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Päätoimittajan
palsta
Mä oon viisikymppinen, oon viisikymppinen
Takana on luja putki rilluvuosien
Mä oon viisikymppinen, oon viisikymppinen
Olen jälleen sinisilmäinen, mä oon viisikymppinen
Joka paikassa on joku kriisi päällä. Jossain se on kuulemma joku maailmanlaajuinen pandemia, mutta Nakertajalla se on keski-iänkriisi. Vanha majava on jo saavuttanut kunnioitettavan iän. Pitäähän tätä rajapyykkiä nyt jollain tavalla juhlistaa
Tämän lehden kokoaminen osoittautui taas jumalattomaksi työmaaksi. Varsinkin,
kun piti vielä vapaaehtoisesti ottaa itselle nakki kirjoittaa koko vuoden tähän
mennessä pisin artikkeli. Tästä ei kyllä voi syyttää ketään muuta. Eihän tätä merkkipäivää olisi edes kukaan huomannut ellen olisi ITSE kännissä ja läpällä mennyt
kaivelemaan alkuvuodesta arkistoja. Nyt on siis päätoimittajan syksyn nopat uhrattu tätä varten. Itse aiheutettua, mutta ehkä jopa ansaittua. Parempi sitten nauttia
tästä numerosta.
Mutta itsesäälissä on aina helppo rypeä. Eikä ne kurssit edes lopulta kärsineet niin
paljoa. Mitä nyt rästissä vielä ovat. Kiltalehden komprehensiivisen historian kirjoittaminen oli vain jostain syystä ajateltua isompi homma. Kukapa olisi voinut arvata.
Lopputulos on omanlaisensa, mutta tulipa tehtyä. Samalla oppi kyllä ihan vahingossa killan historiasta ja vaiheista hyvin paljon.
Kiltalehden tarkkaa syntymäpäivää on mahdotonta määrittää arkistojen puuttelisuuden
takia, mutta sehän vain tarkoittaa, että juhlia
voi viettää milloin itsestä siltä tuntuu. Alun
perin tarkoitus oli juhlistaa Nakertajan merkkipäivää tämänvuotisilla lemppareilla, mutta
sattuneesta syystä tuli kapuloita rattaisiin.
Toivottavasti keväällä päästään taas porukalla
juhlimaan.
Isojen pirskeiden puutteessa tämä päätoimittaja aloittaa juhlat nyt.
- *Sopuli aivastaa*
- Nakertajalle!
- *ryys*
Nakertaja 3/20
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Puheenjohtajan
palsta

Hei näin täältä etänä!
Etäopiskelu jatkuu vielä pitkään näillä näkymin. Joillekin etäily sopii, mutta
kaikilla ei opinnot suju normaaliin tapaan. Aikataulut lukujärjestyksessä tuovat tietyn rutiinin opiskeluun ja elämään, josta olisi syytä pitää kiinni.
Arkena herätään aikaisin ja aamupalakin kannattaisi syödä ennen lounasta.
Aamulla ja päivällä kannattaa keskittyä opiskeluun ja tehdä hommat alta
pois, jotta illalla kerkeää tehdä jotain muuta mukavaa. Jos heräät klo 13:00
ja aloitat kouluhommat kuudelta illalla, niin nukkumaan mennessä todennäköisesti tuntuu, että työt jäivät tekemättä ja ne odottavat huomenna
kaksinkertaisena.
Otetaanhan nyt porukalla itseä niskasta kiinni ja käydään kurssit kunnialla
läpi. Kohta tulee jo joululoma, jonka aikana saa hiukan hengähtää!

Sami Herala
Puheenjohtaja
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Nakertaja
50v
Tänä vuonna tulee täyteen tasan 50 vuotta
(Ympäristö)rakentakillan
kiltalehtitoimintaa.
Sen
kunniaksi Nakertajan toimitus sukelsi syvälle killan
arkistoihin selvittämään mm. kiltalehden historiaa
ja kaivelemaan valittuja paloja viidenkymmenen
vuoden varrelta. Ottakaa hyvä asento ja avatkaa kalja. Nyt nimittäin mennään syvään päähän!

Historiaa
nakertamassa
Topi Asmundi

Mikä on Nakertaja ja mistä se tuli? Miksi se on olemassa? Kuka on vastuussa? Niin paljon kysymyksiä, mutta niin vähän vastauksia. Päätoimittaja kyllästyi tietämättömyyteensä ja päätti ottaa asioista selvää.
Kerrottavaa on paljon ja tarina pitkä. Parasta siis aloittaa aivan alusta:

