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Joulu on kohta täällä, ollut itse asiassa tuloillaan jo Halloweenista asti. 
Ainakin jos Alepan ja naamiaiskauppojen hyllyihin on uskomista. Ame- 
rikkalainen kulutusjuhla on jo pitkän aikaa yrittänyt sitkeästi raivata 
tiensä suomalaisten syksyn pimeydessä kylmentyviin sydämiin, mutta 
meille tuntuu riittävän kuolleiden muistelu ja muu kevyt synkistely… Ja 
pari annosta alkoholia.

Joulu se taas painii ihan eri sarjassa, niin kaupallisessa kuin globaalissa 
mielessä. Joulussa ovat yhdistyneet kristillinen juhla, muinainen rooma-
lainen saturnalia-juhla, Euroopan pohjoisten kansojen maatalousvuoden 
päättäjäis- ja keskitalven juhla Yule ja Suomessa myös sadonkorjuu- ja 
vuodenvaihteenjuhla kekri. Joulu, tuo yksi maailman ehkä vanhimmista 
riemujuhlista julistaa valon voittoa pimeydestä. Kolmen päivän kuluttua 
talvipäivänseisauksesta Aurinko lähtee havaittavasti nousemaan matalim-
masta sijainnistaan taivaalla ja Jeesus (ja sata muuta vanhempaa puoli- ja 
täysijumalaa) syntyy. Sattumaako? En usko.

Nykyään joulu on kulutusyhteiskunnan neljän kvartaalin päättävä high 
note. Sesonki, jonka aikana rusottavaposkinen Coca-Cola-pukki kiertää 
jakamassa globalismin mahdollistamia lopputuotteita laatutietoiselle    
asiakasrajapinnalle. Erottamattomana osana jouluun kuuluu myös mättää 
kilpaa sukulaisten kanssa joulupöydän herkkuja rasvaisiin turpiimme. On 
äiti laittanut kystä kyllä ja laps’ tyhjät kätes ihanat. Siks joulu onkin mun 
ehdoton lempparijuhla.

Nopeasti joulun jälkeen tulee uudenvuodenjuhla. Uusi vuosi, uudet ku-
jeet. Länsimainen uudenvuodenjuhla on muuten ihan hölmössä kohtaa 
kuukalenteria. Eihän tässä edes ala mitään uutta. Vanhanaikaisessa maa- 
talousyhteiskunnassa ei mikään ala tai lopu nykyisen päivämäärän kohdal-
la. Kevät tuo uuden elämän, syksy lopettaa vanhan. Marraskin tarkoittaa 
kuolemaa ja kuolevaa… Ai niin, se jäähyväispäätekstin lopetuskin pitäisi 
tosiaan tehdä.

Kuten kalenterivuosi, kaikki loppuu aikanaan ja uusi kierros alkaa. Minä 
siirryn päätoimittajan paikalta ja teen tilaa uudelle tuoreelle huumorille 
ja erilaisille kädenjäljille. Toivon, että olen jättänyt hyvän muiston killan 
toimintaan perinteikästä lehteämme arvostuksella toimittaen, ja että sen 
lukeminen on ollut vähintään yhtä hauskaa, kuin sen tekeminen. Kiitos 
kaikille mukana olleille ja etenkin IK:n Raadille 2015.

Antaa kaikkien huumorin kukkien kukkia vaan.
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Hyvää joulukuuta kaikille lukijoille! Sinulla on varmasti liikaa ylimääräistä 
aikaa, kun ehdit lukemaan tällaisiä joutavanpäiväisiä kirjoituksia. Jou-
lu on taas kohta jo ovella, mikä tarkoittaa, että killan uudet toimijat 
on jo valittu ja he jo kuumeisesti suunnittelevat alkavaa vuotta 2016.

Kaikki hyvä ja huono loppu aikanaan ja niin myös aikani killan pu-
heenjohtajana. Kaksi vuotta vierähti todella nopeasti tässä tehtävässä ja 
matkaan mahtui paljon hyviä ja hienoja hetkiä sekä välillä myös ei niin 
mahtavia muistoja. Onneksi ihmismielellä on tapana unohtaa nämä 
vastoinkäymiset ja keskittyä ainoastaan hyvien asioiden muistamiseen.            
2 vuotta kuitenkin opetti paljon. Jos nyt pääsisin 2013 vuoden minälleni 
sanomaan, kannattaako tehtävään hakea, en voisi olla suosittelematta. 

