jo siinä vaiheessa,
kun luet tätä tekstiä, siis ehkä, ainakin toivottavasti, olis
niiku kiva. Koulun linjauksista kun ei koskaan tiedä näinä
päivinä.
Ottakaa kaikki irti tästä syksystä ja laajasta
tapahtumatarjonnasta pitkästä aikaan! Suosittelen
kaikkia uusia opiskelijoita lähtemään myös rohkeasti
kiltatoimintaan mukaan marraskuussa tulevissa vaaleissa
esimerkiksi eri toimarivirkoihin. Siitä itsekin aloitin kolme
vuotta sitten ja en ole katunut hetkeäkään! Toisen vuoden
opiskelijoita ja vanhempia rohkaisen harkitsemaan
asettumista ehdolle raatiin. Toista vuotta raadissa
pyörineenä en voi muuta kuin suositella. Nää on niitä niin
sanotusti hyviä hommia.
Syksyisin terveisin,

Lassi Mäkelä
Rakennusinsinöörikillan puheenjohtaja 2021
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Kapujen löpinät
Terppa!
Kolme vauhdikasta viikkoa on kulunut orientaatiosta ja syyskuun päivät käyvät vähiin näitä löpinöitä kirjoittaessamme.
Kiirettä on pitänyt hieman tavallista enemmän tähän aikaan vuodesta, mutta kaiken menon ja melskeen keskeltä on kuitenkin
löytynyt tilaa levähdystauoille ja syksyisen värikkäiden maisemien nautiskelulle. Tästä on muun muassa kiittäminen kiltamme
järjestämää ruskaretkeä Karhunkierrokselle. Vaikka hälinää ja toinen toistaan huikaisevampaa tapahtumaa ja tekemistä on
tiedossa, kannattaa opiskelujen ja tapahtumien ohelle kehitelllä jotain itselle mieluista ja mieltä virkistävää vastapainoksi, jotta
jaksamista ja puhtia riittää läpi pimenevien syyspäivien.
Olemme saaneet suurella ilolla seurata lähietäisyydeltä teidän tähänastisia edesottamuksianne ja korkeakoulutaipaleenne
alkua. On mahtavaa nähdä, että olette lähteneet täysillä mukaan kiltamme ja Otaniemen toimintaan. Orientaatioviikko oli
huikea aloitus vuodelle ja toivottavasti nautitte siitä yhtä paljon kuin mekin. Ainakin “Raksa jaksaa!” -huuto on kaikunut kovaa
ja kauniisti. Fuksivuoden alkajaisiksi olette myös päässeet tutustumaan paremmin kurssikavereihinne ja Aallon erilaisiin
yhdistyksiin Otasuunnistuksen merkeissä, sekä harjoittamaan sitsikulttuuria ja laulutaitojanne juhlavilla fuksisitseillä. Tämä on
kuitenkin vasta alkua teidän matkallanne teekkariuteen, ja luvassa on vielä vaikka ja mitä: sitseistä risteilyihin, urheilupäivistä
excursioihin ja kaikkea siltä väliltä!
Fuksivuoden aloitus ei ole suinkaan ollut pelkkää riemujuhlaa, vaan myös tiukkaa opiskelua siinä rinnassa. Ensimmäiset
kurssit ovat lähteneet käyntiin, ja niiden kanssa on varmasti riittänyt ihmettelemistä. Jos huomaatkin olevasi sormi suussa
kouluhommien kanssa, kannattaa rohkeasti kysyä apua muilta kohtalotoverieilta, sillä todennäköisesti joku muukin
kamppailee samojen asioiden kanssa. Vertaistuen ja yhteistyön voimalla voi olla suuri vaikutus ja se tekee opiskelusta
vähintäänkin mielekkäämpää. Ja muistakaa, että aina voi kääntyä ISOjen ja vanhempien tieteenharjoittajien puoleen!
Joku on joskus sanonut, että teekkarius on
yhdessä tekemistä pilke silmäkulmassa,
ja lämpimästi kannustammekin, että
lähdette rohkeasti tutkimaan, mitä kaikkea
täällä Otaniemessä on tarjolla. Myös kilta
tarjoaa mahtavat puitteet hauskanpitoon
ja verkostoitumiseen. Kiltatoimintaa ja
tekemistä riittää ihan joka lähtöön ja siihen voi
lähteä mukaan hyvin matalalla kynnyksellä.
Toimariviroista voi ja kannattaa tiedustella lisää
ISOilta tai kippareilta.
Huhheijaa, että voi olla ylpeä teistä fukseista,
hyvin te vedätte! Tästä on hyvä jatkaa
eteenpäin samalla sykkeellä ja innostuksella,
mitä tähänkin mennessä on ollut. Fuksivuoden
voi kokea vain kerran, joten kannattaa nauttia
siitä täysin rinnoin murehtimatta liikaa tulevaa.
Ratkiriemukasta loppusyksyä toivottavat
Fuksikapteenisi Ramzi ja Anna
aka “Ramsanna”
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Captains’ Twaddles
Hiya!
WOW, what an amazing start to the school year it has been! Three weeks have flung by since the orientation week as we
are writing these twaddles. It’s been an absolute pleasure meeting and welcoming all of you to our guild and teekkari life in
Otaniemi! For those, who haven’t been able to join the activities on campus yet, we are hoping to meet you very soon!
It fills us with great joy and excitement to see the student life being activated once again after the summertime and especially
to see new students with fresh overalls roaming the streets of Otaniemi. The first few weeks have been a joyride and we hope
that you have enjoyed it as much as we have. Bear in mind that this is only the very beginning of your journey into teekkari
and student life in Aalto and we have lots more in store for you for the rest of the school year! We are so delighted to be a part
of all of this and to get to spend time with you.
As we are getting deeper into the autumn, the first courses of the year are well underway. We hope that you are coping
just fine. However, if you find yourself in a bit of a pickle, please don’t hesitate to turn to your course buddies, because the
chances are that they’re also struggling with the same problems and it’s much more pleasant to work together. Also don’t
forget that the tutors and older students are here for you when needed.
The student society has a large variety of pastime activities and we warmly encourage you to see what the guild and Aalto
has to offer. Feel free to join something you’re into with a low threshold and you might just be positively surprised. After all, we
hope that you, fuksis, have the best possible fuksi year, so enjoy it to the fullest! We are looking forward to accompanying you
through the rest of your fuksi year, which will be filled with loads of excitement and plenty of new experiences!
Your Fuksi Captains,
Ramzi and Anna
aka ”Ramsanna”