Nakertaja 3/20
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Kiltalehdykäinen

numeroiden tarkkaa julkaisuajankohtaa
on vaikea määrittää, sillä lehdissä ei
1960-luvun loppupuolella, kun kilta oli
vielä nuori ja viriili, killan sen aikainen is- suoraan lue edes miltä vuodelta ne ovat.
tuva hallitus mietti kokouksissaan tapoja Alkuaikoina lehti lähetettiin jokaisen killan
tuoda killan toimintaa paremmin esille varsinaisen jäsenen kotiin.
opiskelijoiden keskuudessa. Ratkaisua
ei tarvinnut hakea kaukaa: Teollisuusin- Varhaisten vuosikertojen sisältö koostui
sinöörikilta (silloinen Prosessikilta) oli jo pitkälti kirjoituksista, jotka käsittelivät
jonkun aikaa julkaissut omaa Tupsu-le- lehden tulevaisuutta, killan ja hallituksen
hteään. Päätettiin perustaa Rakentajakil- toimintaa, yliopistopolitiikkaa, ammattiasioita, opintoja tai muita opiskelijoille
lalle oma kiltalehti.
ajankohtaisia asioita vaihtelevaan, mutta
yleensä informoivaan kirjoitussävyyn.
Kului vielä pari vuotta ennen kuin kiltalehden toimitus saatiin pyörähtämään Huumoria ja hassuja kuvia kuitenkin oli,
käyntiin. Painotoiminta alkoi lopulta vuon- mutta painopiste oli raskaammassa
na 1970. Vuoden 1970 toimintakertomus journalismissa. Jokainen voi itse päättää
onko journalismin tasossa mahdollisesti
kommentoi kiltalehteä seuraavasti:
vuosien saatossa tultu (tirsk) alaspäin.
“Perustettu Kiltalehdykäinen ilmestyi
Sisällöstä vielä mainittakoon, että kilkaksi kertaa. Rajaville Oy kustansi jälkim- lan tilinpäätökset ja kaikkien toimihenmäisen. Kirjoituksia saatiin lähinnä vain kilöiden tarkat osoitteet, sekä puhelinnuhallituksen jäseniltä.”
merot julkaistiin.
Tämä kiltalehden ensimmäinen vuosikerta on täysin hämärän peitossa.
Kumpaakaan ”kiltalehdykäistä” ei arkistoista (tuntien haravoinnista huolimatta)
löytynyt. Nakertajan toimitus päättää
kuitenkin uskoa virallista toimintakertomusta. Valitettavasti arkistojen puutteellisuus tarkoittaa, että kiltalehden ensimmäinen julkaisupäivä ei ole tiedossa.
Väliä on kuitenkin ainoastaan sillä, että
kiltalehden säännöllinen julkaiseminen
on aloitettu 1970, eli nyt herran vuonna
2020 voidaan juhlia viisikymppisiä. Jee.

Identiteettikriisi

Syksyllä 1972 eräs killan jäsen ilmaisi
killan hallitukselle tyytymättömyytensä
Nakertajan 3/72 sisältöön, ja toi killan
yleiskokoukseen 9.10.1972 käsiteltäväksi
ehdotuksen yleiskokouksen kannanotosta lehden sisältöön. Kannanoton mukaan
lehdessä oli hallituksen toimeksiantoa
vastaan ”—keskitytty mainostamaan
OYTY:n (OTY:n edeltäjän) liiketoimintaa
teekkarihuulten lomassa ja esittämään
prof. Merikosken mielipiteitä”. Edeltävä
asia, sekä erään kirjoituksen viimeisen
lauseen poistaminen olivat ehdotuksen
Nakertaja
mukaan ”lehden toimittajien selvä puolEnsimmäinen Nakertaja -niminen lehti uepoliittinen provokaatio”. Killan yleiskokon julkaistu sisällön perusteella alkukev- ous kuitenkin hylkäsi ehdotuksen äänin
äästä 1971. Tämän kyseisen numeron
10-9.
kannessa komeilee isohampainen jyrsijä,
jonka mukaan lehti on oletettavasti
Nakertajan nykyinen toimitus ei ota
saanut nimensä. Virallista selitystä
asian suhteen mitenkään kantaa, mutta
nimen valinnalle ei ole. Vuosikerran 1971 lupaa nykyisen lehden sisältävän ainakin
6
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teekkarihuulia ja erinäisen liiketoiminnan
mainostusta.
Koska Nakertajan sisällöstä oli selkeästi
erimielisyyksiä kiltalaisten kesken, päätti
hallitus laatia ohjesäännön Nakertajan
sisällöstä. Useiden luonnosten, valitusten
ja hylkäyksien jälkeen ohjesääntö hyväksyttiin vasta 15.2.1973. Tutkittuani läpi
kaikki arkistot tästä päivästä eteenpäin,
en löytänyt mitään mainintaa, että tätä
ohjesääntöä olisi koskaan kumottu tai
päivitetty. Se on siis vieläkin voimassa.
Rahastonhoitaja voi odottaa provikkalaskua toimittajilta :).
Vuonna 1973 Nakertaja ei ilmestynyt
jostain syystä kertaakaan. Vuoden 1973
toimintakertomus epäili tämän johtuneen
juuri näistä sisällöllisistä erimielisyyksistä.

Etiäpäin

Vuosikerrasta 1974 eteenpäin Nakertaja
jatkoi taas ilmestymistään normaaliin tasaisen epätasaiseen ”2-4 kertaa
lukuvuodessa tai, jos on tarvis” tapaansa. Yleensä lehteä toimitti yhdessä
muutama hallituksen jäsen. Juttujen
sisältö ja yksittäisten numeroiden työnjako oli myös hallituksen kokouksen
hyväksymää. Joinakin vuosina Nake oli
täysin kollektiivisesti hallituksen vastuulla myös toimittamisen osalta.