5,5 vuotta killassa on kohta vietetty ja tästä ajasta noin 90 % on men-
nyt jotain tehtävää hoitaessa. Upeaa aikaa ja näiden tehtävien kaut-
ta on päässyt tekemään asioita, joita ei varmasti työelämässä enää 
ikinä pääse kokemaan. SINÄ, mahdollisesti fuksi tai joku muu, joka 
luet tätä ja mietit, mitä haluaisit opiskeluaikanasi tehdä, kiltahom-
mat ovat parasta ikinä missään ja näitä kokemuksia ei kannata missata.

Kohta minä en ole enää kilta ja on aika siirtyä eteenpäin. Vuosi 2016 
pyörinee omalta osalta pitkälti opiskelun parissa ja valmistuminen uh-
kaa. Pelottavaa huomata, että kohta se diplomityön tekeminenkin jo 
alkaa. Kaikki, jotka tuskailevat koulun kanssa. Älkää huoliko, kyllä 
loppu sieltä koittaa, kun minullakin on näemmä koittanut. Tällä het-
kellä toivon, että tunnelin päässä näkyvä valo ei ole vastaantuleva juna.

Kiitos omalta osaltani kaikista, jotka ovat näiden puhisvuosieni aikana 
olleet mukana tsemppaamassa ja auttamassa killan pyörittämisessä. Vuodet 
ovat olleet huikeita ja ilman teitä ei todennäköisesti olisi ollut näin siistiä. 

Tsemppiä myös kaikille uusille toimijoille. Tulevat vuodet ovat varmasti 
valoisia ja ottakaa kaikki irti tulevista kiltavuosistanne!

Terveisin Jussi Hietala
Killan puheenjohtaja vielä hetkisen

Kapun löpinät
Kapun Yoloterveiset

Tapahtumarikas syksy alkaa pikkuhiljaa lähestyä loppuaan, ja pian Otaon-
nelamme vaipuukin hyvin ansaittuun joululepoon. Piparielementissä 
pääsimme vielä viimeisen kerran nauttimaan toistemme seurasta, ennen 
kuin kohta suuntaamme joulunviettoon kukin omille tahoillemme.

Kulunut syksy on ollut ikimuistoinen, ja tästä kiitos kuuluukin tietysti 
kaikille teille phukseille! On ollut mahtavaa seurata, miten IK:n 107 uut-
ta energistä jäsentä ovat selviytyneet syksyn haasteista. Yhdessä phuk-
sit ovat syksyn aikana pitäneet hauskaa lukuisilla sitseillä, tutustuneet 
alan yrityksiin excursioilla, sekä auttaneet phuksikapteeniaan palautta- 
maan äänensä ENGscapessa. Lisäksi phuksien omat bileet, RILkamat,                                      
olivat suorastaa timanttinen menestys! Vähintään yhtä timanttisia ovat 
olleet phuksien esittämät speksit, joiden muisteleminenkin alkaa kut-
kuttaa nauruhermoja. Kaiken tämän kiireen keskellä ovat he ehtineet 
keräämään myös ensimmäiset suorituksensa opintoreksiteriin!

Vaikka syksy onkin ollut ihanaa aikaa, on joululomalla hyvä päästää irti 
teekkarimenoista ja pitää hyvällä omallatunnolla lepotauko niin opiske- 
lusta, kuin opiskeluelämästäkin. Nauttikaa perheenne ja kavereidenne 
seurasta, syökää paljon hyvää ruokaa, pukeutukaa mauttomimpaan vil-
lapaitaanne ja kuunnelkaa korneja joululauluja! Joululomalla ei ole niin 
väliä mitä tekee, kuha muistaa ottaa rennosti :)

Toivotankin sen pitemmittä puheitta hyvää ja rauhaisaa joulua teille kai-
kille! Joululevon jälkeen onkin aika suunnata kohti kevään seikkailuja, 
sekä horisontissa siintävää mahdollista wappua,

kipparinne, 
Juho

Puhiksen puhinat

Kuva: Ilkka Hemminki
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OLTERMANNIN PALSTA
Kuusi vuotta Rakennusinsinöörikillan oltermannina on takana ja on aika 
jättää haikeat jäähyväiset teekkarielämälle, jota olen saanut viettää 
pienellä viiveellä nuoruudestani. 

