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Lorem ipsum lopsum sipsum. Dipsu 
dapsu doo
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Tervehdys kiltalaiset!

Vuosi on jälleen juossut pikavauhtia kohti puoltaväliään. Aurinkoiset kelit ja lin-
tujen laulelut ovat lämpenevien päivien rinnalla yhtä varmoja kevään merkkejä, 
kuin Wappuun valmistautuvat teekkaritkin. Radiodiodi lähettää wappuista oh-
jelmaa, haalaripukuisia ihmisiä näkee yhä enemmän Otaniemen katukuvassa ja 
Alvarille rakentuvat konttikylät pitävät sisällään Julkkua sekä valtavaa saunaa. 
Kirjoitushetkellä nämä kaikki hakivat vielä muotoaan, mutta pääsemme varmasti 
nauttimaan näiden helmistä vielä ennen Wappua. 

Wapun varovaiseen lopetukseen pääset parhaiten 
valmistautumaan Ulliksella vapunpäivänä. Pai-
kalla luonnollisesti killan teltta kera grillin. 

Kevään puurtamisen jälkeen jokaisella on var-
masti mielessä jo kesän lämpimät päivät sekä 
aina niin suurena puheenaiheena kesätyöt. 
Miltä oma kesäsi näyttää? Töitä vai kenties 
opiskelua? Näiden ohella pitää kuitenkin 
muistaa nauttia Suomen lyhyestä kesästä 
täysillä ja ladata akkuja tulevaa syksyä var-
ten.

Unohtumattoman Wapun vieton kes-
keltä railakasta kesää kaikille. Näh-
dään jälleen syksyllä opiskeluiden 
jatkuessa :)

Wappuisin terveisin,

PUHIKSEN PALLILTA 



Wappu lähestynee taas .Se on ekrran vuodessa ja nyt perkel otetaan sen kun-
niaks.
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Klara Vappen vaan minunkin puolestani! 

Ajankohdasta ja lehden ulkoasusta päätellen kenellekään tuskin (tai ainakaan toi-
vottavasti) jää epäselväksi, mikä tämän lehden kantava teema on. Nuijat jyräävät 
lehden alkupuolella (lähtien puheenjohtajan terveisistä).  Palstojen kirjoittajien  
ajatusten siivittämänä päädymme itse tekemisen maailmaan. Lopulta viime wap-
puinen alter egoni Jallu Seitän muistelee, mitä silloin oikein tapahtui. 

 Muuttujia projektissa on taas ollut enemmän kuin on osannut in-
tegroidessa ottaa huomioon, mutta työllä piäsöö voittoon. Kylmä 

pitsa ja lämmin olut ovat maistuneet taiton yhteydessä vietet-
tyjen pitkien iltojen tummuessa. Toisinaan sitä ihmettelee, 
mikä saa aikaan tällaista antaumuksellista vapaaehtois-
toimintaa, jota Otaniemessä näkee niin paljon. Tässä vaan 
on jotain todella siistiä! Lopputuloksen nähdessään, oli se 
sitten maailman suurin sauna tai wappulehti, voi olla ylpeä 
aikaansaannoksesta. Toisinaan rumakin on kaunista (tällä 
viittaan lähinnä lehden reseptiosioon, josta toivottavasti on 
hyötyä teille).

Sen pidemmittä pääkirjoituksitta lehden pariin!

-Aleksi ”Jallu” Partanen

PÄÄKIRJOITUS 



Koneinsinöörikilta täytti keväällä 2015 pyöreät 100 vuotta. Satavuotias oli myös pu-
heenjohtajan nuija, jota olikin jo muutamaan kertaan paikkailtu ja korjailtu vuosien 
saatossa. Vanha, puinen nuija oli käytössä viime vuosiin asti kunnes se siirrettiin an-

saitulle eläkkeelle kiltahuoneen vitriinin lasin taakse. Tästä jäi jäljelle nuijan mentävä 
aukko, jota alussa paikattiin Alina-saliin tehdyn sitsipöydän hajonneesta puulevystä 
irronneella palikalla, mutta jota ei mikä tahansa puukapula voinut täyttää. Tästä 
syystä hallitus otti suuren riskin ja päätti luottaa tämän vaativan tehtävän tinkimät-
tömästä laadustaan ja silmää hipovista taideteoksistaan tunnetulle Konepajajaok-
selle.

Nuijan valmistus aloitettiin viime syk-
synä suunnittelukokouksella kiltahuo-

neen hämärissä nurkissa. Illan edetessä päätet-
tiin, että uuden nuijan päänä tulee olemaan mäntä. 
Kokouksessa mietittiin erilaisia mäntävaihtoehtoja 
mutta lopulta päädyttiin kiltahuoneen V8-pöydän 
moottorin mäntiin joita oli vielä varastossa jäljellä 
muutama yksilö. Seuraavat pari viikkoa menikin 
mäntiä kunnostaessa ja puhdistaessa. Joulu kuiten-
kin tuli yllättävän nopeasti ja kaiken jouluhässäkän 
keskellä jäi nuijan rakentaminen tauolle ja siirtyi 
seuraaville jaosvastaaville.

Projekti oli tauolla aina helmikuuhun asti kunnes 
mäenlasku-Titanic valmistui, laski mäkeä ja up-

posi. Nuijan väkertäminen jatkui uudella suunnitte-
lukerralla, sillä mahdolliset paperille tehdyt suun-
nitelmat olivat kuukausien aikana kadonneet toisiin 
ellei jopa kolmansiin ulottuvuuksiin. Suunnittelussa 

PUHIKSEN NUIJA
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Varrelle mittaa tuli lähes 40 senttiä ja painoakin lähemmäs kaksi kiloa, joten nuijasta tuli ainakin sopivasti kiltansa 
kokoinen ja painoinen.



päädyttiin hyvin pitkälti samoihin ratkaisuihin mitä 
aikaisemmin, mutta tällä kertaa päätettiin lisäksi 
valmistaa nuijalle myös oma alusta. Samalla otettiin 
suuri askel ja päätettiin yrittää varren kiinnittämistä 

lämpösovitteella. Seuraavan viikon pajaker-
ralla päästiinkin hyvin alkuun. Nuijan var-

reksi hankittiin 25 millin kylmävalssattua 
teräksistä ainetankoa joka katkaistiin 
mittaan ja sorvattiin oikeaan halkai-

sijaan lämpösovitetta varten. Tämä oli 
monelle jaoslaiselle ensimmäinen kerta 

sorvin ääressä (hehheh) mutta onneksi 
auttamassa oli Machine Shopin labrateekkari Sauli 
Larkiala, jonka avustuksella varsi saatiin halutun-
laiseksi. Varteen lisättiin vielä karhennus jottei 
puheenjohtajan ote varresta lipsuisi tiukoissakaan 
tilanteissa. Varrelle mittaa tuli lähes 40 senttiä ja 
painoakin lähemmäs kaksi kiloa, joten nuijasta tulisi 
ainakin sopivasti kiltansa kokoinen ja painoinen.