Nakertajan ohjesääntö 15.2.1973
Tuplanumero 2-3/78 kansilehti

Mainoksia alkoi ilmestyä lehden sivuille
kasvavissa määrin. Toisin kuin nykyään,
mainokset olivat toimittajien hankkimia ja
mainoksen hankkija sai itse hankkimisistaan provision.
14.11.1978 hallitus päätti, että Nakertajaa
toimittamaan perustetaan virallinen
lehtitoimikunta. Käytännössä tämä tarkoitti, että vaalikokouksessa valittiin yksi
Nakertaja 3/20
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hallituksen jäsen ja neljä killan jäsentä ti. Erillinen fukseille toimitettava Nakerhallituksen ulkopuolelta toimimaan leh- taja Jr. vakiintui kuitenkin jokavuotiseksi
titoimikunnassa vuoden ajan. Toimittajien käytännöksi vasta paljon myöhemmin.
lukumäärä on vuosien saatossa hieman
70-luvun lopulta aina 2010-luvulle asti oli
noussut, mutta tätä voidaan ehdottomasti pitää nykymuotoisen journalistitoi- myös tapana merkitä Nakertajaan tulemikunnan eli toimittajatiimin syntymänä. vat jutut ja juttujen deadlinet hallituksen
Kai sitä pitää sitten 42v vujut järjestää. kokousten pöytäkirjoihin. Pitäisi varmaan
ottaa tämä uudestaan käyttöön moEnsimmäisen vuosikymmenensä loppua tivoimaan toimittajia. Vuosikymmenen
kohden lehden sisältö alkoi liukua
loppua kohden kiinnostus lehden tekehuomattavasti humoristisempaan
miseen kuitenkin palasi ja julkaisutahti
suuntaan. Professorien pitkät esseet
tasaantui 3-4 lehden vuosivauhtiin.
vähenivät ja tilalle tuli enemmän teekkareiden laatimaa helpompaa luettavaa.
Opintoja, ammattiasioita ja yliopistoa
koskevia kirjoituksia oli vielä huomattavasti nykyistä enemmän, mutta niidenkin sävy alkoi olla teekkarimaisempi.
Tämä kehitys johti juhliin ja teekkarikulttuuriin keskittyvän teeman vakiintumiseen
80-luvulla. Samoilla linjoilla jatketaan
vielä nykyäänkin.

Kasari

Kiinnostus lehden toimittamiseen oli
selvästi vaakalaudalla 80-luvun alussa.
Lehtitoimikunnan valinta osin tai kokonaan jätettiin vaalikokouksissa tulevan
hallituksen vastuulle. Tämähän on
pöytäkirjojen kieltä sille, että pestiin ei
löytynyt yhtään halukasta. Mm. vuonna
-85 hallitus joutui ottamaan lehden taas
omalle kontolleen, koska halukkaita ei
ollut. 80-luvun alkupuolella numeroita
ilmestyi säännöllisen epäsäännölliseen
tahtiin 1-3 vuodessa.

Kansitaidetta, Nakertaja 1/89

Tekniikan kehitystä

Kehittyvä tekniikka vaikutti huomattavasti Naken ulkoasuun vuosien varrella.
70-luvulla valokuvat olivat lehden sivuilla
melko harvassa. Kuvia yleensäkin oli
melko vähän ja ne olivat käsin piirrettyjä.
Nakertaja Jr. toimittaminen aloitettiin
Sama trendi jatkui vielä läpi 80-luvun,
tiettävästi 1983, kun hallitus päätti, että mutta 90-luvulla painotekniikan kehitys
jokaiselle osastolle hyväksytylle toimitse valokuvauksen halpeneminen mahitetaan fuksilehti. Tätä ennen oli muuta- dollistivat valokuvien halvemman painamina vuosina toimitettu tuleville fukseille misen; tosin värittömänä.
normaali Nakertajan numero, mutta nyt
kyseessä oli oma fukseille räätälöity leh- Vanhojen televisio-ohjelmien perust8
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eella värit keksittiin maailmassa jo
1970-luvulla, mutta Nakertajassa ensimmäinen värikuva nähtiin vasta 90-luvun
puolivälissä. Tämän maistiaisen jälkeen
värit eivät tosin vielä yleistyneet, ja lehti
pysyi täysin mustavalkoisena vielä pitkään. Näihin aikoihin lehteä jaettiin vielä
jokaiselle killan jäsenelle, joten tällaisen
painoksen painaminen värillisenä olisi
ajanut killan välittömään konkurssiin.
Värilliset kannet yleistyvät vasta 2010-luvulla ja ensimmäinen kokonaan värikäs
numero oli 2/16. Nakertaja Jr. oli tosin
julkaistu muutaman kerran värillisenä jo
aiemmin.

lukemalla tulin siihen lopputulokseen,
että eniten hallituslaisia on eronnut juuri
päätoimittajan silloisesta pestistä. En
tiedä kertooko tämä pestin vaativuudesta vai jostain aivan muusta. Hallituskaudelle 2013 päätoimittajan virka
päätettiin kuitenkin poistaa ja nakittaa
koko lehti tiedottajan vastuulle. Tässä
sitä nyt ollaan.