Kauteni kohokohta oli luonnollisesti killan satavuotisjuhla, joka oli 
uskomaton ponnistus kilta-aktiiveilta. Epäonnistumisiakin jouduin 
kokemaan, kun vastarinnastamme huolimatta kandiuudistus ei 
toteutunut kiltatoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Uusi oltermanni on ymmärtääkseni valittu ja ojennan oltermannin 
sauvan hänelle kahtalaisella mielellä. Toisaalta kaivertaa huoli killan 
tulevaisuudesta ja toisaalta elää vankka luottamus siihen, etteivät 
mitkään hallinnolliset uudistukset kaada kunniakasta ja ryhdikästä 
satavuotiasta. Vuosien saatossa uudistuksia on tullut ja mennyt  hyviä ja 
huonompia. Kaiken keskellä on elänyt vahva teekkarihenki, johon eivät 
pikku puhurit pure.

Koska tuskin pääsen kiittämään kaikkia oltermannikausien aikana 
tapaamiani kilta-aktiiveja vaihtositseillä, käytän nyt tilaisuuden 
hyväkseni ja kiitän kaikkia teitä tässä ja nyt. Olette kaikki aivan mahtavia! 
Kiitos myös teille, jotka äänestitte minua Suomen rakennusinsinöörien 
liiton (RIL) hallitukseen! Pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen.

Näihin kuuteen vuoteen on mahtunut mahtavia kokemuksia ja 
kommelluksia. Joskus on jonkun mieli pahoittunut ja joskus on joku 
käynyt tikattavana terveyskeskuksessa. Mutta päällimmäisenä ovat hyvät 
muistot upeista ihmisistä, joita killan historiaan mahtuu. Onpa joku jopa 
silloin tällöin valmistunutkin ja muuttunut hauskasta teekkarista tylsäksi 
diplomi-insinööriksi. Aikansa kutakin, sanoi pässi kun päätä leikattiin.

Rakennetun ympäristön ammattilaiset

KAIKKI ON PAREMMIN*

KUHA ON RILLISSÄ
*Ja jos ei kaikki, niin ainakin saamasi edut. 

   Lue lisää osoitteesta www.ril.fi
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102 1/2 HERMANNI

Kuvat: Nea Rautiainen

102 1/2 Hermannisitsejä tukemassa
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Kylmänä torstaiaamuna puhelimeni herätys soi jälleen aivan 
epäinhimilliseen aikaan. Tänä kyseisenä aamuna se ei kuitenkaan 
minua haittaa, koska tiedän mitä on luvassa. Tarkoituksenani on lähteä 
tutustumaan kotimaan puolikkaaseen matkailuun ja itselleni täysin 
vieraisiin kulttuureihin lappeen rantaan. Kampean itseni sängystä ylös ja 
lähden valumaan kohti Rakentajanaukiota, josta yhteisen seikkailumme 
on määrä alkaa. Tutkimusryhmämme koostuu itseni lisäksi 38 kollegastani, 
joiden kanssa nousen pelonsekaisissa tunnelmissa bussiin. Bussin 
käytävällä liikkuu myös huhuja mahdollisista vierailuista reitillemme 
sattuviin yrityksiin. Ajan ollessa kypsä, lähdemme matkaamaan 
kohti ensimmäistä kohdettamme, Helenin Vuosaaren voimalaitosta.

Perseeni ei ole pahemmin ehtinyt edes puutua, kun saavumme 
voimalaitoksen pihaan. Helen lähettää portilleen diplomaattinsa, jonka 
johdolla siirrymme sisätiloihin nauttimaan aamukahvista sekä yrityksen 
esittelystä. Historioinnin lisäksi opimme myös hieman puupellettien 
käytöstä kivihiilen korvikkeena. Esitelmien jälkeen seurueemme 
jakautuu kahteen osastoon, jotka lähtevät kiertämään laitosta. 
Kierroksella pääsemme näkemään meille aiemmin esitellyt laitoksen 
komponentit luonnollisissa elinympäristöissään. Vierailumme Helenillä 
päättyy rauhanmerkkinä osoitettuun lounaaseen, jonka nautittuamme 
jatkamme matkaamme kohti Lappeenrannan ympäristöteekkaripäiviä.

