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Päätoimittajan viimeinen vuodatus
Olen useasti miettinyt, miksi Ruutisissa tai ylipäätään lehdissä on 
pääkirjoitus. Se vain pitkittää odotusta ja vie yleensä vähintään yhden sivun 
muusta laatumediasta lehdessä. No yritän pitää tämän minun viimeisen 
pääkirjoituksen lyhyenä. 

On siis minun aika kirjoittaa viimeinen pääkirjoitus. Onneksi ei enää 
enempää, koska p*skaa saa pöntöstäkin. Tosin muu Ruutisten toimitus on 
saanut taas hyvin laadukkaan teoksen. 

Tätä lehteä tehdessäni ei meinannut järki pysyä päässä seuraavista syistä:

1. Teen lehden yhdeltä istumalta, nyt kulunut 12h
2. Kahvi loppui jo ensimmäisen 5h jälkeen ja kauppaan en lähde.
3. Deadlineen on aikaa noin 7h painotalollle
4. Minulla ei vieläkään ole koko lehden materiaalia 
5.Pää lyö tyhjää, enkä ole vielä tehnyt kansikuvaa...

Toivottavasti olette nauttineet Ruutisista, koska lehtiä on ollut kieltämättä 
mukavaa tehdä, joten kiitos kuluneesta vuodesta.

Hyvää pIKkujoulua, joulua ja uutta vuotta!

Ruudolf Ruutinen
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PUHIKSEN (LÄÄH-)P
Morjensta pöytään!

Nonnih! Se olisi näyttävästi viimeinen kerta, kun Ruudolf 
Ruutinen slaidaa mun dm ja rukoilee vielä kerran, että kirjoitan 
tämän lehden parhaan osion, eli Puhiksen Puhinat.

Tämä syksy on mennyt aivan käsittämättömän nopeasti ja koko 
ajan vaan kovempaa. Opiskelijaelämä on palannut raiteilleen 
ja tapahtumia tulee jälleen jokaisesta tuutista ja tötteröstä. 
Tiedotuskanavat huutavat hoosiannaa ja kilta viihtyy. On 
todella hämmentävää ajatella, että kohta tämäkin vuosi on ohi 
ja kahden vuoden raatiurani tulee päättymään. Haikeeksihan 
se vetää, mutta ei kun uusia haasteita kohti!  Seuraavaksi 
kohdistankin katseeni Teekkarius 150 vuoden toteuttamiseen.

Vuodet kiltatoiminnassa on antanut minulle niin paljon etten 
vaihtaisi niitä mihinkään ikinä. Se on vaatinut lukemattomia 
työtunteja ja useita harmaita hiuksia, mutta vastineeksi 
olen oppinut niin paljon ja tutustunut niin moneen huikeaan 
ihmiseen. Kannustan kaikkia ottamaan kaiken irti pesteistänne 
ja muistamaan pitämään aina pilke siinä kuuluisassa 
silmäkulmassa, vaikka välillä tuleekin ahkeroida oikein olan 
takaa.

Tätä korkeakulttuurin tuotosta lukiessasi uusi raati ja uudet 
toimarit on valittu ja haluankin mitä lämpimästi toivottaa onnea 
valituille ja tsemppiä tulevaan vuoteen! Hyvin te salee vedätte!

Haluan lopuksi kiittää kaikkia menneestä vuodesta. Raatilaisia, 
jotka ovat jaksaneet ahertaa vaikka välillä ei ole ollut helppoa. 
Toimihenkilöitä, jotka ovat olleet kiltatoiminnan perustana ja 
varmistaneet, että kilta toimii ja elää hyvin. Vanhoja puhiksia, 
raatilaisia ja kiltalaisia, jotka ovat olleet tietopankkini, kun en 
ole itse tietänyt kaikkia vastauksia. Kiltalaisia, jotka ovat olleet 
osana luomassa killastamme Otaniemen haipeimman yhteisön!