90-luvun loppupuolella lehden sivun
kooksi vakiintui A5. Aiemmin sivukoko oli
vaihdellut lähes yhtä tiuhaan tahtiin A4:n
ja A5:n välillä kuin ihminen päätoimittajan pallilla (tirsk). Sivukoko säilyi samana
aina vuosikerran 2019 loppuun saakka,
kunnes joku ryökäle meni sen muuttamaan B5: teen. En kadu mitään. Tämä
on parempi näin, sanokoot jarrut mitä
tahansa.

Ympäristörakentajakilta

Loppu? No ei sentään

Wikipedian mukaan vanhin tunnettu
euroopanmajava on elänyt vankeudessa 14-vuotiaaksi. Nakertaja on kuitenkin kaikesta huolimatta selviytynyt jo
kunnioitettavaan viidenkymmenen
vuoden ikään ja näyttää paremmalta
kuin koskaan. Kaikki tänä vuonna tapahtuneet muutokset voidaankin varmaan
laittaa keski-iän-kriisin piikkiin. Mitat
ovat leventyneet, ulkoasu on vaihtunut
Kiltalehden julkaisutahdiksi vakiintui neljä räväkämpään, ja uusi kakkosasunto on
numeroa vuodessa ja kontentti oli taat- ostettu killan verkkosivuilta. Vauhti sen
kun kiihtyy.
tua laatua.
Vuosituhannen vaihteen molemmin
puolin killassa tapahtui hurjia muutoksia.
Raksa loppui, ympäristötekniikka alkoi ja
killan nimikin vaihtui. Kaikesta myllerryksestä huolimatta Nakertaja oli ja pysyi.
Ympäristötekniikka jatkoi vanhan raksan
perintöä ottaen niskaansa kaikki vanhan
raksan perinteet ja tunnukset, Nakertajan yhtenä niistä.

Nakertajan päätoimittaja oli pitkään jopa Hyvin ovat menneet ensimmäiset 50
2010-luvulle asti erillinen hallituspestinsä.vuotta. Tästä on hyvä aloittaa seuraavat
viisikymmentä.
Arkistoista löytyneitä eroanomuksia
Nakertaja 3/20
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Peruttu, Nakertaja 3/18

Valitut palat
Nakertajan toimitus valkkasi historian
varrelta omat suosikkijuttunsa. Näiden
juttujen laadusta toimitus ei anna
mitään takeita. Nämä eivät suinkaan ole
ns. parhaita paloja, vaan valittuja paloja.
Tosin sanoen joku toimittajista on todennäköisesti hörähtänyt pissa-kakka-viinajutulle ja päättänyt skannata sen.

Tosimiesten leirillä,
Nakertaja 2/07
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Lääkäripalsta, Nakertaja 2/96
Kakkalista, Nakertaja 3/89