ISOvastaavan ininät
Vuoteni ISOvastaavana pähkinänkuoressa:

How it started:

How it’s going:

Vaikka perinteisesti ISOvastaavan Ininöissä ei ole ollut juurikaan asiasisältöä, haluan tässävaiheessa vielä kiittää niitä kahta
ISOa, jotka sattuivat lukemaan nämä Ruutiset, teettetärkeää työtä! Ja ISOhommatkin on menny tosi hyvin!
- ISOvastaavanne, Aapo Salonen
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Kv-kapun käkätys
Hellurei ja hellät tunteet! Me tehtiin tänä vuonna KvISOjen sekä ENGin KV-kapujen, Emilian ja Markuksen kanssa huikea
startti uusien Maisterifuksien kanssa. Orientaation huippuhetket ovat vielä vahvasti muistissa ja sinne ne jäävät kullan
arvokkaina. Erityisesti orientaatioviikon keskiviikkoyönä hymy oli herkässä, kun todistin miten kovaa uudet maisterit lauloivat
Teekkarihymniä. Vaikka harva tästä porukasta suomea puhuu, niin ISOjen tuella ja sanoja seuraamalla laulu kävi kovaa ja
korkealta!
Seuraava hyvin mieleenpainuva ilta olikin fuksien ensisitsit eli “Practice Sitsit”. Lukkarit, Saikku ja Daniela, ottivat homman
hyvin haltuun ja melko nopeasti he saivat kaikki mukaan etikettiin. Muistan miten kovasti jostain toivottiin klassikkokappaletta
“trink trink”, jonka saksalaiset pääsivätkin esittämään koko porukalle loppuillasta. Kun juhlanhumun suoma melu yltyi yhä
korkeammalle, ehdin jo hetkeksi säikähtää ettei Ikuisen Teekkarin Laulua saataisi ajallaan lauletuksi. Yllättävän nopeasti
olimme kuitenkin valmiita viimeisen sitsilaulun kanssa ja pääsimme saattamaan iltaa päätökseen.
Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että maistereihin ja vaihtareihin
tutustuminen on antoisaa. Koen että heillä on suuri kunnioitus
Suomea, Otaniemeä sekä Teekkarikulttuuria kohtaan.
Heidän kanssa juttu luistaa eikä englantiakaan tarvitse
turhan taidokkaasti puhua – oma hieman tankero englantikin
on riittänyt hyvin. Ja jos maailmanmatkailu kiinnostaa, niin
vaihtareilta saa myös mitä arvokkaimpia reissuvinkkejä,
joita et muuten löytäisi minkään maan TripAdvisorista. Ja
kandivaiheen opiskelijana voin sanoa, että IK:lta pääsee
mitä mielenkiintoisimpiin maisterilinjoihin ja kiinnostuneen
kannattaa nykäistä jotain maisteria hihasta. He varmasti
kertovat mielellään miltä opiskelu heidän linjallaan maistuu.
Tapahtumissa nähdään!
KV-kapu - Jaan