Älkää kuitenkaan luulko, että pääsette minusta kokonaan eroon. 
Tulen ehdottomasti jakamaan tulevaisuudessakin viisauttani 
uusille raadeille ja toimijoille, kuten kunnollisen vanhan puhiksen 
kuuluu!

Hyvää joulua, uuttavuotta ja kaikkea siltä väliltä teille rakkaat 
kiltalaiset!

Vuodesta kiittäen,

Lassi Mäkelä
Puheenjohtaja 2021, raksalainen henkeen ja vereen

We want you to read this Ruutinen

PUHIKSEN (LÄÄH-)PUHINAT
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Kapujen löpinät

Tässä sitä ollaan matkalla Skipolin ensilumille ja yritämme keksiä hyvää sanottavaa lukijakansalle. Joululaulujen kuuntelua 
emme ole ehtineet aloittamaan, mutta glögin ja uunituoreiden pipareiden tuoksun ajatukset pehmentävät karskimmankin 
joulujuhlijan mieltä. 

On uskomatonta ajatella, että aika on jo kulunut näinkin nopeasti. Me kipparit olemme ainakin saaneet unohtumattomia 
kokemuksia. Välillä on ollut työläitä hetkiä, mutta fuksit ovat tehneet kaikesta sen arvoista. On ollut mahtavaa päästä 
näkemään, kuinka fuksit ovat orientoituneet Otaniemen meininkeihin. 

Nauttikaa fuksit tästä ajasta mitä teillä on. Jatkakaa samaan malliin ja levittäkää iloista raksamieltä ympärillä oleville. Viimeiset 
tentit lähestyvät, jonka jälkeen on hyvä ottaa kunnolla lepoa, syödä joulutorttuja, viettää aikaa perheen kanssa ja herätä 
myöhään aamulla. Ennen ansaittua lomaa on vielä edessä Piparelementti, Kapun wartteja sekä Otacruise. Suunnataan siis 
katseemme glögin täyteisin mielin kohti tulevaa.

Rauhaisaa joulua kaikille. Tehdään tulevasta ainutlaatuista <3

Kipparinne
Ramzi & Anna 

Captains’ gabs’

We are on our way to the Skipoli Ensilumi event and we 
are vigorously trying to think about something good to say 
to you. We haven’t started listening to Christmas songs 
yet, but the smell of glogg and freshly baked gingerbreads 
warm our spirits.

Time is passing by and we captains have had a lot 
of unforgettable experiences. Sometimes it has been 
challenging but fuksis have made it all worth it. It has been 
awesome to see how fuksis have orientated to Otaniemi.

Fuksis, enjoy this time that you have. Keep on spreading 
the joyful “raksa spirit” to those around you. The last exams 
are approaching. After that, it is good to sit back, relax, 
spend some time with your family and wake up late in the 
mornings. Before your vacation, there are events such as 
Piparelementti (Gingerbread Element), Captains’ quarters 
and Otacruise. Focus your gaze onto the happy future 
where new challenges and experiences await.

A Peaceful Christmas to you all! Let’s make this year a 
unique one <3

Your captains,
Ramzi & Anna
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Yesterday the bus trip back from Skipolis’ First Snows made 
me remember how Guilds and universities can come together 
and take parties to the next level. Riding the slopes and 
having the best times at afterski - what could be better?

We have usually the natural intention to stay in our own 
Guild’s groups when going out to events. That’s what I 
usually do because they’re my best buddies for sure. But this 
weekend showed me how valuable it is to go with others who 
seem	to	be	strangers	in	the	first-hand.	

I had great time with a group of people from Athene, KIK 
and DG with whom I shared a cottage. I’m hearing new 
wild stories of theirs and telling my best memories in the 
University. I hear which courses are the best and why that

professor is making everyone sleep and you shouldn’t take 
that IT course. Everyone likes to share something useful info 
about school with others.