Nakertaja 3/74

Nakertaja 2/75

Nakertaja 3/20

11

Vunuhut
Kesä meni vauhdilla ja syksy on alkanut rytinällä. Kesän suurimmat saavutukset:
kuljin Oulusta Raahessa kolmivuorotyössä ja kävin hevosella Mäkkärin autokaistalla. Johtopäätökset: klo 4.30 aamuvuoroon lähteminen ei ole ihmisen hommaa ja Mäkkärin pirtelökone on aina rikki.
Tuli myös kierrettyä ratsastuskilpailuja ja jonkun verran menestyttyäkin niissä.
En tiedä nukuinko missään vaiheessa. Ilmeisesti Raahessa kulkeminen kuitenkin jossain määrin kannatti, sillä hevosella pysyy katto pään päällä jatkossakin.
Ja sitten tuli pitkään ja hartaasti odotettu syksy. Kyllä voin sanoa että SyysWappu on Teekkarin parasta aikaa. Kiitos OTY:lle ja kaikille mukanajuhlijoille siitä.
Mielestäni on erittäin hyvä konsepti nollata tehdaskesä (melkein) viikon rännillä
heti syksyn alkuun, varsinkin kun Wapun juhlinta poikkesi tänä keväänä huomattavasti normaalista.
Mutta missä ovat fuksit? Tädillä tuli suru puseroon kun tänä syksynä ei päässyt
leiriintymään kiltahuoneen sohvalle ensimmäisiksi päiviksi odottamaan sitä,
kun PRO:t tuovat fuksit kiltahuoneelle ensimmäistä kertaa. Fuksi-infoon eivät
saaneet mennä kuin hallituslaiset, eikä fukseja ole nähnyt vielä missään. Onko
ympillä edes aloittanut tänä vuonna uusia opiskelijoita?
Yhtenä päivänä sitten Kastarissa syömässä käydessä poikkesin katsomaan,
onko killassa kahvia. Järkytyksekseni huomasin, että Hannele oli kiltahuoneella
opiskelemassa saatana. Ja oli siellä muitakin. Killassa oli myös kahvia (mutta
ei maitoa), ja ilokseni huomasin että myös fukseja oli löytänyt sankoin joukoin
takahuoneeseen opiskelemaan. Toivottavasti nähdään lukuvuoden aikana vielä
joissain tapahtumissakin. Tähän jokavuotinen klisee fukseille: osallistukaa tapahtumiin!
Tämän vuoden ehdottomasti suurin harmituksen aihe on se, ettei Kotimaan
Pitkä –excursiota, tuttavallisemmin KMP:tä tule. Tuo jokaisen syksyn ehdoton
kohokohta tuli jo uniinkin (tirsk). Näin unta, että oltiin KMP:llä ja Soppanen oli bussikuski. En tiedä oliko tarkoitus käydä jotkut kisat samalla reissulla, sillä meillä oli
myös kaksi hevosta mukana, bussin takaosassa oli sellainen hevosenkuljetustila. Oltiin käyty yritysvierailulla jossakin kirjastossa ja ehkä pöllitty sieltä jotakin,
sillä kirjastotäti oli meille hyvin vihainen ja lähdettiin äkkiä haneen sieltä. Huusin
12
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Sopalle että älä aja niin lujaa kun meillä on hevosia kyydissä. Tie oli
jotenkin hullun kuoppanen, ja Soppa vaan veti hirveetä rallia bussilla.
Ihmekös tuo, tuskin Soppa nyt selvinpäin oli KMP:llä. Sellu ja Sade
kuitenkin vaan pötköttelivät bussin takaosassa.
Tällaista ajatuksenjuoksua näin syksyn ollessa jo kovasti käynnissä. Etäluennot
on ihan jees, kun ei tarvitse raahautua kahdeksaksi koululle, vaan riittää että avaa
läppärin sängyssä. Tässä vaiheessa syksyä on myös ihan jees, kun on muistanut
että ei luennoille tarvitse osallistua, jos ei jaksa herätä liian aikaisin. Fiilikset alkaneesta lukuvuodesta: NYT MENNÄÄN TAAS SAATANA!
Loppuun SyysWappu 2020 tiivistettynä kuviin:

- Sone

Nakertaja 3/20
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Tähdellistä juotavaa
Vilho Tikkanen

Kirjoittaja haluaa jatkaa Nakertajassa 1/2018 aloitettua työtä,
jonka tarkoituksena on tutustuttaa ihmisiä Jaloviinan* pariin
drinkkien keinoin. Tällä kertaa kuitenkin vähän pidemmälle mietittyjen drinkkien kanssa.

Vinkkejä:
- Käytä paljon jäitä.
-Ravistimena ei tarvitse välttämättä olla cocktailravistinta, vaan esimerkiksi
pakastusrasia toimii myös hyvin.
- Lasilla ei ole loppujen lopuksi niin väliä, mikä tahansa hygieninen kuoppa käy.
- Käytä paljon jäitä.

Ohjeet:

Jauer
- 3 osaa Jaloviina*
- 2 osaa sitruunamehu
- 1 osa sokerilientä
- kananmunan valkuainen
- Sour-lasi tai old fashioned -lasi
Ajankohta: before dinner

Laita Jaloviina*, sitruunamehu, sokeriliemi ja valkuainen jäillä täytettyyn ravistimeen. Ravista. Kaada jäillä täytettyyn sour- tai old fashioned lasiin. Nauti
odotellessasi pääruoan saapumista.
(Valkuaisen voi halutessaan jättää pois. Valkuainen ei vaikuta makuun, mutta
tekee drinkin päälle mukavan vaahdon)
Drinkin nimi on sulautuma sanoista Jallu ja sour (tai sauer).

14
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Kuolleista herättäjä
- 1 osa Jaloviinaa*
- 1 osa kirpeää omenalikööriä
- 1 osa karpalomehua
- omenaviipale
- Cocktaillasi
Ajankohta: after death
Laita Jaloviina*, omenalikööri ja karpalomehu jäillä täytettyyn ravistimeen. Ravista. Kaada cocktaillasiin ja koristele omenaviipaleella. Nauti kuoleman koittaessa
(esim. aamulla).
Drinkki on saanut nimensä kyvystään virvoittaa pahimmaltakin ruumilta
näyttävä Teekkari vuosijuhlien jälkeisenä aamuna.

Teknillinen 95

- 1½ osaa Jaloviinaa*
- 1 osa sokerilientä
- 1 osa sitruunamehua
- 2 osaa appelsiinimehua
- Kuohuviiniä
- Shampanjalasi
Ajankohta: all day
Laita Jaloviina*, sokeriliemi, sitruuna- ja appelsiinimehu jäillä täytettyyn ravistimeen. Ravista. Kaada shampanjalasiin ja lisää maun mukaan kuohuviiniä. Nauti.
Drinkin nimi tulee siitä että se jysähtää yhtä kovasti kuin teknillinen 95mm kyrpä.