Master Captain’s Mumbles
We had a wonderful start to Orientation week together with
our international Tutors and my fellow ENG international
Captains, Markus and Emilia. The best moments are still
in my fresh memory and I hope they will stay there as
golden. Orientation wednesday was a special since I sung
Teekkarihymni for the first time with the new master’s fuksis.
Only a few knew finnish there, but with the help of the Tutors
it got us singing the song high and loud.
The next golden memory was Practice Sitsit. The
songmasters, Saikku and Daniela taught everyone how to do
things by the etiquette. The folks were not shy about asking
for their favourite songs and I remember how the end phase
of sitsit got a little louder, when germans sung their dear song “Trink Trink”. The atmosphere got so good by the end... even
a little too good that I started to fear we wouldn’t be in time with our last song. Saikku told he would stand there until we hear
absolutely nothing, and suddenly everyone was quiet - just how it should be.
I recommend everyone to meet the new master fuksis. They respect our ways in Finland, Otaniemi and Teekkariculture.
They like to chat with finnish people and I recommend to ask tips for your own travels in the future. I’ve learned so much
and I have already a list of places to visit in Europe. And if you’re a Bachelor’s student go and ask about Master’s programs
from the master students! My plans cleared up after I learned what opportunities I have in the vast list of different IK master
programmes. Master’s fuksis have a lot to offer if you go and meet them!
All the best - Jaan
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Ruudolfin hattu
Miten, milloin ja miksi tämä uljas perinne sai suurenmoisen alkunsa
Olin päätoimittajanaikoinani vuonna 2019 pohtinut – ehkä
jopa hieman kateellisesti – miksei Ruutisilla ole samanlaisia
perinteitä kuin esim. puheenjohtajalla tai fuksikapteeneilla.
Killan lehti on kuitenkin vanha ja sille on kertynyt omaa
historiaa, mutta silti Ruudolf Ruutisella ei ole mitään
virkakohtaisia perinteitä. Samoin mietin, miten saada
Ruutiset ylös digiajan luomasta kannattavuuskuopasta,
joka älypuhelimin ja pikaviestipalveluin on kaivettu, ja joka
on kohdannut myös kaikkia muita perinteisiä suurmedioita.
Erityisesti nuoremmat raksasukupolvet näkevät Ruutiset vain
polarisoivan älypuhelinnäyttönsä läpi.

Tärkeä osa elävää perinnettä on tietenkin hatun ympäri
kiertävät kuvat entisistä päätoimittajista. Ennen hatun
siirtämistä seuraajalle tulee jokaisen päätoimittajan
täydentää kokoelmaa omalla naamavärkillään. Ja
seuraajalle hattuhan siis siirtyy yleensä helmikuun tienoilla
raadinvaihtotapahtumassa tai viimeistään pian sen jälkeen.
Vuosien saatossa hattu tulee täyttymään päätoimittajan
kuvista, eikä uusia enää mahdu. Tässä tilanteessa tulee
lakki toimittaa Teekkarimuseoon säilytykseen ja hankkia uusi,
suunnilleen samanlainen malli. Siihen voidaan sitten jatkaa
perinnettä aiemmin tekstissä kuvatuin ohjein.