Matkamme ensimmäisellä pidemmällä siirtymällä taistelumoraaliamme 
pitää yllä matkaamme varten poltettu cd, jonka sulosoinnut muistuttavat 
meitä pian jo kaukaisesta kodistamme. Suuri osa matkustajista 
on tässä vaiheessa päättänyt alkaa kohottamaan kisakuntoaan 
nauttimalla virvokkeita ja kertomalla keskenään kansantaruja mm. 
Susikoira Roin uroteoista. Tunnelma bussissa on mitä parhain, ja välillä 
on luvassa ryhmämme jäsenten palkitsemista mitä mahtavimmin 
palkinnoin. Hiljaista hetkeä ei bussissa pääse syntymään ja volyymi on 
kokomatkan ajan korkealla. Samanaikaisesti kuskimme luotsaa bussia 
rautaisin ottein, päästäksemme ajoissa määränpäähämme. Lopulta 
saavummekin matkamme selkeästi vaarallisimpaan kohteeseen…

Lappeenrannan Skinnarilassa seuruettamme lähestyy alkuperäisasukas, 
joka onneksi näyttää tulevan rauhassa. Ensimmäinen kohtaaminen 
sujuukin mukavasti ja kantasukas johdattaakin meidät kahteen erilaiseen 
majoitukseen. Toiseen majoittuvat ne jotka haluavat viettää yönsä 
nukkumalla, ja toiseen ne jotka eivät seuraavan aamun aikaista herätystä 
kavahda. Käyn itse tarkistamassa molempien kohteiden laadut, ja päätän 
asettua taloksi hiljaisempaan vaihtoehtoon. Ennen liittymistämme 
paikallisiin illanviettorituaaleihin, käymme tiedusteluoperaatiolla 
paikallisten temppelissä nimeltä Kellari. Itse rituaalin alkaessa, 
huomaan paikalla olevan myös muita retkikuntia. Seurueita on 
omamme lisäksi myös Tampereelta sekä Oulusta, ja jokainen ryhmä 
vuorollaan ojentaakin kantaväestön edustajille uhrilahjansa. Kulttuurien 
kohtaaminen sujuu rauhallisesti ja riitti ei poikkeakaan niin paljoa omista 
juhlamenoistamme. Viimeiset kansanlaulut laulettuamme, siirrymme 
vielä jatkamaan iltaamme edellä mainittuun Kellariin, josta lopulta 
lähdemme asumuksiimme keräämään voimia seuraavaa päivää varten.

Kotimaan Puoli Pitkä
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Hyvin nukutun yön jälkeen on aamulla jälleen aika kerätä itseänsä ja 
jatkaa matkaa kohti uusia nöyryytyksiä. Kun saamme joukkueemme 
vihdoinkin kasaan, bussimme aloittaa taipaleensa kohti Kotkaa, tuota 
Kymenlaakson hiomatonta timanttia. Sulzerin pumpputehtaan pihaan 
kurvattuamme, meidät toivotetaan jälleen tervetulleiksi aamukahvien 
kera. Kahvien lomassa meille esitellään ensiksi itse yritystä sekä 
puhutaan hieman myös pumpuistakin. Eeppistä mittakaava lähentelevän 
esitelmän päätyttyä lähdemme tehdas kierrokselle, jossa pääsemme 
ihastelemaan erilaisia pumppuja niin kasattuina kuin osissakin. 
Kierroksen saavuttua päätökseensä, hyvästelemme isäntämme ja 
lähdemme matkaamaan kohti viimeistä tutkimuskohdettamme.

Meidän ja kotimme välissä seisoo enää Nesteen öljynjalostamo. 
Porvoon maaperästä kohoava laitos on massiivinen ja Suomessa 
suurin laatuaan. Meille luennoidaan mm. biodieselin saloista 
ja käymme yhdessä aiheesta myös syvällisempää keskustelua. 
Kiitämme vierailun isäntiä ja aloitamme kotimatkamme.