Kaiken kivan ja helpon jälkeen oli aika lämpöso-
vitteen. Olimme tehneet melko optimistisia 

laskelmia kappaleilla saavutettavien lämpötilojen 
suhteen ja, noh, lopputuloksen voi arvata. Saimme 
vasaroitua vartta männäntapin rei’istä sisään noin 
15 milliä kunnes varsi jämähti kiinni eikä enää 
liikkunut suuntaan tai toiseen. Tästä sisuuntuneina 
lähdimme Design Factorylle jossa mäntä irrotettiin 
prässillä ja sovitettiin lopulta uudelleen matalam-

massa lämpötilassa prässin avulla. Näin oli nuija 
valmis. 
Halusimme alusta pitäen tehdä alustan puusta. 
Turhauduttuamme rautakauppojen huonoihin 
puutavaravalikoimiin, hankimme labrateekkari 
Saulin kautta palan Bubinga-puuta, joka ei ainakaan 
painossaan tai kovuudessaan kovin monelle muulle 
puulle häviä. Neliön malliseen palaan porattiin reikä 
keskelle, työstettiin pohjaan kolo m20-mutterille ja 
liimattiin mutteri kiinni kaksikomponenttiepoksilla. 
Lopuksi pala viimeisteltiin jyrsimällä yläpuolen ul-
koreunat 45 asteen kulmaan. Näin oli alusta valmis. 
Pienien loppuviimeistelyjen jälkeen nuija alustoi-
neen luovutettiin killan puheenjohtaja Ville Myl-
lylälle hallituksen kokouksessa maanantaina 21.3.
Olimme lopputulokseen kaikki sangen tyytyväisiä. 
Vanha nuija pääsi ansaitulle eläkkeelle, emme-
kä usko uuden hajoavan ainakaan ennen killan 
200-vuotisjuhlia. Ensimmäisten käyttökokemusten 
perusteella nuija ja alusta kyllä kestävät, mutta il-
man alustaa luokan K101 pöytä olisi saattanut ottaa 
’’hieman’’ pintapuolista osumaa. Ja jos jaosvastaa-
vilta kysytään, oli jo korkea aika saada Otaniemen 
vaaleanpunaisimman killan puheenjohtajalle arvok-
kuudeltaan sopiva lyöntityökalu Killan hallituksen 
kaitsemiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Jaosvastaavat Jami Qvisen ja Henri Joona

Varrelle mittaa tuli lähes 40 senttiä ja painoakin lähemmäs kaksi kiloa, joten nuijasta tuli ainakin sopivasti kiltansa 
kokoinen ja painoinen.
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 Nuotio rätisi luolamaalausten koristelemassa 
luolassa. Vain niukkoihin tiikerintaljoihin pukeu-
tuneet naiset laittoivat mammutinlihaa liekeissä, 
samalla kun joukko lapsia kisaili nuijat kädessä kes-
kenään – he eivät vielä olleet täyttäneet 12, eli tulleet 
täysi-ikäisiksi, joten heidän elämänsä ei vielä ollut 
arvokas tai merkinnyt jotain jumalille. Niinpä oli 
luonnollista, että he sekä puisilla että lihaisilla nuijil-
laan kävivät kamppailua elämästä ja kuolemasta – se 
oli vahvimman selviytymistä, viidakon laki! Myhäil-
len katsoin, kuinka eräs pojista kuristi kierosilmäisen 
naapuriluolan pojan pitkän tappeluksen päätteeksi.
 ”Niin sitä pitää, poikani!” huusin hänelle ja 
viskasin hänelle palkkion: joukon tähteeksi jääneitä 
esikanan luita. Minulla oli syytäkin olla ylpeä, sillä 
olin tämän heimon johtaja, Bur-ibab-Kash, ja hän oli 
minun poikani; aikanaan hänestä tulisi heimomme 
ylväs johtaja, kuten sukumme oli ollut maailman luo-
misesta lähtien, ja hänen peniksensä hallitsisi laakson 
kaikkia naisia, kuten hänen nuijansa hallitsisi laakson 
kaikkia miehiä.
 Nousin ylös mammutinnahkaistuimeltani ja 

nappasin nuijani istuimeni viereltä. Ruoka oli vähis-
sä ankaran talven jälkeen ja jopa ylvään päällikön 
oli osallistuttava jahteihin, pelkän naisten siittämi-
sen ohella. Käskin kahden heimomme urheimman 
soturin liittyä seuraani metsästysretkelle. Naiset ja 
lapset toivottelivat meille metsästysonnea ja voimaa 
peitota villipedot.
 Astuimme kylmään erämaahan, jossa oli 
vain muutamia kuihtuneita puita sekä runsaasti 
irtolohkareita. Suuret, karvaiset lihaksemme jännit-
tyivät teräksenkoviksi kylmässä pakkasessa ja pe-
donkaltaiset aistimme heräsivät tarkkaillen, saalista 
etsien. Äkkiä havaitsin liikettä edessämme; siristin 
haukansilmiäni ja sain havaita, ettemme olleet ainoi-
ta metsästäjiä tässä lähes autiossa laaksossa. Nuori 
neanderthalilainen tyttönen, voimakasrakenteinen 
ja ylväs, oli myös etsimässä saalista. Hänen littana 
otsansa ja karvaiset käsivartensa veivät innostukseni 
metsästyksestä villiin iloitteluun. Ehdotinkin välittö-
mästi miehilleni pientä ”taukoa” ankaran metsästyk-
sen väliin.
 Virnuillen kumppanini, Ish-osi-Itin ja 

Tunteita ja tuoksuja:

NUIJANNUOLIJAT
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Mul-Guk, myöntyivät ehdotukseeni. Heidän pedon 
hampaansa näkyivät heidän virnuillessaan: katsoin 
heitä tuimasti; vain minun vereni oli heimostamme 
puhdasta homo sapiensin perimää, ja väitettiin, että 
Mul-Gukissa virtasi paitsi neanderthalilaisten verta, 
myös päteväihmisten primitiivistä perintöä.
 Juoksimme tasangon poikki kuin sapeliham-
mastiikerit kuolan valuessa metsästysinnon vääris-
tämiltä suupieliltämme lähestyessämme saalista. 
Hiivimme nopeasti naisen luokse ja asetuimme 
piiloon muutaman murikan taakse. Päästimme hur-
jan huudon ja syöksyimme tuon väkevän naaraan 
päälle. Mutta nainen oli yllättävän voimakas ja iso; 
suurella voimalla hän viskasi Mul-Gukin kiveä päin, 
jonka jälkeen hänen kätensä läheni nahkavyöllä 
olevaa puunuija. Ovelana soturina hiivin mekkalan 
aikana saaliin taakse ja löin hänen päätään isolla 
kivenmurikalla taltuttaen villin soturinaisen.
 Mul-Guk nousi pää verta vuotaen ja huu-
si: ”Vaadin saada ensimmäisenä seivästää tämän 
naisen, sillä hän on käynyt minun kimppuuni 
väkivalloin ja julmasti, kun minun ainoana tarkoi-
tusperänäni oli vain suoda hänelle megatheriumin 
kokoinen tyydytys.” Tämä ei käynyt laatuun, vaan 
urahtelin hänelle takaisin rintaani röyhistäen: 
”Minä olen heimomme päällikkö Bur-ibab-Kash ja 
vallitsen tätä naista, kuten vallitsen luolaamme ja 
koko tätä laaksoa!” Painoimme uhitellen karvaiset 
rintamme toisiaan vasten ja kylmästä kovettuneet 
nännimme kävivät rintalihastemme välissä raivoi-
saa kamppailua. Kun näytti jo siltä, että olisimme 
aloittaneet armottoman sylipainin, Ish-osi- Itin 
ryntäsi väliimme ja huusi: ”Älkää riidelkö, soturit ja 
heimolaiset! Seivästäkäämme hänet yhdessä, kuten 
jumalamme Ishnigarrab, eli Pukki Jolla On Tuhat 
Lasta, tarun mukaan seivästi Äiti Maan Auringolla 

ja Kuulla Pyhien Tulivuorten aukkoihin!” Myhäillen 
nyökkäsimme. Minä ottaisin vaaleanpunaisen läven, 
josta lapset syntyvät, kun taas Mul-Gukille jäisi ulos-
tusaukko.
 Nostin naisen tajuttoman ruumiin vahvoilla 
käsivarsillani, jotta onkaloihin olisi helpompi tun-
keutua. Kohotin naisen lihaksikasta ja kulmikasta 
takapuolta ilmaan pidellen sitä kuin sovintolahjana 
Mul-Gukille. Otetulta näyttävä Mul-Guk terästäytyi 
– samoin terästäytyi hänen hulppea hiidenkivensä 
nousten kunnioitettavaan horisontaaliseen asentoon. 
Hieman ulkopuoliseksi jäänyt Ish-osi-Itin huusi 
meille: ”Leikkikää te tuolla naaraalla sillä aikaa, kun 
minä ulostan tuolla kiven takana haisevaa maalie-
tettä!” Mul-Gukia ei tarvinnut kahdesti käskeä, kun 
hän jo kirmasi fallos kovana kohti tuota paksunah-
kaista takamusta. Olin kuitenkin edelleen – oikeute-
tusti – vihainen Mul-Gukille hänen epäkunnoittavan 
käytöksensä tähden, joten heilautin naisen persauk-
sia hieman sivulle. Mul-Gukin suuri mulkku osui 
naisen kivikovaan, raudanlujaan, lihaksikkaaseen pa-
karaan ja sai Mul-Gukin kiljumaan tuskasta. ”Et sinä 
ole moskiitto, Mul-Guk! Et sinä pääse sisälle mistä 
vain!” Nauraa röhötin tuskasta ryömivälle Mul-Gu-
kille.
 Mul-Guk suutahti uudestaan, ja hetkeksi 
unohdimme naisen, kun hän tarttui minua niskasta 
ja heitti taitavalla karateliikkeellä maahan. Sitten 
hän työnsi suunnattomaksi paisuneen peeniksensä 
suoraan kurkkuuni yhdellä nopealla lanneliikkeel-
lä. ”Tästä saat, molopää!” Mul-Guk urisi raspisen 
matalalla päteväihmisen äänellään. ”Ishnigarrrrrrab 
soikoon!” Nopeasti Mul-Guk rynkytti päätäni ja pian 
hänen Musta Monoliittinsa syöksikin Tiedon Muru-
sensa suuhuni. Nielin ne urheasti, sillä heimopaallik-
kö, Bur-ibab-Kash, ei kakistele spermankaan edessä! 
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Sitten paiskasimme kättä ja totesimme olevamme 
sujut, joten niinpä päätimme käydä vihdoin nean-
derthalilaisnaisen kimppuun. Asettelin hänet kiven 
päälle, kuten uhrilahjat asetetaan Pyhien Kivien 
päälle jumalille annettavaksi. Sitten Mul-Guk änkesi 
siirtolohkareensa naisen hiidenkirnuun.
 Viimeinkin oli päällikön aika näyttää voi-
mansa. Minimaalinen lannevaatteeni kohosi ilmaan 
hitaasti paljastaen salaisen aseeni. Kuin mammutin 
kärsä se nousi uhmaamaan taivaita valmiina pääs-
tämään pelottavan töräyksensä. Saatoin havaita 
Mul-Gukin silmissä kateuden ja pelonsekaista järky-
tystä hänen nähdessään heimomme hedelmällisyy-
den salaisuuden. Siittimeni levitti suuren ja synkän 
varjon, joka lankesi naisen päälle, kuten pilvinen sää 
heittää varjon maan ylle valmiina hedelmöittämään 
kyntövaot kirkkaalla nesteellään. Mul-Gukin hoidel-
lessa vatsallaan makaavaan naisen pakoputkea, minä 
syöksyin naisen alempana sijaitsevaan vaginaan. 
”Kun minä asetan seipääni naiseen, niin eihän sinul-
le jää enää tilaa missä seistä, Mul-Guk poikaseni!” 
röhähdin, samalla kun suoritin ensimmäisiä syöksy-
jä naisen emättimeen Mul-Gukin karvaisten kassien 
kutitellessa jyrmyä kyrpääni.
 Kuin sapelihammastiikerin ase työntyi 
mammutin kärsän kokoiseksi paisunut tussarini 
neanderthalilaisnaisen pimperoon. Mul-Guk irvis-
teli yrittäessään voittaa suunnattoman vasakirveeni 
aiheuttamaa painetta, mutta turhaan. Kullini kiilasi 
naisen peräaukon tiukaksi ja läpitunkemattomaksi 
railoksi, johon Mul-Guk oli kahlittu eikä hän pääs-
syt liikkumaan sen enempää kuin neanderthilaisnai-
nenkaan karvaisten vartaloidemme puristuksessa. 
Suurien kyrpiemme hyväilyyn herännyt neander-
thalilaisnainen huusi tuskasta ja nautinnosta, kun 
kynsimme hänen papupeltoaan. Silloin myös liet-