Päätoimittajan hattu olikin osaltaan ratkaisu näihin
molempiin haasteisiin. Oman perinne-esineen saaminen on
tietenkin hauskaa ja luo positiivista kuvaa Ruutisista kuin
kiltatoiminnasta yleensäkin. Samalla se oli tärkeä osa Ruutispropagandaa. Itse pidin hattuani koko orientaatioviikon,
ja saamani palautteen perusteella tämä nostikin fuksien
tietoisuutta heidän saatavillaan olevasta laatumediasta
huomattavasti.

Ruudolfin hattu on käyttöesine, eikä sitä (onneksi) koske
teekkarilakin käyttömääräykset. Sitä voikin siis pitää milloin
päätoimittaja näkee sen soveltuvaksi tai vain huvittaa
rehvastella lakki päässä. Julkaisutilaisuudessa kuitenkin
tulee lakki aina olla. Myös orientaatioviikko on hyvä aika
esitellä lakkia uusille fukseille, mutta tämä ei ole kiveen
kirjattua kuten Hammurabin lait ja edellinen käsky. Vaikka
kyseessä on käyttöesine, niin millekään 4kiltaristeilylle yms.
korkean hukkaamisriskin tapahtumaan hattua ei tule viedä.
Yleisesti hatusta tuleekin pitää huolta ja luovuttaa se fiksussa
kunnossa seuraajalleen.

Hattu syntyikin eBay-tilauksen ja K-rauta-exkursion jälkeen
orientaatioviikkoa 2019 edeltävänä viikonloppuna. Jos
kalenterista oikein katsotaan, niin tuleviin historiankirjoihin ja
almanakkoihin voi merkata joko päivän 31.8. tai 1.9.2019 –
tai vaikka molemmat, vanhuksella kun ei muisti enää kykene
näitä erittelemään. Ensi kerran käytössä hattu olikin tosiaan
seuraavana maanantaina 2.9.2019.

Tässä muutama muisto ja miete mitä itse suunnittelin tätä ”jo
perinteeksi muodostunutta” hattua luodessani. Niin kuin hattu
itse, niin ajan myötä myös varmaan hattuun liittyvät perinteet
tulevat elämään. Mielenkiinnolla seuraankin millaisen tarinan
Ruudolfin hattu tulee saamaan.

Seuraavaksi kerrottakoon itse hatusta ja millaisia asioita olin
sille aikoinani suunnitellut:
Ruudolfin hattu on pohjimmiltaan kankainen lierihattu.
Suunnilleen samantyylinen kuin mitä stereotyyppiset
1920-luvun reportterit käyttävät fiktiossa. Kun
tulevaisuudessa pitää uusi hattu tehdä, niin pohjaratkaisussa
saa käyttää omaa harkintaa: tärkeintä on, että jokseenkin
kestävä lierihattu (eikä mikään euron alelaarin tuote)
ja mieleltään perusväriltään tummahko, ettei pistä niin
pahasti sanomalehtipaperin alta silmään. Kuten mainittu,
hatun päällysosa on tosiaan peitetty Ruutisista revitystä
sanomalehtipaperista. Itse käytin kiinnittämiseen liisteriä,
mikä osoittautui kohtuullisen tehokkaaksi, kunhan nyt ensin
pohjakerroksen paperista sai pysymään. Paperikerrosta
on moneen kertaan korjailtu ja tullaan moneen kertaan
korjaamaan tulevaisuudessakin.