Matkamme saavuttua päätökseensä, keräännymme Otarannan 
kerhotilaan nauttimaan ruosta ja toistemme seurasta. Muistelemme 
yhdessä käymäämme vaarallista matkaa ja yritämme parantaa krapulaa 
nauttimalla hieman lisää virvokkeita. Pitkin iltaa seurueemme vähenee 
vähän väliä, ihmisten siirtyessä koteihinsa paljon ansaitulle levolle. 
Jotkut pitävät lepoa kuitenkin yliarvostettuna ja päättävät jatkaa iltaansa 
vielä Bordelliin. Totean tutkimusmatkamme olevan onnistunut. Vaikka 
aikataulujen puolesta tekikin välillä tiukkaa, pääsimme kuitenkin joka 
paikkaan lopulta perille. Kaikilla vaikutti olevan hauskaa, ja eiköhän tälläkin 
reissulla kertynyt muistoja, jotka voidaan jättää jälkipolville kertomatta.

Teksti: Lauri Pöyry
Kuvat: Lauri Kare
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MAIK-sitsit MAIK-sitsit

Tällä kertaa MAIK-sit-
sien teemana oli erään-
lainen päinvastaisuus ja 
vastakohtaisuus.
Juhlijamme, joilla ei 
ollut parempaakaan 
tekemistä sunnun-
taipäivänä, saapuivat 
vinksin vonksin jär-
jesteltyyn ja katettuun 
Smökkiin.
Vasemmalla ette näe 
Lauri Hirnylää, ettekä 
varsinkaan Pauli Ran-
taputkea.

Pehmeästä liskopuvus-
ta oli sitsien edetessä 
hyötyä, kun Ellan nak-
ki napsahti phuksikap-
teenillemme Juholle ja 
kyyti koveni.

IK:n lähes uunituore tanssiryh- 
mä esitti MAIK-juhlakansalle 
bravuurin jos toisenkin ja kerä-
si lähes nälkävuoden pituiset 
aploodit. Leggingseissä keikkuneet 
miestanssijat lähes syötiin nais-
yleisön ahnailla katseilla. Lähes.

Joku oli vetänyt muuta- 
kin kuin vaapukkamehua 
ja vauhti oli sen muka-
inen. Juoksukaljat sujah-
tivat leijonapaidan alle 
jopa vessa- ja röökitauoil-
le. Herää kysymys, eikö 
tämä olekaan klassi- 
nen Saulin määritelmä. 

Rintaliivein verhoillut 
titaanit valmistautui-
vat taistoon. Yhdellä 
joukkueella oli selvä 
sukupuolietu kilpailun 
tehtäviä ajatellen. 

Kuvat: Lauri Kare
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On kevät. Räntäisen tuulen tuoma ahdistus hiipii 
hiljaa sydämeen. Miten tästä selviäisi? Ei ole 
aikaa enää vanhoille harrastuksille, kun koulu, 
työ ja raati vievät kaiken ajan. Opintopsykologi, 
itkukohtaukset ja Wappu – tie onneen alkaa.

Jo pitkään mielessä hautonut ajatus, joka on 
vaan leikillä uskallettu lausua ääneen, pääsee 
valloilleen kesäpäivillä. Tuo arjen kirkastajana 
nähty itsensä nolaamisen mahdollisuus ja 
sanoinkuvaamattoman koskettava musiikki 
saavat yhdessä aikaan lähes hekumallisen 
liikkeen synnyn. Näin on IK:n oma tanssiryhmä 
perustettu. 

Alun hiljaiselon jälkeen jäsenten hakeminen 
alkaa. Kesän vapauttamat mielet eivät 
estele vanhempiakaan raksalaisia, ja 
pian kymmenkunta henkilöä odottaa 
malttamattomana syksyä ja sitä kautta 
ensimmäisiä harjoituksia. Natriumkloridilla 
höystetty rekrytointiprosessi saadaan 
päätökseen. Excursiomestarimme alkaa jo 
katumuksella muistella heikkona hetkenä 
kesäpäivillä annettua lupausta ensimmäisen 
koreografian laatimisesta. Taustalla pysytellyt 
phuksikapteenimme näyttää vihreää valoa ja 
Phuksiaisten esiintymisen stressaaminen alkaa. 