I don’t even know how useful it might be afterwards when 
were in the work life. I’m sure I will come to meet some of 
these people of Aalto later in life. As a member of IK it feels 
like our Guild identity and traditions are truly unique and so 
are other’s also - it’s awesome.

I hope we’re going to meet new people at upcoming event’s 
like Otacruise and Dipoli Pre X-mas Party. It’s not a bad idea 
going out with your friends and experiencing student life with 
folks of other guilds also. Good to be back after the lockdown 
so let’s party and enjoy this ending year!

Opiskelijalle RILin jäsenyys on ilmainen. Opiskelijalle RILin jäsenyys on ilmainen. 
Jäsenenä pääset osallistumaan muun Jäsenenä pääset osallistumaan muun 

muassa RILin legendaarisille  muassa RILin legendaarisille  
jouluglögeille.jouluglögeille.

Liity jäseneksi ja katso glögien  Liity jäseneksi ja katso glögien  
ajankohta osoitteessa ajankohta osoitteessa 

www.ril.fiwww.ril.fi

Hanki itsellesi tänä vuonna 
aikainen joululahja! 

Master’s Captains Mumbles

Warm regards - Jaan
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Oltermannin palsta
Heissan!

Syksy on taas käynnistynyt vauhdilla ja upea puolihermannin juhla on vietty. Nämä sitsit olivat ensimmäiset minulle ja 
varmaan monelle muullekin koronatauon jälkeen. Olipa riemastuttavat juhlat, joissa myös kunniajäsenet tuntuivat hyvin 
viihtyvän. Kiitos järjestäjille!

Syksyn opetus on vielä aika etäopetuspainotteista yliopiston linjauksien mukaisesti. Keväällä opettajat saanevat itse valita 
oman opetustapansa: läsnä, etänä tai hybridinä, kaikki vaihtoehdot ovat käytettävissä. On varsin todennäköistä, että 
etäopetusta tulee olemaan jatkossakin.  Itse pidän tärkeänä, että ainakin osa kursseista olisi kontaktiopetusta ihmisten 
välisine kontakteineen. Toivotaan, että aukeava yliopisto saa myös syrjäytymis- tai loppuunpalamisvaarassa olevat opiskelijat 
mukaan toimintaansa. Opiskelijoiden hyvinvointikyselythän keväältä 2021 antoivat huolestuttavan viestin erityisesti 
kandiopiskelijoiden loppuunpalamisriskin kaksinkertaistumisesta edelliseen kevääseen verrattuna. Ei voi kuin toivoa, että 
tämä trendi saadaan katkaistua.

Kiltaan ja sen toimintaan merkittävästi vaikuttava muutos toteutuu syksyllä 2022, jolloin Insinööritieden Korkeakoulun 
kandiohjelman pääaineet lisääntyvät nykyisestä kolmesta neljään. ENY, RYM ja KJR-ohjelmat jakaantuvat 
rakennustekniikkaan, energia- ja konetekniikkaan, kestävät yhdyskunnat sekä kiinteistötalous ja geoinformatiikka 
vaihtoehtoihin. Lisäksi Insinööritieteiden korkeakoulun sisäänottomäärät tulevat kasvamaan lähivuosina Opetusministeriön 
ohjeistuksen mukaisesti. Killoissa tämä aiheuttaa muutospaineita, esimerkiksi fuksitoimintaa on laajennettava. Myös 
yhteistyöyritykset tulevat vaihtumaan ainakin kiltojen välillä.  