Tenttiinlukija
- 1 osa Jaloviinaa*
- 1 osa kahvilikööriä
- Kolajuomaa (esim. Coca-Cola)
- Highball-lasi
Ajankohta: all night
Kaada Jaloviina* ja kahvilikööri jäillä täytettyyn Highball-lasiin. Täytä kolalla ja
sekoita. Nauti viimeisenä yönä ennen tenttiä.
Drinkki auttaa viimetinkaan tenttiin pänttääjää pysymään hereillä ja helpottamaan tenttistressiä.
Nakertaja 3/20
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Tarakka

- 2½ osaa Jaloviina*
- 1 osa triple sec
- 1 osa sitruunamehu
- Cocktaillasi
Ajankohta: all day
Laita Jaloviina*, triple sec ja sitruunamehu jäillä täytettyyn ravistimeen. Ravista.
Kaada cocktailasiin ja nauti.
Drinkin nimi tulee siitä että sen kyydissä kulkeutuu kaikki tarpeellinen suuhun:
Jaloviinaa* ja sitruksista makeutta.

Jalo ja myrskyisä
- 6cl Jaloviinaa*
- 10cl ginger beer
- Highball-lasi
Ajankohta: all day
Kaada Jaloviina* ja ginger beer Highball-lasiin, sekoita ja nauti.
Jaloviina* on jalo ja ginger beer on myrskyisä. Ei sen kummempaa.

Ja jos Jaloviina* ei vieläkään maistu:

Grand G avec de la glace

Nakertajan
toimitus suosittelee!

- Gambinaa
- Lasi

Kaada Gambina jäillä täytettyyn lasiin ja nauti. Täytä tarvittaessa.
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Sinustako älykkään ja kestävän
elinympäristön loihtija?
rakennesuunnittelija

data-arkkitehti

tie- ja katusuunnittelija

arkkitehti

ratasuunnittelija

devaaja

LVI-suunnittelija

sähkösuunnittelija

valaistussuunnittelija

paikkatietoasiantuntija

viestintäasiantuntija

sinä?

www.sitowise.com

Työllistämme vuosittain
noin 200 opiskelijaa!

Toimittajatiimi testaa:

Koirahalit
Killassa tapahtuneen koirabuumin seurauksena toimittajatiimi innostui
ideasta lähteä kokeilemaan näiden ihmisen parhaiden ystävien halaamista.
Vierailut toteutettiin kuluneiden viikkojen aikana ja kyseisten koirien ehdoilla.
Mukaan pyydettiin muutamia eri rotujen edustajia. Tilanteet saattoivat lisätä
koirakuumeen määrää toimittajien keskuudessa.

Taiga, 1 vuotta
Taiga on 1-vuotias pitkäkarvainen collie, ja on
kooltaan 19 kg. Tarkan kuulonsa ansiosta se osaa
ilmoittaa vieraista, vaikka ovikello ei toimisikaan.
Toimittajia vastassa on innokas ja leikkisä tapaus,
joka heti etsii lähimmän lelun tuotavaksi. Taiga on
aiemmin samana päivänä käynyt uintitreeneissä,
mikä on selvästi vain lisännyt koiran energiaa. Se
tuo lelua vuorotellen jokaisen luo ja osaa myös
jäädä vaatimaan huomiota intensiivisellä tuijotuksella. Taiga ei helposti jää rapsuteltavaksi tai halattavaksi paikoilleen, sillä onhan vierailuhetkellä meneillään leikkiaika, johon pitää
keskittyä täysillä. Alkuvillistä päästyään se rauhoittuu vähän ja nauttii huomiosta.
Toimituksen huomiot halista: tuoksuu shampoolle ja puhtaalle (käynyt juuri pesulla),
hali oli hyvin nopea, vähän jopa salaa piti halata, tuntuma melko pörheä, pehmeä ja
kostea (käynyt juuri pesulla), koiran takamus peitti välillä näkyvyyden kirjoittaessa,
helposti lahjottavissa.
Muuta: aivan sutena lelujen kanssa.