teeltä palannut Ish-osi-Itin liittyi ryhmäämme ja 
survoi puunrungonpaksuisen halkonsa naisen 
avonaiseen suuhun.
 ”Oaargghh!” huusin.
 Naisen silmät avautuivat tähän grotes-
kiin kohtaukseen: Edessään oli tuntematon mies, 
jonka kyrpä tunkeutui tahmaisena hänen suu-
hunsa, samalla kun alkeellisen käymäläkultuurin 
uhrina olevan miehen takapuoli sekä jalat olivat 
ruskeina ulosteista hänen yritettyään puhdistaa 
takamustaan terävään kiveen. Takanaan naisella 
oli myös tuntemattomia miehiä, molemmat rumia 
ja suurikyrpäisiä. Kipu oli sanoinkuvaamaton, 
kun valtaisan puurangan paksuinen peenis jyräsi 
hänen takamustaan sykkien kiihotuksesta toisen 
miehen yrittäessä irrottaa omaa letkuaan naisen 
kasaan puristuneesta suolesta. Tahdin kiihtyes-
sä saapui virvoitus kuin monsuunikausi. Naisen 
jokainen ruumiin aukko pulppusi spermaa, joka 
ahkeran vatkaamisen vuoksi oli lähes vaahtoa 
miesten kiljuessa nautinnosta naisen ympärillä.
 Saatuamme tyydytyksen luiskaotsai-
sesta apinanaisesta vedimme löystyneet, mutta 
yhä kunnioitettavan kokoiset peniksemme ulos 
uhrimme rei’istä ja pyyhimme niistä spermat ja 
muut eritteet hänen paksuun takkutukkaansa. 
Vilkaisin aurinkoon ja havaitsin illan jo lähes-
tyvän. ”Meidän pitäisi kai vielä metsästää, sillä 
emme ole saaneet lainkaan saalista”, murisin 
tyydytettynä mutta epätoiveikkaana lähestyvien 
ylitöiden vuoksi. ”Mutta meillähän on jo saalista!” 
Ish-osi-Itin huomasi innokkaana, ja niin veim-
me naisen luolaamme. Ensin marinoimme hänet 
koko heimon yhteisellä villillä bukkake-sessiolla, 
minkä jälkeen söimme hänet. Mutta se onkin jo 
toinen tarina.
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Tule mukaan!
ILMOITTAUTUMINEN 

AUKEAA SYKSYLLÄ
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Aurinkoiset terveiset AYY:n keskustoimistolta 
näin Wapun alla!

Olen Ilkka Särkiö, 2011 fuksi matematiikan ja 
operaatiotutkimuksen maisteriohjelmasta ja 
vastaan tänä vuonna AYY:n hallituksessa yritys-
suhteista ja järjestöasioista. Olen myös Konein-
sinöörikillan ikioma hallituskummi ja tehtä-
vään kuuluu laveasti esimerkiksi yhteydenpito 
kummiyhdistyksen ja ylioppilaskunnan välillä, 
toiminnan tukeminen ja toki toimintaan tutus-
tuminen! KIK:n ohella olen myös Prosessiteek-
kareiden sekä Tietokillan hallituskummi, joten 
tutustumista visoihin ja itselle melkoisen uusiin 
tuttavuuksiin riittää!  

Kulunut vuosi AYY:llä on sujunut melko kii-
reisissä merkeissä. Koulutusleikkaukset, päälle 
painavat opintotukiuudistukset sekä lukuvuosi-
maksut ovat olleet tiukasti kaikkien huulilla pit-
kin kevättä. Omalla sektorillani yrityssuhteissa 
toimintaa on pyritty saamaan järjestelmällisem-
pään ja ammattimaisempaan malliin; valmiita 
käytäntöjä ei nuorella ylioppilaskunnalla tässä 

HALLITUSKUMMIN 

asiassa juuri ole ollut. Välillä viesti AYY:llä ajan-
kohtaisista asioista ei tunnu ihan saavuttavan 
jäsenistöä, joten ajattelin muotoilla työviikon 
päätteksi viisi eniten mielessä pyörinyttä aihetta 
informaatiotulvassa erottuviksi lööppiotsikoiksi:

TERVEISET

*Uutisotsikoita muutettu viihdearvon lisäämiseksi.
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Paljon siis tapahtuu ja tietoa pyritään välittä-
mään, mutta monesti tuntuu siltä, että omia 
ajatuksia ja ehdtouksia ei pääse tuomaan esiin. 
Keskustelu, kritiikki, kiitokset ja ehdotukset ovat 
ensiarvoisen tärkeitä koko yhteisön kehittämi-
sen kannalta. Tuo siis näkemyksesi esiin ja osal-
listu keskusteluun esimerkiksi edustajistoryh-
mäsi edustajien, Koneinsinöörikillan hallituksen 
tai hallituskummin eli minun kautta! Ryhtymi-
nen AYY:n vapaaehtoiseksi syksyllä avautuvi-
ssa vapaaehtoishauissa on myös erinomainen 
tilaisuus päästä keskustelemaan luonnollisesti ja 
rennoissa merkeissä ylioppilaskunnan asioista 
kiinnostuneiden kanssa, suosittelen!
Toivotan erittäin mieluisaa Wappuaikaa ja tul-
kaa nauttimaan kevätauringosta keskustoimis-
ton terassille vaikkapa jäätelön kanssa!
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Edellisessä Kolehdin numerossa kerroin 
tarinan Windsorin herttuasta. Halusin 
tietää enemmän ja ostin kirpparilta 1,8 

eurolla hänen muistelmansa, julkaistu suomeksi 
1951. Kuninkaallisen puupökkelön sijasta kir-
jassa näyttäytyi sujuvin sanakääntein hauska ja 
vaatimaton mies, joka teki viisaan vaikutuksen. 
Kirja päättyy, kun hänet pakotettiin 1936 luopu-
maan kruunusta. Lukijasta se tuntuu kohtuutto-
malta. 
 Seuraelämästään herttua kertoi kovin 
vähän; mies eli ilmeisesti munkkina, kunnes 
tapasi amerikkalaisen Wallisin. Lisävalaistusta 
tähän puoleen hain internetistä. Useat erilliset 
lähteet raportoivat silloisen Walesin prinssin 
naisasioista, erityisesti puuhista toisten miesten 
vaimojen kanssa. Laitonta se ei toki ollut, mutta 
herätti yleistä paheksuntaa koko Englannissa. 
Ihmisistä liikkuu niin monenlaista kuvaa. Usein 
itse olen joutunut tarkistamaan ennakkokäsi-
tyksiäni, kun olen henkilön tavannut. Senkin 
jälkeen olen huomannut erehtyneeni; jokainen 
ihminen on kaleidoskooppi, kuten tiedätte. 
 Ulkomaanmatkoillaan Walesin prinssi 
tapasi isänsä pikkuserkun, Saksan keisari Wil-
helm II:n. Tämä tapahtui vuotta ennen ensim-
mäistä maailmansotaa. Lainaan tähän otteen 
yllämainitusta kirjasta.