Haikeana lopettelen tätä viimeistä oltermannin palstaani. Kuusi vuotta oltermannina on kulunut rattoisasti; minulla on ollut 
ilo osallistua Hermanneihin, puolihermanneihin, kaskelottistipendin saajan valintaan ja muihin killan rientoihin. Lisäksi olen 
tutustunut killan raateihin aina vuoden alussa yhteisellä kampuslounaalla ja myöhemmin keväällä Kukanpäivän lounaalla. 
Näistä on syntynyt monta ihanaa muistoa lämmittämään mieltä. Toivon uudelle oltermannille – kuka hän onkaan - yhtä 
hauskoja hetkiä kuin itse olen saanut kokea!    
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Elokuva oli alkutunnarista alkaen miellyttävää katsottavaa 
ja korvia syleilevää kuunneltavaa. Alkutunnarin musiikki on 
mestariteos. Itse tarinan alkaessa huomioni kiinnittyi autoon, 
jolla perhe lähti muuttamaan. Auto oli pakattu jotenkin 
todella epäturvallisen oloisesti ja tavarat olivat lähellä pudota 
kyydistä. Perillä uuden kodin lähistöllä oli iso ja kaunis 
kamferipuu. Suurena puiden ystävänä tämä ilostutti minua 
kovasti. Oravakin taidettiin mainita pariin otteeseen elokuvan 
alkupuolella ja kukapa ei Oravasta tykkäisi, joten tämäkin 
nostaa arvosanaa minun papereissa. 

Uuden kodin pohjapiirustus oli ihan ok, mutta portaita 
yläkertaan joutui etsimään tarpeettoman pitkään. Kun portaat 
vihdoin löytyivätn tippui niitä pitkin tammerterho pompaten 
jokaisen portaan kautta alas. Tällaiset trick shotit kohottavat 
aina mielialaa. Kuka lie heiton suorittanut niin isot propsit tälle 
otukselle. Talosta löytyi myös spa-osasto, joka äkkiseltään 
vaikutti ihan mukiinmenevältä. Sanoisin, että samaa tasoa 
Ossinsaunan kylpylän kanssa. Vaikka Ossinsaunalta ei 
varsinaista kylpyammetta/paljua löydy, niin tilan muut 
positiiviset puolet nostavat nämä kaksi samalle tasolle. 
Huomasin myös, että lampunvarjostimet olivat usein vinossa, 
joka sai minut ajattelemaan oliko tämä tarkoituksellista.

Elokuvan kohtaukset, jossa harjoitetaan Xtreme -lajeja ei 
suinkaan	jäänyt	tammenterho	trick	shottiin	vaan	filmin	aikana	
nähtiin myös half pipen laskemista alas polkupyörällä. Taisi 
vielä olla kolme päällä yhden hengen konkelilla. Mad props to 
this also. ‘

Kun Mei tapasi pienet totorot, jotka johdattivat hänet ison 
ruskehtavan totoron luo, kiinnitin viivyttelemättä katseeni 
sen viiksiin. Ne olivat kuin raa’at tummaksi värjätyt spagetit. 
Pienempi sinertävä totoro taas muistutti minua Snorlaxista. 
Pienimmän valkoisen totoron näkymättömyys teki minuun 
myös vaikutuksen.

Eräässä kohtauksessa Mei kaatuu sateessa juostessaan 
ja hänen koko laukkunsa kastuu. Tällöin ajattelin, että 
toivottavasti hänen laukussaan ei ole mitään rikkoutuvaa tai 
esimerkiksi puhelinta, joka ei kestä vettä. Vähintään IP57 
-luokitus olis kova.

Eräässä toisessa kohtauksessa siskokset odottavat isäänsä 
Inarimäen bussipysäkillä, mutta isä ei saavukaan sillä 
bussilla, jolla hänen piti. Hän tuleekin vasta seuraavalla, 
joka on vielä kaiken lisäksi myöhässä. Odotus oli pitkä.  
Onneksi Mei ja Satsuki kuitenkin tapasivat iison ruskehtavan 
totoron pysäkillä odottaessaan. Totoron oma sateensuoja oli 
hävettävän pieni, joten Satsuki tarjosi sille sateenvarjoa. Juuri 
ennen isän bussia pysäkille kurvasi maaginen kissabussi, 
jonka kyytiin totoro hyppäsi sateenvarjo mukanaan. Tässä 
kohtaaa totorolla oli epämiellyttävän häiriintynyt ilme 
kasvoillaan.  Kissabussilla oli kuusi jalkaa molemmin puolin. 
Hieman	epätodellinen	fiilis	tuli	ja	tämän	takia	elokuvan	pisteet	
hieman laskevat. 