18

Oulun Yliopiston Ympäristörakentajakilta

Iines, 10v ja Luna, 2v
Iines ja Luna ovat rodultaan löwcheneitä eli pieniä leijonakoiria. Iines on kooltaan 5,7 kg ja Luna
4,3 kg. Koirat asuvat samassa taloudessa ja ovat
ikäerostaan huolimatta todella hyvät kaverit. Ne
saavat heti toisesta leikkikaverin ja toisen kuullessa
jotain myös toinen liittyy haukkukonserttiin. Toisen
saadessa enemmän huomiota toisesta tulee varsin
huomionkipeä.
Iines on saavuttanut jo kunnioitettavan muori-iän. Iines rohkaisee usein hieman
ujoa Lunaa ja lienee opettanut nuoremmalle toverilleen myös temppuja, kuten
sohvan selkänojalla nukkumisen. Iines on heti paras kaveri, varsinkin jos saa rapsutuksia ja herkkuja. Siitä on kuulemma vanhemmiten tullut vaativampi ja varsinkin
ruoka-ajat hän muistaa liiankin hyvin. Vierailuhetkellä Iineksellä on ihana, pitkä ja
pumpulimainen turkki, ja tämä saa sen muistuttamaan pientä lammasta. Vaikka
Iines viihtyykin sylissä, se mieluummin köllöttää vieressä.
Toimituksen kirjaamat huomiot halista: pumpulimainen, hyvin halittava, hyvänpainoinen (kannettava versio), suloinen, lämmin, vesikupilla käynnin jälkeen kostea
hali
Luna vastaanottaa vieraat haukkukonsertilla, pitäähän isäntäväelle ilmoittaa
tulijoista. Luna on aluksi ujo eikä päästä lähelle, mutta varovaisen tutustelun ja
herkuilla lahjomisen jälkeen se rentoutuu ja lämpenee vähitellen. Vierailun aikana
se ei pyri niin aktiivisesti lähelle kuin Iines (liekö johtunut sohvapöydällä olevista
herkuista), vaan tykkää köllöttää sohvan selkänojalla. Se tulee kuitenkin luokse ja
luonteeltaan se onkin varsin kiltti ja suloinen tapaus. Turkinlaatu Lunalla on hieman
erilainen kuin Iineksellä, jonka turkki on varsin pöyheä.
Toimituksen kirjaamat huomiot halista: ujo, hyvin halittava, kevyt (kannettava versio
siis myös), kiltti, suloinen, pehmeä.
Muuta: suloisuudesta huolimatta ovat kyllä hyviä vahtikoiria.

Nakertaja 3/20
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Frida, 3 vuotta

Frida on 3-vuotias sileäkarvainen noutaja. Kooltaan se
23 kg. Sen elämäniloinen asenne on kohdillaan, ja se
onkin heti paikalla häntää heiluttamassa. Frida tykkää ulkoilla paljon, mutta siitä saa myös oivan kaverin
sohvalle. Sen mielestä parasta on ihmisten seura, rapsutukset ja leikkiminen. Veden lähelle päästessään se
on varsinainen vesipeto, joka käy tekemässä uintilenkkejä myös itsenäisesti. Fridaa ei ole vaikeaa halata,
sillä se tykkää muutenkin tulla luokse.
Toimituksen huomiot halista: sileä, pyörähtelevä,
yllättävän helppo, aina valmis halittavaksi, silmälasit saa samalla pesun, hyvin
käsiteltävä, aluksi härdelli, jonka jälkeen halit onnistuvat, mutta samalla tulee pusuja.
Erikoistaito: sohvaan maastoutuminen (koira samanvärinen kuin sohva).

Panda, 1 vuotta
Panda on 1-vuotias vauhdikas schapendoes. Pandassa on vielä paljon nuoruuden intoa ja iloa, joten vauhtia
ja vaarallisia tilanteita riittää. Omistajan onneksi se on
kuitenkin jo tainnut ohittaa pahimman pentuiän. Panda
käyttäytyy ikäisekseen jo aika nätisti, ja useimmiten se
muistaa myös kuunnella ohjeita. Panda on kiinnostunut
kaikesta uudesta ja jännästä, ja tällä kertaa se innostui
kokeilemaan saunan löylyjä, heti suoraan ylimmällä
lauteella. Kuuma vesihöyry aiheutti kuitenkin hämmennystä, joten vielä jää nähtäväksi tuleeko siitä saunojan
paras kaveri. Panda on tosi leikkisä luonteeltaan, mutta
se osaa myös rauhoittua, kunhan on ensin saanut tarpeeksi huomiota.
Toimituksen huomiot halista: iloinen, karvainen, saunanraikas, vietävissä, vilkas,
leikkisä.
Toimituksen tekemä erityishuomio halista: Panda osaa halata myös takaisin!
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Väinö, 1 vuotta
Väinö on 1-vuotias energinen japaninpystykorva, joka
on kooltaan 7 kg. Väinö ottaa toimituksen vastaan jo
pihalla asiaankuuluvalla haukahduksella. Alkuvillin
jälkeen se oivaltaa, että nämähän ovat tulleet häntä
katsomaan, ja aloittaakin leikin ja huomionhakemisen
vuoron perään jokaiselta vieraalta. Väinön suloinen
ulkonäkö, leikkisyys ja seurallisuus haittaavat huomattavasti vieraiden yritystä mitoittaa vesilaitosta. Tämä ei
tosin kirjoittajaa haittaa. Sitten Väinö tuntee päiväuniajan menneen jo ohi, joten se käpertyykin jalkojen juureen ansaituille nokosille. Tämän aikana toimitus kuulee, että useimmista koirista
poiketen Väinö ei aamuisin vaadi ensimmäisenä ruokaa tai lenkkeilyä, vaan sen
prioriteettilistan kärjessä on yön aikana tulleen halipulan korjaaminen.
Toimituksen huomiot halista: lämmin, pehmoinen, ”fluffy”, pumpulimainen, helposti
halittava, päiväuninen, kannettava versio, söpö, rentoutuu kun pääsee syliin.
Erikoistaito: korvapusut.