Ensimmäisistä harjoituksia päällimmäisenä 
mieleen nousee muisto epäuskoisesta ilmeestä 
Antti Tuiskun lantion liikkeitä katsoessamme. 

Paniikki alkaa nousta, kun koreografiaa ei 
saadakaan heti valmiiksi. Onneksi Marge-täti on 
kuitenkin muistanut ottaa huomioon rajalliset 
tanssitaitomme koreografiaa luodessaan 
ja viimeisissä harjoituksissa opimmekin 
Keinutaan-kappaleen liikkeet tunnissa. Sopiva 
haaste.

Phuksiaisten lähestyessä ryhmän miespuoliset 
jäsenet heräävät kauhulla karuun faktaan: 
vaatekaapissa ei olekaan esitykseen sopivia 
leggingsejä odottamassa. Onneksi valikoiduista 
designliikkeistä löytyy vastaus hätähuutoon ja 
kaikki saavat sopivat asut esiintymiseen. 

Phuksiaispäivänä ennen H-hetkeä pidetään 
vielä kenraaliharjoitus. Muutamana 
esitystä edeltävänä minuuttina kertaamme 
vielä Smökin ulkopuolella tanssiliikkeitä. 
Jännitys näkyy kaikissa meissä, mutta 
onneksi Arponen Lemmensoturi pelastaa 
paniikkitreenit laulamalla taustamusiikiksi 
esiintymiskappaleemme ulkomuistista. 

Esitys alkaa. Olemme aiemmin sopineet 
periaatepäätöksen, että epäonnistumisen 
sattuessa mokaajan täytyy vetäistä paita pois 
ja poistua itkien lavalta. Tätä ei kuitenkaan 
tapahdu, eli esityksemme on virheetön. 

Näemme alaviistossa phuksien kauhunsekaisen 
kunnioituksen ilmeet. Viimeisten nuottien 
soitua yleisö repeää Smökin katon kohottaviin 
suosionosoituksiin. Tie onneen alkoi jo kesällä - 
nyt myös tie menestykseen on taattu.

Ennen poistumistani lavalta muistan vielä 
kertoa upeutemme hölmistämälle yleisölle 
yhteystietoni ryhmään liittymistä varten. 
Seuraavana päivänä Facebookini ja puhelimeni 
käyvät kuumina, kun tanssiryhmän riveihin 
ryntää kasapäin uusia phuksi- ja ISO-jäseniä. 
Menestyksemme hämmästyttää jopa meidät 
itsemme. 

Suosion hullaannuttamina päätämme aloittaa 
toisen tanssin harjoittelun. ½-Hermannin 
silliksellä meille luvataan ohjelmanumero 
Sähköinsinöörikillan puolivuotisjuhlissa. Uuden 
tanssimme koreografeilla virtaavat hikikarpalot 
otsalla, kun koulukiireiden uuvuttama joukko ei 
ehdi harjoitella uutta tanssia tarpeeksi. Uuden 
spektaakkelin päivämäärä osuu sopivasti 
KPP:n ja Bordellin jälkeiselle lauantaille. 
Pidämme ensi-illan lappeen Rannassa 
ymppätovereillemme. Suosio vetää vertoja 
jopa phuksiaisten suosiolle. 

Kesken KPP:n saamme kuitenkin kuulla suru-
uutisen: SIK:n sitsit ja näin myös esityksemme 
on peruttu. Silmiimme piirtyneet setelien 
kuvat pyyhkiytyvät kyynelten mukana poskille. 
Spirit fingers –harjoittelu ei ole kuitenkaan 
mennyt hukkaan, sillä vaikeuksien kautta 
selvitämme tiemme parin muun tapahtuman 
esiintymislistalle. Tulevat koitoksemme 
tiivistyvät oikeastaan Matti Nykäsen sanoihin: 
”Huominen on aina tulevaisuutta.”