Eräässä kolmannessa kohtauksessa siskokset ja totorot 
suorittavat näyttävää puunkasvattamisrituaalia noin 20 metrin 
päässä isästä, mutta tämä ei edes huomaa ollessaan niin 
keskittynyt töihinsä. Keskittymiskyky 5/5.

Ehdottomasti elokuvan vauhdikkainta oli lopussa, kun koko 
kylä etsi kadonnutta Meitä. Useiden käänteiden kautta Mei 
kuitenkin löytyy. Tämä oli oikeastaan vain ison ruskehtavan 
totoron ja tämän jo mainitun kissabussin ansiota. Long live 
karvainen kuusijalkainen kissabussi! 

Lopullinen arvosana: 4.6 / 5 eli suht sheeesh.

Leffa-arvostelu: Naapurini Totoro

Paniikkijoululahjalista
Ruutisten toimitus päätti auttaa viimehetken viivyttelijöitä kokoamalla listan joululahjoista, jotka voit hankkia vielä jouluaattona. Toimitus 
jopa kokosi kaikki lahjaideat sen mukaan paljonko aikaa sinulla on vielä käytettävissä ennen lahjojen avaamista. Voit siis vain katsoa 
seuraavasta listasta, mihin sinulla riittää aika. Selkeyden vuoksi käytämme lyhennettä ELA=(Ennen lahjojen avaamista) lyhennettä.

5min ELA: “No nyt on 
kiire! Parempi tämäkin 
kuin lämmin käsi”

-Täffän lounasseteli 
lompakon pohjalta: ”ainakin 
tulee käyttöön”
-Puoliksitäytetty R-kioskin 
kahvipassi: ”Onhan se jo 
melkeen ilmainen kahvi”
-Livemusiikkiesitys, 
voit laulaa esimerkiksi 
Sydämeeni joulun teet: “Jos 
ei muuta nii ainakin hävis 
loiribingon”
-Havunoksa koristeeksi, 
sen voi ottaa myös 
joulukuusesta: “Ei ne sitä 
kuitenkaa huomaa”

10h ELA: “Ollaan vielä 
kotona tässähän on aikaa 
vaikka muille jakaa”

-Väärennettyjä täffän 
lounasseteleitä: “Jos lahjan 
saaja ei huomaa ni ei ne sitä 
täffälläkään	huomaa”
-Tämä lehti: “Kyllä sitä 
laatumediaa kehtaa lukea”
-Pölli naapurin pulkka: “Se 
k*sipää ei kuitenkaan huomaa 
ko se vahaa sitä uutta audiaa”
-Valmiiksi väritetty 
värityskirja: “Onhan se kiva 
kattela värikkäitä kuvia”
-Se kaksi vuotta sitten 
lahjaksi saatu, avattu, 
likööripullo jonka korkki 
on jumissa: “ Se laittaa sen 
kuitenkin uudelleen jakoon”

2h ELA: “Ei tässä vielä kiire 
oo, kaupoillekki vielä ehtii.

-Kympin lahjakortti 
Stockmannille: “tällä voi ostaa 
mitä haluaa”
-Suklaajoulukalenteri 
alennuksesta: “Ei se haittaa 
vaikka on jo aatto, suklaa on 
aina hyvää”
-Lähimmän Prisman 
Pelastusarmejan pata: “Raha 
on vähän tylsä lahja, mut ei 
varastettu”
-Lahjakortti Filmtowniin: “No 
tää on ainakin toiminnallinen 
lahja, koska tarvii ettii Filmtown 
joka on vielä pystyssä.