”… Wilhelm II:lla on epäilemättä viehätysvoi-
maa. Hyvästejä heittäessäni hän toivoi minun 
oppineen oleskeluni kestäessä tuntemaan saksa-
laisia… hänen ja hänen kansansa kanssa ei ollut 
mahdotonta tulla toimeen. Ja minä nuorena 
ja vaikutuksille alttiina uskoin häntä. Keisari 
Wilhelm esitti kaikkia osia. Hän oli kärsimä-
tön, kopea, yhtä innokas olemaan mieliksi kuin 
pelästyttämään tai hämmästyttämään; samalla 
kertaa itsepäinen ja horjuva ja ennen kaikkea 
aidosti vailla huumorintajua…”
 Jokaisella teistä on vähintään kolme 
tuttavaa, joilla ei mielestänne ole lainkaan 
huumorintajua. Sattuu olemaan niin, että nuo 
tuttavat puolestaan pitävät juuri teitä varsinaise-
na tosikkona. Eläkkeellä oleva vankilapastori oli 
kohdannut paljon rikollisia ja särkyneitä mieliä. 
Hän lausui: ’Mitä näet toisessa ihmisessä, se olet 
sinä itse. Kun katsot toista ihmistä näet ja piir-
rät oman motokuvasi. Näemme oman itsemme 
siinä, millaisella katseella katsomme toista.’
 Aika jännittävä juttu on, että ihastumme 
toiseen ihmiseen sen perusteella, miten lihat 
ovat hänellä luitten päälle järjestyneet. Näem-
me aika lailla vaivaa noiden lihojen muokkaa-
miseen.  Voisimme erityisesti harjoittaa niitä 
lihaksia, joilla saadaan aikaan hymy, nauru ja 
spontaani halaus. 

KUMMISEDÄN PALSTA 
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Pankaa pystyyn neljän hahmon teatteri

 Kuvitelkaa itsenne monta vuotta van-
hemmiksi, vakiintuneiksi ja huolten vaivaamiksi 
isovanhemmiksi. Tätä psykodraamaa ehkä aut-
taa, jos pukeudutte omasta tyylistänne poiketen. 
Lainatkaa vaikka jostain vaatteet, jollaisia yllän-
ne ei ole koskaan nähty. 
 Keksikää vuorosanat itse allaolevaan 
tapahtumien kulkuun.

A odottelee viimeisiä tietoja pörssistä, koska on 
sijoittanut Vekotin Oy:n osakkeisiin.

B tulee kertomaan pörssin uutisia ja on tyyty-
väinen koska ehti juuri myydä omansa. Näin 
myös A saa kuulla pörssiuutiset ja Vekotin Oy:n 
romahduksen.

C tupsahtaa paikalle ja ihmettelee, mistä A ja 
B oikein kiihkeästi puhuvat. C ei ole koskaan 
pitänyt A:sta ja vaivoin peittää vahingonilonsa 
tapahtuneesta.

D astelee paikalle. Hänen ongelmansa on niiden 
ostosuositusten antaminen, joita noudattaen 
melko hyvä ystävä A on menettänyt kaiken. 
Vastuuta tästä D ei kuitenkaan halua ottaa.

TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:lta voi hakea
avustusta huikeiden
juttujen toteutta-
miseen kahdella
tavalla:

JATKUVA HAKU 
on auki lukukausien aikana
ja se on tarkoitettu 2000 €:n suuruisille 
ja sitä pienemmille  avustuksille.

HAKUKIERROKSILTA voi hakea 
myös suurempia summia
isompiin projekteihin. 
Seuraavien kierrosten DL:t:
- III hakukierros ke 30.9.2015
- I hakukierros  su  24.1.2016
- II hakukierros  su 20.3.2016

TTER.AYY.FI
FACEBOOK.COM/TTERAHASTO

Käy tsekkaamassa lisätietoja
meistä sivuillamme sekä

tykkäämässä facebookissa!
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Esittelyssä:

VALMISTUSTEKNIIKAN 
KERHO

Kenelle?
Valmistustekniikan kerho 
eli VTK on tuotantotekniik-
kaa pää- tai sivuaineena 
opiskelevien sekä aiheesta 
kiinnostuneiden ammat-
tiainekerho. Oletko ikinä 
miettinyt, mikä saa tehtaan 
pyörimään tehokkaasti? Mi-
ten prosesseja tehostetaan 
mm. Lean-menetelmin? 
Kiinnostuksesi voi liittyä niin 
valmistusmenetelmiin, koko 
tehtaan pyörittämiseen tai 
yleisesti prosessien tehos-
tamiseen.

• Toimii opiskelijoiden linkkinä  
yritysmaailmaan

• Tuotantotekniikasta, LEANista 
ja prosessien kehittämisestä 
kiinnostuneille

• Perustettu 1967
• Noin 100 opiskelijajäsentä, 

paljon aktiivisia alumneja
Miksi?
VTK:n pyrkii toiminnallaan 
edesauttamaan jäsenten-
sä työllistymistä jo opiske-
luvaiheessa mm. luomalla 
kontakteja ja tutustuttamalla 
opiskelijat yritysmaailmaan. 
VTK:ssa voit verkostoitua 
työelämässä olevien am-
mattilaisten, opetushen-
kilökunnan sekä muiden 
tuotantotekniikasta kiinnos-
tuneiden kanssa. Useimmil-
le VTK tarjoaa koko opiske-
luajan parhaat muistot!

Mitä?
Kerho järjestää vuosittain 
noin neljä excursiota Suo-
messa eri tehtaisiin. Tämän 
lisäksi kesän lopulla toteu-
tamme joka vuosi pitkän 
ulkomaanexcursion (USA, 
Aasia tai Eurooppa). Syk-
syllä juhlimme alumnien 
kanssa näyttävästi vuosi-
juhlissamme ja järjestämme 
muita pienempiä tapahtu-
mia läpi vuoden.
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Tapahtumia:
• Wappuboolit
• Epäkeskopuristimen 

vuosihuolto
• Vuosijuhlat
• Excursiot
• Kesäpäivät
• Jäsenillat
• Pikkujoulut

• Liity jäseneksi osoitteessa 
www.valmistustekniikankerho.
com tai oheisella qr-koodilla   

(1. vuoden jäsenyys on ilmainen)

• Kerhohuoneemme sijaitsee 
CAD-luokan viereisessä 

huoneessa K345 (jossa ilmais-
ta kahvia!)