Lauri Sääskilahti

RR ’19
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Jea Boi Kotimaan Pitkä 2021 : Vuoden bulein reissu
Ensimmäinen päivä:
Sheesh! Kimblen jälkeisen päivän alkaessa ja matkamme ensimmäisen aamun sarastaessa excursiokansa saapui
freesinä rakkaalle kiltahuoneellemme. Pakattuamme bussin ja nautittuamme aamuteet ja kerrosleivät, oli aika
suunnata kohti ensimmäistä kohdetta.
Ensimmäinen excursiomme alkoi jo ihan lyhyen ajomatkan jälkeen, kun mukaamme bussiin nousi Raide-Jokerin
parissa jo pitkään työskennellyt ja useammalla Kotimaan Pitkälläkin mukana ollut excursioisäntämme. Matkamme
jatkui kohti itäistä Helsinkiä seuraten Raide-Jokerin tulevaa reittiä. Ajon aikana opimme yleisesti projektista sekä
sen etenemisestä. Raitiotien itäisessä päädyssä jalkauduimme ja jakauduimme kahteen ryhmään, joissa kävimme
tutustumassa työmaahan hieman lähempää. Suuri kiitos Kyöstille ja Markulle mielenkiintoisesta excursiosta.
Raide-Jokeriin tutustumisen jälkeen matkamme jatkui kohti Suomen Chicagoa. Lahdessa saimme kuulla laajasti
Rambollin toiminnasta sekä kisailla Ramboll-tietämyksessä virtuaalisessa tietovisassa. Voittajalle oli tietysti
erinomainen palkinto, josta ei tässä sen enempää. Excursion ohessa saimme myös maittavan lounaan ja maistuvat
pullakahvit. Mielenkiintoista oli oppia, että Ramboll on säätiöomisteinen.
Kalvosulkeisten jälkeen pääsimme kiertemään Lahtea vanhalla Lontoolaisella kaksikerroksisella bussilla. Matkan
varrella pidettiin tauko paikallisessa kuppilassa, jossa pelailtiin biljardia ja pelikoneita sekä nautittiin kylmiä
virvokkeita. Kiertoajelun jälkeen vierailimme vielä moottoripyörämuseossa, jonka yksi ehkä harvinaisimmista pyöristä
on Nykäsen Matin vanha pappatunturi. Kiitos Rambollille vielä tämän kokonaisuuden järjestämisestä!

Majoitus 1: Kukonjärvi

												Kokonaisarvosasana: 4/5 tähteä

PLUSSAT:
-spa-osasto
-nuotiopaikka,
-läheinen järvi, jonka osa
porukasta havaitsi vasta
seuraavana aamuna

MIINUKSET:
-pitkä kävely bussilta
mökille

Toinen päivä:
Toisen päivän aluksi pysähdyttiin Anjalan nuorisokeskuksella, jonka luokassa järjestettiin pari etäexcursiota.
Ensimmäiseksi oli vuorossa oli CGI. Tässä IT-alan yrityksessä on tilaa myös geoinformatiikan ja energia-alan
osaajille, ja yksi excursion isännistä olikin entinen energia- ja ympäristötekniikan opiskelija. Isäntäväki oli muutenkin
etevää. Ensimmäisen etäexcun päätyttyä KP-kansaa virkisti taukojumppa nuorisokeskuksen liikuntasalissa.
Tauon jälkeen jatkettiin toisella etäexcursiolla. Tällä kertaa isäntänä oli Sitowise, jonka excursio oli geopainoitteinen.
Myös Sitowisen väki vaikutti pätevältä porukalta. Ennen bussiin palaamista osa KP-kansasta availi vielä paikkoja
nuorisotalon pihalla olleella lentopallokentällä.
Päivän päätteeksi poikkesimme vielä Kouvolaan, jossa Panimokahvila Vanha Kauppa esitteli toimintaansa.
Excursiolla opittiin, että alet ovat pintahiivaoluita ja lagerit pohjahiivaoluita. Molempia päästiin myös maistelemaan.
Oluet olivat niin maukkaita, että niitä ostettiin koppakaupalla kotimatkalle.
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Majoitus 2: Syväjärvi

												Kokonaisarvosasana: 3/5 tähteä

PLUSSAT
-ullakon piirtoheitin
-kestävät pöydät
-teollisuuskeittiö, erityisesti
nopeasti lämpenevä uuni

Miinukset:
-pitkä kävely
saunaosastolle
-saunaosasto,
-lämmin vesi loppui kesken
-ullakolle liian jyrkät
portaat -> voi aiheuttaa
vaaratilanteita

Kolmas päivä:
Puoliltapäivin bussi pysähtyi Imatralla, ja joukostamme löytyi opas, joka esitteli keskustan lähialueita. Pienen kävelyn
jälkeen saavuttiin Imatran vesivoimalaitokselle, jonka mahtipontisuus hämmästytti excursioväkeä. Oppaamme oli
mukava ja tuttavallinen. Syksyinen Imatra oli kaunis ja viihtyisä.
Imatran keskusta-alueella reippailun myötä tulikin nälkä, ja excursioväki palkittiin maittavalla aterialla ruokaravintola
Rossossa. Pizza oli suosittu annos ja suosituin täyte oli Mikael Väisänen.
Kirsikaksi kakun päälle käytiin vielä Imatran kylpylässä virkistäytymässä ja peseytymässä. Kylpylän suosikiksi
osoittautui lämpöallas, johon porukka mahtui kokonaisuudessaan. Kotimatka Otaniemeen oli miellyttävä puhtaana ja
hyväntuoksuisena.