20min ELA: “Vielä keritään 
huoltsikalla käymään”

-Bensa-aseman lahjakortti 
(ei haittaa vaikka kaverilla ei 
ole autoa eikä ajokorttia!): 
“Jos ei muuta, nii voi maksaa 
bensat ens roadtripistä”
-Mamban levy Shelliltä: 
”Onhan tää parempi ko radio”
-Enkelikortti: “Mikäs se joulu 
ilman enkelikorttia”
-Tunkki tai auton vararengas 
“Ei sitä tiiä milloin tätä tarvii”
-Ensiapulaukku autosta: 
“Lähtee kuitenkin taas ihan 
käsistä”

*Ruutisten toimitus ei vastaa mahdollisista rikossyytteistä, lahjan saajan 
pettymyksestä tai mistään muustakaan haitasta.
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Kriitikon arvio: ExotIK on syksyn ehdoton suosikki 
raksalaisten tanssiryhmien keskuudesta. “Mykistävää 
performanssia!”
Tanssilattian läpi leijailee ryhmä exoottisiin trikoisiin pukeutuneita tanssijoita. Pian hellän alkutunnelmoinnin kruunaa räjähtävä 
siirtymä, illan esitys alkaa ja yleisö sekoaa täysin. Tanssilavaksi raivattu OK20 tila on esiintyjälle hyvin vaativa, mutta ExotIK 
ottaa tilan haltuun ammattimasella varmuudella. Esitys on yhtä aikaa vahva ja intiimi.

ExotIKin	omintakeisen	tyylin	mukaisesti	koreografian	suunnittelussa	on	hyödynnetty	vanhoja	toimintavarmoja	työkaluja,	kuten	
korkkiruuvia ja moottorisahaa. Adaptiivisen ryhmän toiminnassa on myös ällistyttävällä tavalla voitu huomioida kunkin yksilön 
vahvuuksia,	niin	että	enemmän	liikkeellistä	taustaa	omaavat	pääsevät	vaihdoissa	eturiviin	flexaamaan	osaamisellaan.	Esitys	
myötäilee upeasti luonnonvoimien ja ihmisen suhdetta toisiinsa, jonka myötä tulkinnassa on havaittavissa syvällistä “ei-
lineaaristen dynaamisten järjestelmien käyttäytymistä”. (wikipedia, kaaosteoria) 

Musiikilliset sovitukset ovat vertansa vailla ja nostavat kokonaisuuden tuiskusfääriin asti. Yleisö, tanssijat ja musiikki 
muovaavat kullekin esitykselle uniikin äänimaailman. Voit tuntea kuinka se humisee ja sykkii täyttäen tilan välillä kevyemmin 
ja välillä voimakkaammin.

Kohdeyleisö on huomioitu uskomattoman suunnitelmallisesti koko spektaakkelin ajan. Toisinaan katsojalta saattaa tilanteiden 
tuiskeessa jäädä jokin yksityiskohta näkemättä. Tämä ei kuitenkaan haittaa, nimittäin silloin voi suunnata katseensa kulloinkin 
eniten jäljessä vuorossa olevaan niin kutsuttuun “replay” tanssijaan. Tekniikka on huippuhaastava ja vain kaikkein parhaimmat 
tanssiryhmät kykenevät sen sulavaan hyödyntämiseen. ExotIK pystyy tähän 
leikiten. 

Tahtia ja perusrytmiä, liikeratoja, vartalolinjoja sekä jalkatekniikkaa… Mitä 
väliä! Hämmästyttävän exoottinen esiintyminen jälleen kerran!