Ulkomaanexcursio
VTK on perinteisesti käynyt 
kerran vuodessa pidemmäl-
lä kolmen viikon excursiolla 
ulkomailla. Eri puolille maa-
ilmaa sijoittuvat opintomat-
kat auttavat ymmärtämään 
kulttuurien välisiä eroja yri-
tysmaailmassa sekä toimin-
tatavoissa. Excut ovatkin 
yksi VTK:n vaikuttavimmista 
tapahtumista, ja jäävät ker-
holaisten mieleen parhaim-
miksi muistoiksi opiskelu-
ajoista!

Vuosijulkaisu
Kerhomme kokoaa vuosit-
tain vuosijulkaisun. Julkai-
susta voi lukea ulkomaa-
nexcursion kokemuksia 
kaikkien osallistujien kerto-
mina. Vuosijulkaisussa on 
myös tiedemaailman ajan-
kohtaisia artikkeleita. Niiden 
takana ovat sekä professo-
rit, että yritysmaailman rau-
taiset asiantuntijat. Tämän 
vuoden julkaisua voi lukea 
kerhohuoneella tai eripuolil-
la konelafkaa!
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RESEPTINURKKAUS
SIKADRINKKI

Tuberculoosi 

 
Perinteiccäästi ihmisiä saastuttavi. 

 

Maustaan Cuuluvi Omenaviini juavi Cylmacaapin 
viilentaevaeni, saeilyttavi valolt suojas viilevaes ilmas. 

Alcoholitilavuus jotacin procenttiycsiccoea. 
Uudenmaan Ruhtinascunnassa Tuotteen hyvaecsyminen ja pulloon 

paneminen WiiniMestarin toimesta Signeeraten taenae herran 
paeivaenae 

 

1.5.2016 

_____________ 

WiiniMestari 

1 pkt pekonia
Jalkalasi (pahvimuki käy 
paremman puutteessa)

Paista pekoni kypsäksi. 
Kaada pekonit ilman 
rasvoja kuppiin. 
Nauti kylmänä. Maun 
luonne tulee parhaiten 
esiin halvan skumpan 
kanssa.

1.
2.

3.

4 cl Absolut kurant 
2 metukkasiivua

METUKKASHOTTI

Asettele metwurstit snap-
silasin reunoille kuvan 
osoittamalla tavalla.
Kaada Absolut kurant tai 
mikä tahansa muu käsillä 
oleva viinas lasiin.
Pureskele hyvin ja nauti.

1.

2.

3.
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ERISTÄJÄN ERIKOINEN

1 purkki piimää
1 pullo Gambinaa

Sekoita ainekset kes-
kenään.
Nauti nopeasti.

1.

2.



HOVILEIPUREIDEN WAPPUSATEENKAARIKAKKU

0,75 l Viinaa
0,5 l mehutiivistettä
neljää(tai useampaa) vä-
riainetta

Laita 6 liivatelehteä kylmään veteen likoamaan. 
Mittaa astiaan, esim. kakkuvuokaan 1/4 osa viinas-
ta ja 1/4 osa mehutiivisteestä sekä yhtä väriainetta.
Kiehauta vesi ja sulata tilkkaan vettä liivatteet. Se-
koita liivatemössö liruna viinamehun sekaan. Nosta 
jääkaappiin ja anna hyytyä vaikka yön yli.
Toista kohdat 1-3 siten, että laitat uuden väriäineen 
viinan ja mehun sekaan. Laita siis sekoitus hyyty-
neen kerroksen päälle. Toista niin monta kertaa 
kuin haluat kerroksia. Rojektiin menee siis muuta-
ma päivä. 
NAUTI!! 
Ps. on aikas makeeta eli kannattaa valita hyvä me-
hutiiviste.

1.
2.

3.

4.
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APPULOUNAS
LUMILAUTAILIJOIDEN

Wappu on täynnä hienoja perinteitä. 
Niistä hienoin, jota olen tähänastises-
sa elämässäni ollut todistamassa, on 

lumilautailijoiden wappulounas. Wappulounas 
kerää suomen lumilautaskenen kuumimmat nimet, 
nousevat tähdet sekä jurrisimmat bilehileet Ruka-
tunturin juureen pidennetyksi viikonlopuksi aina 
wappuna.  Itsessään tapahtuma edustaa kaikkea, 
mikä lumilautailussa on parasta: luovaa laskemis-
ta, pientä hulluttelua, hauskanpitoa ja kaverei-
ta. Asiaan kuuluu myös hauska pukeutuminen. 
Wappulounailla ei ole tavatonta nähdä karhua 
joraamassa, haita kalamiehen haavissa tai lentävää 
lehmää. Vaikka toisin saattaisi kuvitella, on myös 
lumilautailun taso wappulounailla todella kova.
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 Wappulounaan kokonaisvoitto on yksi 
arvostetuimmista virstanpylväistä suomalaiselle 
lumilautailijalle. Tittelin lisäksi voittaja pokaa itsel-
leen matkan surffileirille Balille sekä surffilaudan. 
Voittajan täytyy tehdä pahimmat manööverinsä 
niin rinteessä kuin baarinkin puolella. Mainitta-
koon vielä, että Wappulounaan 15 vuotisen histo-
rian aikana kukaan ei ole onnistunut voittamaan 
tapahtumaa kahta kertaa, eikä pystiä ole saanut 
kuin yksi A-maajoukkueen lumilautailija.  Kovista 
panoksistaan huolimatta meininki ei mene mis-
sään vaiheessa totiseksi.
 Tapahtumaa ymmärtääkseen lienee parasta 
kääntyä hartaimman viimevuotisen lounastajan - 
KoLehden päätoimittajan - päiväkirjan puoleen.