Doine ja Golomaz ©
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JPh. horoskooppi
Horo-toimitus on palannut hot girl summerin vietosta. Jälleen on meidän aika kertoa, mitä teidän pitäisi tehdä elämällänne,
koska te ette sitä selvästi osaa itse selvittää. Tällä kertaa vuorossa on JPh. horoskooppi, eli ajanjakso “Jälkeen Puolihessun”.
Tästä voit saada ideoita, mitä silliksellä ja sen jälkeen voi tehdä (ei välttämättä kannata).
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Orientaatioviikkoni DJ:nä
Hyvä raksakansa!
Tätä sanaparia pääsi orientaatioviikolla toistamaan jo useamman kerran, kun DJ:nä laitettiin mikki päälle ja esiteltiin joko itse
tiskijukka tai muu esiintyvä kokoonpano. Bileet olivat keskittyneet vahvasti loppuviikolle, kun torstai- sekä perjantai-illat sekä
alkuyöt toivat elektronisen tanssimusiikin kansan kuuluviin. Meininki oli käsin kosketeltava DJ tiskin molemmin puolin.
Torstaina keikkalistalla oli Fuksien ja ISOjen Smökkibileet. Huippuunsa hiotut sekä vimosen päälle valitut äänitallenteet eivät
jättäneet juhlijoita kylmäksi. Osakseen tästä huolehti myös Smökin alimitoitettu ilmanvaihto. Etenkin ExotIKin jälkeen yleisö oli
niin liekeissä, että lämpötila sisätiloissa saavutti lähes kolmenkymmenen celsiusasteen.
Perjantain Raksa Rock kruunasi koko viikon sekä nuoremmalle, että vanhemmalle biletieteenharjoittajalle. Vaikka syyskuu
onkin ollut keskimääräistä viileämpi, niin voisi melkein sanoa, että Kiltahuoneen takapihalla oli hellettä. Orientaatioviikon
huolet olivat takana päin ja se näkyi. SMC Hoodratsin DJ:nä pystyi keskittymään yleisön lukitsemiseen ja se palkitsi. Olisi
voinut luulla olevansa 8 Milen viimeisessä räppibattlessa, kun räppikädet heiluivat ja tutut lyriikat kaikuivat.

Bileet ilman DJ:tä. Huomaa juhlijoiden suorat polvet sekä taskuissa lepäävät kädet.

Bileet DJ:llä. Dynaaminen otos, jossa kuvaajallakin alkoi ilmeisesti tanssijalka
vipattamaan. Jo muinaisajoilta peritty Raksarinki pitää muotonsa hyvin.