Teksti: Irene Konola

Kuvat: Saara Lassila

Tanssiryhmä ExotIK
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Vai niin. Että ihan seuraavanakin vuonna 
pitäisi kiltaa pyörittää ja siihenkin muka tar-
vittaisiin tekijöitä. Kyllä, se oli taas Raken-
nusinsinöörikillan vaalikokouksen paikka. 
Poikkeuksellisen aikaisin, jo 13.11. pidetty 
vaalikokous ft. pIKkujoulut keräsi jälleen pai-
kalle suuren määrän kiinnostuneita ja gonah-
taneita sekä yhden Teemu Meriluodon. Väkeä 
oli kuin Bluesin toimistolla lätkänpelaajia 
karhuamassa joukkueelta palkkojaan. Rak-
sa kuhisi innostuneita ja jännittyneitä pieniä 
ja suuria kilta-aktiiveja valmiina lunastamaan 
suolaustaulun armottomasti julistamia virko-
ja. Jo toista vuotta äänestys järjestettiin koneil-
la, mistä säästynyt aika luonnollisesti kulutet-     
tiin lukuisiin, hakijoita tenttaaviin kysymyksiin.

Ensimmäiseksi valittiin killalle ruorimies, IK:n 
seuraavan vuoden karikkojen läpi luotsaava pu-
heenjohtaja. Älykäs ja viisas, nokkela ja nopea- 
älyinen, sanavalmis ja iloinen tulisi seuraava 
johtaja olemaan. Kolme suurenmoista ja urheaa 
hakijaa astuivat eteen ja osoittivat valmiutensa 
palvella kiltaansa vielä vuoden sen ehkä vaa-
tivimmassa tehtävässä. Kolme uljasta heitä oli, 
mutta yksi ylitse muiden. Mut sit Saara voit-
ti. Oke. Ei sit, iha sama. En ois halunnukkaa.

Show must go on. Niinpä siirryttiin muun 
Raadin 2016 valintaan. Suiden vaah-
dotessa parasta vaihtoehtoa hakevista ky-
symyksistä, sai paikalle tuotu kuuma ja 
viinainen glögi riemukkaan vastaanoton. Pipa-
reissa ei ollut viinaa, mutta joku niitäkin silti söi.

Pikkujoulut järjestettiin Laurinlahden vene- 
kerhån tiloissa, jossa nälkäisille kiltalaisille tar-
jottiin sopivasti keittynyttä puuroa, sopivasti 
paistunutta joulukinkkua sekä lohta, perunoita, 
salaattia ja muita lisukkeita. Calle-Callen sinap-
pisatsi ei tänä vuonna ehtinyt näihin kemuihin.
Fuksit esittivät toisen speksinsä ja pikku-IE 
pamautti ilmoille vaihtelun vuoksi jotain muu-
ta kuin tanssiesityksen tai speksin. Lopputulos 
oli hupaisan näytelmän ja huutonaurua aiheut-
taneen videoinstallaation sekoitelma. Lisäksi 
kiltalaiset saivat nauttia uudehkon, mutta nyt 
jo äärimmäiseen huippuunsa hiotun tanssiryh- 
män Antti Tuisku-pitoisesta tanssiesityksestä.

Tänä vuonna Joulupukin piipahtamisen aikaan 
juuri harmillisesti ulkona käväisemässä oli Mika 
Lemmetyinen. Tai Pauli Moilanen, mikäli erään 
fuksin havainnointikykyyn olisi luottaminen. 
Joka tapauksessa pukki oli hävyttömällä tuulella 
säkit jalkovälissään. Kasseista raavittiin viimei- 
setkin muutaman euron lastit sylissä istuvien 
tyttöjen ja poikien käsiin. Marketta ei voinut vas-
tustaa Joulupukin partaa ja ryösti tältä suukon, 
jonka johdosta pukki lupasi myöhemmin Mar-
ketalle kovan paketin. Sangen ystävällinen pukki.

Vaalikokous ja pIKkujoulut

Teksti: Lauri Kare
Kuvat: Miia Mäkinen

Jouluruoka maittoi, pienemmät jäivät jalkoihin

Pikku-IEn esitys. Saaran ja Melan parisuhdedraamaa...
sekä Teemu Meriluoto.

Vuoden 2016 Raati esittäytyi
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Pullakahvit

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
toivottaa Ruutisten toimitus !

Vidsi oli omagegsimä regards Ruudisden bäädoimiddaja :DD



kiittää
kaikkia
tukijoitaan

Rakennusinsinöörikillan kannatusjäsenet 2015