Kevättalven aurinko lämmittää automatkaam-
me etelästä kohti Rukatunturia. Pysähdymme 

etenkin yöaikaan todella creepyn Hiljainen kansa 
-tilataideteoksen kohdalla. Olin tammikuisena 
yönä saamani päähänpiston seurauksena suunni-
tellut esiintyväni tämän vuoden Wappulounailla 
satanistisena metallimiehenä. Hevimiehen varus-
teistani puuttuu vielä pitkä nahkatakki, jonka olin 
aikaisemmalla reissullani sopinut lainaavani eräältä 
hiljaisen kansan kasarihevarilta. Hiljaisuus on 
myöntymisen merkki.
 Perille päästyämme asetumme partyhuo-
neistoomme Ruka Villagen ytimeen. Majoitumme 
tyttöystäväni kanssa huoneiston parisuhdesviittiin 
(jossa aina kotiin saapuessamme on kuitenkin 
toinen romanssi meneillään). 
 Lounaiden avajaisia ei missään tapauksessa 
pidä missata! Lounaat starttaavat legendaarisen 
Simppiksen järjestämillä kättelyillä. Kun kaikki 
lounastajat tervehtivät toisensa heti kättelyssä, 
voidaan tapahtuma viedä läpi ilman kummempia 
”mitä äiä” -keskeytyksiä.
 Kättelyiden jälkeen leikkaan mökkikaveril-
leni Ollille irogeesin. Pistän arkihevilookin päälle 
Zone-karaokebaariin ja vedän Jäätelökesän hevi-
mörinällä Ollin laittaessa lautaselle Get Onin. Eräs 
vanhempi lounastaja kysyi, soitanko Finntroll-bän-
dissä, kun hänen vävypoikansa soitti siinä ja näytin 
kuulemma jäseneltä. Hoidamme homman suurem-
mitta puheitta loppuun asti ja vetäydymme aamu-
yöksi partymökkimme suojiin.
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DAY 0

The Rautavas Pisteen terassilla



 Vaikka hevillä ei hävitä, homot heittivät tällä 
kertaa volttinsa rajummin. Nenämme edestä voiton 
veivät Toms of Finlandin puppelipojat. Lordi oli jok-
seenkin suotuisa ja minut palkittiin Special Awardil-
la. 
 Nälissään, suht nesteytyspainotteisen päivän 
jälkeen päätämme metsästää wappulounasta: kuu-
leman mukaan se saattaisi löytyä Pizzeria Rukasta. 
Vedän pitsan naamaan, mutta pettyneenä joudun 
toteamaan: ”Ei… Ei se oo tää…”

 On tiimiskaban aamu. Aamupalaksi kietai-
sen huiviini huikan whiskyä. Tiimiskabassa tiimit 
teemoineen laskevat joukkueena oman koreografi-
ansa ja tyylinsä mukaisesti. Tiimiini The Immortal 
Riders of Lord Satan kuuluvat vanha kämppikseni, 
wappulounasvoittaja2014official Henri Laakkonen 
sekä Enni Rukajärvi. Lähdemme tiimiskabaan 
wappuaaton kunniaksi pyhämaskilla. 
 Vuorollamme lähettäjä pyytää dj:ltä jotain 
raskaampaa ja Slayer pärähtää soimaan. Lasken 
viimeisenä soittaen ilmatäytteistä skebaa. Matkalla 
tulee heitettyä kitaraflippikin.

DAY 1
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The Immortal Riders of Lord Satan

Kitaraflippi. Kaikesta päätellen menossa on Paranoidin soolo.

Toms of Finland



 Wappupäivään starttaan kisanumerolla 
666. On yksilökilpailun aika. Soundtrackina 
soi tänään Lamb of God. Kisaruniini kuuluu 
mm. tuplaheittokirves, jossa laskija heittäytyy 
Herran haltuun pyörien samalla kaksi volttia 
eteenpäin. Herra oli tänään suotuisa ja laskeu-
duin jaloilleen. Voiton vei kuitenkin karvan 
mitalla Peetu Piiroinen.
 After skissä auringon paisteessa legen-
daarinen ”taas se hemmetin” The Rautavas 
soitteli paskimmat coverit, eikä niistä paskim-
maksi jäänyt akustinen Ecuador-tulkinta. 
 Itse alan uskon asiaan. Koska taivaassa 
lienee helvetin tylsää, päätän kerätä addressin: 
elämän jälkeen pitäisi olla ikuinen wappu-
lounas! Addressin uskottavuudeksi kerään 
addressin nimet verellä kirjoitettuna. Puraisen 
peukaloani ja kirjoitan ensimmäisen nimen: 
Jallu Partanen.

 Myöhemmin illalla Ruka-Villagen 
huoneistossa on aika demota addressia jouk-
kouhrauksen merkeissä. Slayerin soidessa 
parisenkymmentä nuorta sielua jonottaa 
päästäkseen kirjoittamaan nimensä ikuisen 
wappulounaan listaan. Paikalle saapuu myös 
Peetu Piiroinen. Jo käännytetyt sielut vaativat 
Peetun verta listalle. Lopulta, ei kuitenkaan 
painostuksen myöntyneenä, kirjoittaa tuore 
maailmanmestari nimensä ylös.
 Päädyn keskiyön aikaan todistamaan 
viimevuotisen RYM-fuksin lakitusta ja Teek-
karihymniä, jonka päätteeksi hänkin kirjoit-
tautuu elämänjälkeiseen wappulounaaseen. 
EDITORIAL NOTE: En tällöin uskonut, että 
samana vuonna olisi mahdollista voittaa Wap-
pua ja päästä kouluun, joten keskityin täysillä 
olennaiseen.
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DAY 2

DAY 3
 Pitkät yöt painavat jo päälle. Klo 11 täytyy 
lähteä lopettamaan minkä oli aloittanutkin. Se 
ei ole helppoa: On Knockoutin vuoro. Knockou-
tissa erilaisia härveleitä ja lennättimiä sisältävä 
rata vedetään läpi mies miestä vastaan temppuja 
tehden. Nopeampi ja tempuiltaan teknisempi lasku 
selviytyy jatkoon.
  Vastaani heti toisessa erässä aset-
tuu Antti Autti, joka on taistellut itsensä ainakin 
herran semifinalokseen asti joka ikinen herran 
kerta. Letti putkella painan runini kasaan niin 
nopeasti kuin suinkin. ”Jatkoon selviytyy Jallu 