Mikko “DJ MeGo” Jantunen
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Miten saikuttaa kesä vapaaksi
Pitkä kesä on taas takana ja kaikki ovat väsyneitä. Takaisin kouln penkeille raahustaa joukko väsyneitä ja elämänilonsa
menettäneitä teekkareita. Joka toisella on ns. loppuunpalo (burnout; lue: böörn-aut) kesätöiden jälkeen. Lopuilla oli böörn-aut
jo ennen kesää, joko dekaanin listalle pääsemiseksi vaadittavan noppamäärän takia tai vähintäänkin paha mieli, kun oma
suoritus ei riittänytkään ainoastaan huippu game-changereita muistavalle Garylle (harmittaahan se yksin jokaista, ainaski
vähä).
Joka tapauksessa ongelma on vakava, sillä enää eivät teekkarit jaksa innostua jokasyksyisestä ISOilusta/setäilystä/täteilystä.
Ruutiset lähti selvittämään tämän maailmaamme kiusaavan todellisen epidemian syitä. Viikkoja kestäneiden Amazonin
sademetsätaivallusten, buddhalaisluostareissa vietettyjen meditaatioretriittien ja “Elon Muskin twiitit vapaamittaisina”-runoillan
jälkeen Ruutisten toimittajat ottivat kollektiivisen askeleen kohti valaistumista työ&opiskeluhyvinvoinnin polullaan.
Tuloksemme olivat lyhyesti sanoen hämmästyttäviä, mutta samalla niin yksinkertaisia: raksalaiset tekevät liikaa töitä.
Arbeit EI macht frei. Todellista vapautta on, kun herää maanantaina 7:30 tööttäämiseen ja muuhun liikenteen hälinään ja
ylösnousemisen sijaan kääntää kylkeä herätäkseen kello 14:30 ns. brunssiaamupalalle.
Niin kuin meditaatiossa ja kurssitenttien vapaissa esseissä, on monta tapaa päästä tähän auvoiseen toimettomuuteen.
Seuraavaksi toimittajakunta on koonnut listan erilaisista tavoista vapautua työnteon rasitteista, josta varmasti löytyy jokaiselle
juuri se oikea tapa.
-aloita sillä, että älä edes mene kesäksi töihin
Huh, olipa siinä neuvoa kerrakseen! Mutta jos tunaroit äfäärisi ja joit opintolainasi, etkä halua menettää asuntoasi
maksamattomien vuokrien takia (tosin Täffän alikulussa on aina tilaa allekirjoittaneen ja Murha-Maken makuupussien välissä),
niin seuraavaksi hieman kattavampi lista erilaisia oljenkorsia mihin voi takertua:
-koronarokotus
-toinen koronarokotus
-joku muu rokotus
-korona-altistus ja olet “vastuullinen” (unohda läppärit toimistolle – ei tosin toimi jos valmiiksi etätöissä)
-korona-altistus ja lääkärin määräys (jos tiedät, että pomo ei kysele lappujen perään)
-perusflunssa, mutta olet “vastuullinen”
-koira sai veriripulin ja on kuoleman partaalla,
pakko viedä eläinlääkäriin
-eno sai veriripulin ja on kuolemanpartaalla ja
pakko viedä eläinlääkäriin
-kesäopinnot
-“kesäopinnot”
-kesäkandi
-“kesäkandi”
-ole Saikku
-ole Saikulla
-hae AYY:n hallitukseen
-hae vaihtoon ja elä EU:n Erasmus-rahalla
-muuta halpaan maahan, jossa 250 e/kk
opintotukesi on vain ökyrikkaille ja elä herroiksi
-mee lafkalle töihin, ei siellä tarvii kummiskaan mitään tehä
-mee valtiolle töihin, ei siellä tarvii kumminkaan mitään tehä
Näillä neuvoilla Ruutisten toimitus toivoo, että olet onnistunut leivittämään maanantaiaamun krapulaa ja vapinaa tahi muita
väsymysoireita. Muistakaa ottaa rennosti!
-Tundra-Jeti
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Puoli Hermannin Sillis WIP
Avaat silmäsi. Suutasi kuivaa ja päässäsi tuntuu jylläävän teollisuustakoja, jonka tarkoitus on takoa päähäsi veden tärkeys
sitsatessa. Kurotat toiveikkaasti kättäsi vesilasin suuntaan, jonka muistit jättäneesi sängyn viereen juurikin tätä hetkeä varten.
Nostat lasin ja huomaat sen olevan jo valmiiksi tyhjä. Joko olet juonut lasin jo yön (aamun) aikana, tai lasin vieressä oleva
vesilätäkkö liittyy asiaan.
Nouset lyötynä ylös lattialta, jonka olit todennut pikkutuntien aikana pehmeämmäksi kuin sänkysi. Suoritettuasi
konferenssipuhelun Norjaan puet päällesi mukavimmat mahdolliset vaatteet mitä löydät ja lähdet kohti sillistä. Saavut paikalle
ja olosi huononee välittömästi, kun huomaat Rantsun ovien olevan vielä kiinni. Toiveikkaasti ajattelet paikan kuitenkin olevan
oikea, koska sisällä hääräilee sinulle vieraita ihmisiä joiden arvioit olevan korkeintaan yläasteikäisiä. Kurssineuvosto on siis
selkeästi hoitamassa tehtäviään.
Menet hetkeksi makoilemaan Rantasaunan penkeille ja havahdut hetken päästä kun sinua tullaan herättelemään. Aurinko
paistaa juuri sellaisesta kulmasta ettet halua avata silmiäsi, mutta nouset kuitenkin istumaan. Otat taskustasi aurinkolasit ja
laitat ne päähän jatkaessasi matkaa sisälle.
Sisälle päästyäsi tunnet kasvoillasi tropiikin, joka vuotaa pukuhuoneesta eteiseen. Kävelet ruokapöydän luokse ja kasaat
lautasesi täyteen pekonia ja mozzarellatikkuja. Nappaat tiskiltä skumppapullon ja menet sohville nauttimaan eväistäsi.
Pöydästä löydät uunituoreet Ruutiset jotka sisältävät yllättävän tarkan kuvauksen päivästäsi tähän saakka.
“Hetkinen milloin tämä tarina oikein kirjoitettiin?” Pohdiskelet pienessä päässäsi, kun totuus alkaa viimeinkin valjeta.
Viimeinen kappale jatkaa pitenemistään ja alat huomaamaan pieniä virheitä todellisuudessa. Mikä tämän artikkelin otsikko
olikaan? Onko se edelleen sama kuin silloin kuin luit sen ensikerran?
Katsot tarkemmin kättäsi. Huomaat että kätesi muodostuu useasta ohuesta rivistä tekstiä. Huomaat että artikkeli jatkaa
itsensä kirjoittamista edessäsi. Ulkona alkaa myrskyämään. Näet kuinka vastaranta nousee ja laskee aallokon mukana.
Paljussa on risteilyalus ja saunan koko on kolminkertaistunut saapumisesi jälkeen. Katsot tiskiä kohti ja näet että
kurssineuvostolaisten naamat vaihtelevat paikkaa toistensa kanssa ja kaikki heistä tuijottavat sinua. Koitat huutaa mutta et
saa ääntä ulos suustasi. Tunnet kuinka tiput taakse päin, mutta kaatuessasi ympäristösi muuntuu. Jatkat putoamista…
Heräät sängystäsi. Vilkaiset puhelintasi. Sillis alkaa vartin päästä. Et enää ikinä juo minttusiideriä toteat itsellesi ja lähdet
Rantasaunaa kohti.