Hyvää alkanutta syksyä kaikille!
Olen Annika ja toimin RILin uutena Teekkariyhdyshenkilönä
Oulussa! Tehtäväni on toimia killan ja liiton välisenä linkkinä.
Minua voi vetäistä hihasta, mikäli ikinä tulee jotain kysyttävää
RIListä tai siihen liittyvästä.
Pysykää terveinä!

Annika Grönvall
Teekkariyhdyshenkilö Oulu
teekkari.oulu@ril.fi
Nakertaja 3/20
050 433 4248
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Ympäristörakentajakillan
pienryhmät 2020

Sannin pienryhmä

Ellen pienryhmä

Veeran pienryhmä
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+ Jyrin, Lauran ja Veeran ryhmät, joita ei
saatu kuviin

Emilin pienryhmä

Artun pienryhmä

Kasperin pienryhmä

Nakertaja 3/20

23

Lauran Leivontanurkka
Juhli sinäkin 50-vuotiasta Nakertajaa tällä huikean herkullisella täytekakulla!
Täydellisen kakkupohjan tekemiseen tarvitaan hieman
matematiikkaa, mutta tämähän ei ole teekkarille ongelma
eikä mikään!
Kakkupohja (noin 12hlö):
- 4 kananmunaa
- 0,7 kertaa munien painon verran sokeria
- 0,7 kertaa munien painon verran jauhoja (70 % vehnäjauhoja, 30 % perunajauhoja)
- ripaus leivinjauhetta
Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Yhdistä jauhot keskenään ja lisää
ne varovasti sekoittaen muna-sokerivaahtoon. Kaada voideltuun kakkuvuokaan
ja paista 175 asteessa 30-40 minuuttia. Mikäli kelloa ei ole käytettävissä, on aika
mahdollista mitata laulamalla kiltalaulu kokonaisuudessaan vähintään yksitoista
kertaa.
Kakun täytteeksi sopivat mainiosti esimerkiksi lapsuuden kaverisynttäreiden ikisuosikit, eli hillo ja banaaniviipaleet. Kuvan kakku puolestaan on täytetty seuraavasti:
- 3 dl kermaa
- 250 g mansikoita
- 100 g tuorejuustoa
- 100 g valkosuklaata
Vatkaa kerma vaahdoksi. Lisää mansikat, tuorejuusto ja rouhittu valkosuklaa ja
vatkaa vähän lisää. Leikkaa kakkupohja kolmeen osaan. Kostuta pohjaa esimerkiksi maidolla ennen täyttämistä. Kuorruta kermavaahdolla ja koristele killan värein!
Pohditko vielä, mikä kahvilaatu olisi
sopiva kakun kanssa nautittavaksi? Toimittajat testasivat kakun
maistelun yhteydessä opiskelijabudjettiin sopivan Pirkka pikakahvin. Testin aikana havaittiin, että kyseisen
tuotteen tuoksu ei ollut lainkaan
kahvimainen, ja partikkelikokojakauma oli normaalista poikkeava. Tuote
oli pirun kuumaa ja sitä täytyi annostella ohjeistusta enemmän. Testitulosten perusteella voidaan todeta,
että kakunsyöntielämyksen kannalta
on viisainta pysytellä perinteisessä
Juhla Mokassa.
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Meillä on
insinöörin hyvä olla.
Liity joukkoon!

Ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa
Nakertaja 3/20

ains.fi
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Äh hhh, mikä tunteiden vuoristorata tänää :D Oon juuri ehtinyt nauttia yli kaksi kuukautta onnistuneesta työstä koiran eteen ja nyt se jostain syystä otti takapakkia ja on kahtena päivänä huutanut yksinollessaan. Tästä meni tietenkin koirien mörköikää miettimättä mun päivä pilalle ja sitte
istuttiin alas ja pohdittiin että missä määrin tämä reaktio on suhteessa ongelman todelliseen
tasoon, ottaen huomioon kuluneet kaksi kk ja edellisten huutojen yhteenlasketut kestot 11min?
Henkisen tuen hetken ja ruuan sekä päikkärien ja toisen ruuan ja ulkoilutuksen jälkeen tuntui
elämä jälleen olevan oikein kivvaa. Sitte muistin että sitä samaa sesseä varten ostamani verkkokurssin videopalvelu Vimeo piti peruuttaa. Tästä laitoin muistutuksen jo toissapäivälle mutta
en tietenkää jaksanu avata konetta. Kirjauduttuani sisään siellä luki että onneksi olkoon PRO
jäsenyydestä, seuraava uusiminen 245€ lokakuussa 2021 ja kuitissa tästä vuodesta sama summa. Sitte itku kurkussa selitin henkiselle tuelle ku olin tymä ja tiesin sen ja silti tein tymästi. Sitten
kädestä pitäen etsittiin support email ja alta 30min oli Jazmine T vastannut että no worries you'll
get your money back. Elämä on siis taas raiteilla :’D
- Anonyymin kiltalaisen päivä 19.10.2020 j.K.(jälkeen Koronan)

Astuin kiltikseltä ulos ja yhtäkkiä tunsin valtavaa halua olla joku

Minä tarinoimassa
Oululaisesta
Teekkarikulttuurista
klo 4.53:

Työvoimafuksit
siivoamassa:
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