Partanen!” Mies kerrallaan raivaan tieni finaaliin, 
jossa vastassani on nouseva tähti, josta tulette vielä 
kuulemaan: Rene Rinnekangas. Nuoresta iästään (16 
v) huolimatta lumilauta tottelee häntä kuin vodka 
venäläistä. Menemme samaan hissiin: ”Rene, tää erä 
vedetään ilman paitaa.” ”Todellakin!”
 Lähdemme paidattomina kohti viimeistä 
taistoa. Rene valitsee road gap -linjan, josta backfli-
pin tehtyään ottaa jäätävät pesarit* pehmeään mutta 
raastavaan kevätlumeen. Yleisöstä kuuluu epämää-
räistä mylvintää. En ole aluksi varma, onko äänivyöry 
Herran suomaa sympatiaa poikapoloista kohtaan, 
kunnes tunnistan seasta huudot: ”Jallu, Jallu, Jallu!” 
Pidän oman linjani ja teen saatanallisen tuplabackfli-
pin spinestä, josta tein sen myös aiemmilla runeillani. 
Samalla, kun pannutan, Rene lähtee haastamaan tup-
labackflippiä seuraavasta nänninnypykästä. Sekään 
ei mene kuten Edenissä... Päädymme maalialueelle 
samaan aikaan ja otamme erän vapaapainia, jossa 
Renen erikoisliike chokeslam on kolme päivää täysillä 
joranneelle hevarille liikaa ja luovutan.
 Palkintojenjaossa Jallu julistetaan Knockou-
tin voittajaksi. Renen painivoitto ei riittänyt kom-
pensoimaan kahta radalla sattunutta pannua, mutta 
hänet palkitaan kovimpana rookiena. 
 Lopulta seremonia etenee Overall-palkinto-
jenjakoon. ”Wappulounasvoittaja2015official on… 
Aleksi ”Jallu” Partanen!”
 Se on siinä! Suurin unelmani lumilautailun 
saralla on saavutettu ja marraskuussa matkaan Balille. 
Nyt voisin elää onnellisena wapun loppuun asti.
 Palkitsemisen jälkeen minut kannetaan 
ravintola Pisteen terassille naisten sarjan  voittajan 
Ennin kanssa. Voittajaveikkauksesta minua veikannut 
ja pollen voittanut Jeppe tarjoaa juomat, joten otan 
Jallua. Edelleen auringon paistaessa soimaan päräh-
tää ”taas se hemmetin” The Rautavas. Keikan perään 
Atomirotta jatkaa.
 Terassiafterskin jälkeen ehdottomasti maail-

24            KoLehti
Wappulounaiden surffileirin tarjoaa Asenne

DJ Chili ! DJ Chili! DJ Chili!
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man paras tiskijukka, DJ Chili, pyytää minua lavalle 
Pisteen keikalleen tulevana yönä. ”Voinko vetää 
Master of Pupetsin?” kysyn. ”Sori, ei kuulu genreen. 
Mutta Hard Rock Hallelujah taitaa kuulua”.
 Täysi Piste laulaa mukana hevimerkit pystys-
sä, moshaa ja fiilistelee Hard Rock Hallelujah -tulkin-
taa. Sanatkin muistan melkein kokonaan, unohdetut 
kohdat paikkaan 
heviörinällä. 
 Yöllä koettiin myös vääryyttä. Järjestyk-
senvalvojat nimittäin kohtelivat hevimetallin ystä-
viä kaltoin. Olin varautunut tähänkin - taskustani 
jallupullon vierestä löytyi vesi-ilmapalloja. Kuppilasta 
poistuessani haen hyvän heittoaseman ulko-oveen 
nähden. Portsarin tullessa ulos heitän pallon, joka 
osuu juuri minne pitääkin. Ensimmäistä portsaria 
suoraan vatsaan, josta takin kasteltuaan vedet roiskui-
vat vielä toisen kengille.
 Wappu olisi kuitenkin täydellinen vasta Zo-
neBurgerin (kylmäsavuporoa ja aurajuustoa ohhhh) 
jälkeen. Yleensä Zonen jonossa saa pataan tai kave-
reita. Tällä kertaa moni jonottaja tulee tutuksi kolme 
tuntia kestäneen jonotuksen aikana ilman kummem-
pia väkivaltaisuuksia, kunnes aamulla klo 7 saamme 
halutut burgerit.
 Aamulla rabulaisen pirtin siivouksen ja 
Amppari-mehujääpaketin jälkeen lähdetään haneen. 
Tunturi hiljenee, mutta vain kesäksi.
 Wappu saa vielä jatkua. Mutta se onkin jo 
toinen tarina.

Wappulounaiden surffileirin tarjoaa Asenne
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Fuksijäynän yhteydessä Fuk-
seille järjestettiin yksi lak-
kitutkinnon pakollisista osa-
suorituksista. laulutentissä 
koeteltiin Fuksien tietämystä 
teekkarilaulukulttuurista. 
tentin läpäisemiseen vaadit-
tiin muutaman tunnetun teek-
karilaulun esittäminen sekä 
niihin liittyvien tapojen tun-
nistaminen. Fuksit suorittivat 
tentin ryhmissä ja saapuivat 
suorituspaikalle ei ollenkaan 
kiusallisissa tunnelmissa useim-
miten ylittäen lievän myöhäs-
tymisrajan roimasti. 

sanat useita kymmeniä kertoja, 
vaikka saimme jatkuvasti loistavia 
vihjeitä. Nyt voimme kuitenkin 
kunnialla ilmoittaa osaavamme 
Teekkarihymnin oikeat sanat:

Yö kuin musta.
Neekeri.
Taakka joukko sammuu näin ja 
sammuu taas.
Takapöllön kuulo pimeä
tuntuu kirkon suunnalta päin, 
suunnalta päin.
Ja jälleen ja uudestaan ja näin ja 1 
ja 2 ja 3 ja 4 ja.

 Laulutentti oli opettavainen 
myös meille lukkareille. Opimme 
paljon uusia tapoja Ikuisen teek-
karin lauluun ja Teekkarihymniin 
liittyen. Esimerkiksi hymnin aikana 
lakki pysyy päässä lukuun otta-
matta kolmea poikkeusta: Wappu, 
Lakinlaskijaiset ja kun aurinko 
paistaa oikein kovasti. Saimme 
myös tietää, että Tampereella 
tehdään kaikki väärin ja lakille 
tehdään jotakin anteeksiantama-
tonta. Itse lukkareilta oli Teekkari-
hymnin sanat päässeet unohtumaan 
niin pahasti, että eräänkin ryhmän 
kohdalla jouduimme kertamaan 

LAULUTENTIN TULOKSET
”Laulettiinpahan mieluummin kuin hyvin”

Sanoks 
joku 

kaljaa?

TEKSTI Skugi & Majuri



RAKENNETUN YMPÄRISTÖN ALAN DI:T 

Rakennetun ympäristön
 AKATEEMISET

*tekniikka & talous -lehden artikkelin mukaan rakennetun ympäristön di:t 
elävät pumpulissa. RIL:n tekemän jäsenkyselyn mukaan työtehtäviin ollaan 
erittäin tyytyväisiä ja mediaani ansioista oli 5128 euroa. Näitä on syytä välillä juhlia. 
Onneksi olkoon mainiosta alan valinnasta ja hyvää Wappua!

ELÄVÄT PUMPULISSA*