RILin teekkarijäsenille
putoilee syksyisin lehtiä
myös postilaatikosta!
RILin jäsenille kuuluu viikottain postiluukusta
kolahtava Rakennuslehti, digitaalinen Tekniikka
& Talous sekä aikakauslehti Rakennustekniikka.
Tutustu myös sähköiseen esitteeseemme
viereisestä QR-koodista, jossa lisää tietoa
etenkin RILin nuorten jäsenten toiminnasta.
Liity jäseneksi osoiteessa www.ril.fi
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Suuri kuvavisa!

Arvoitus 1: Kuvassa on 12 aasia. Käännä kuva toisin päin
ja aasien määrä lisääntyy! Monta aasia näät
											Arvoitus 2: Mihin tämä kuva hävisi?

											

a)Ruudolfilta loppui taittoaika kesken
											b)Sensuuri iski
											c)Tämä on se kuva
											d)Toimittaja ei keksinyt enempää kuvia
Arvoitus 3: Totta vai tarua: Ruutiset on vapaa media
a)Totta
b)Kyllä
c)En osaa sanoa
Jos vastasit edelliseen c:
Kiitos kun vastasit edelliseen kysymykseen! :)

Arvoitus 4: Mikä seuraavista on kuvassa
a)Meikä merkkipaalu valmiina menemään pitkän
takin alle kamujen kaa ja alaikäisinä leffaan
b)Google-kuvahaun tulos sanalla “toteemieläin”
c)Wikipedia-artikkelin “Toteemi” kansikuva
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Arvoitus 5: Mitä näet kuvassa?
a)Batman
b)Naamat
c)Tulevaisuuteni
d)Menneisyyteni
e)Unihalvausdemoni
f)Unihalvausalbumini

Arvoitus 6: Mikä kuvio on oikeassa alakulmassa?

Arvoitus 7: Mitä löytyy seuraavasta QR-koodista? (ei huijata)
a)https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ
b)https://rakennusinsinoorikilta.fi/
c)jayna.fi
d)https://www.youtube.com/watch?v=vfc42Pb5RA8

Oikeat vastaukset:
6)
7)https://www.youtube.com/
watch?v=dQw4w9WgXcQ, kandee kattoo ;)
4)
5)Kaikki
2)
3)Kysy Ruudolfilta
1)12(+1, riippuen peilipinnasta)
Mia Ass-lovi
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