Exosimp esiintyjä

Kokonaisarvosana 6/5 tähteä 
(ExotIKin virallinen kanta on vähintään 5/5 tähteä)

“Exotik ottaa vastaan vain positiivista palautetta”
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µräportti
Ruutisten toimitus kutsuttiin juhlistamaan ympäristötieteiden opiskelijajärjestö 
Myyn 60-vuotisjuhlia perjantaina 12.11. Itse en tosin ollut yksi juhliin osallistujista ja 
juhliakaan ei oltu vielä vietetty tätä artikkelia kirjoitettaessa, mikä luultavasti lähinnä 
vain lisää artikkelin tarkkuutta, koska analyysin tai raportoinnin tarkkuuteen ei 
vaikuta se että olisin ollut alkoholin vaikutuksen alaisena tai viettänyt mukavan illan 
vuosijuhlissa.

Juhlat alkoivat perinteisellä paikalle saapumisella. Heti huomasin ettei kyseessä ole teekkarivujut, koska kokkari paikalle 
saapumista ei voinut suorittaa kävellen tai sähköpotkulaudalla Otaniemestä vaan paikalle piti mennä bussilla. Tämä ei 
kuitenkaan minua haitannut, koska bussimatkan aikana ehdin täyttää korvaustositteen AB-lipun hinnasta, jonka suoraan 
lähetinkin Myyn hallitukselle hyväksyttäväksi.

Saavuttuani paikalle alkoi melkein suoraan lahjananto. Odotin innolla vuoroani ja kun Rakennusinsinöörikiltaa pyydettiin 
antamaan onnentoivotukset aloitin puheenvuoroni. Kerroin kaikesta mukavasta ja sellaisesta ennen kuin siirryin kuvailemaan 
lahjaani. Lahjaksi olin ostanut hienointa erittäin kuivaa valkoviiniä, jota Otaniemen Alkosta sai. Esiteltyäni lahjan kerroin 
testaavani sen laadun. Kolautin pulloa kyynärpäällä ja pullo meni säpäleiksi. Harmittelin sotkua, mutta onneksi olin varautunut 
tätä varten ja nappasin toisen kossupullon frakkini povarista. Pullo narskahti auki kauniisti ja korkki katosi mysteerisesti. 
Luontaisesti tämän jälkeen tyhjensin pullon itse ja kätellessäni hallituksen jäseniä ojensin rahastonhoitajalle korvaustositteeni 
bussilipusta ja kahdesta kossupullosta.

Cocktail-tilaisuuden jälkeen siirryimme itse pääjuhlaan. Heti harmittelin, ettei juhlan läsystä löytynyt yhtäkään kuvaa, 
taikka lauluja hyvät ystävä ja ikuisen teekkarin laulu. En ehtinyt nostamaan puutteita toastmasterin tietoisuuteen ennen 
kuin lauloimme jo ensimmäistä kappaletta. “Helan går jo nyt” pohdin mielessäni, mutta huomattuani ettei kukaan muu ollut 
hämmästynyt totesin vujujen olevan varmaan hieman dokatummat.

Tyhjensin kossushottini ja täytin sen suoraan viimeisellä piilopullollani, jonka aioin myös korvaustosittaa Myyn kautta. 
Loppujuhlan muistot olivat hieman epäselviä, mutta herättyäni ylioppilastalon portaikosta totesin illan varmaan olleen ihan 
onnistunut.

Totesin että tarvitsen tasoittavaa ja päätinkin mennä suoraan Milliklubille. Olihan kello kuitenkin vasta 23 perjantai-iltana.
Sanoisinkin siis että ihan 5/5 ja suosittelen jokaiselle.

Koriskolumni
Tuttuun tapaan yliopistokoris on alkanut vahvasti insinööriteekkarien joukkueen 
ENGijENGin osalta. Tänä vuonna peleissä on käynyt ennätysmäärä muitakin kuin 
raksalaisia. Odotettu kahden ottelun puhdas peli sarjan alkuun kertoo joukkueen 
tunnetusta varmuudesta, raahautui Otahallille mikä kokoonpano tahansa. 
Ensimmäisessä ottelussa kaatui akateeminen nilviäiskerho Ethana ja toisessa 
polyteknikkojen rautanaulaajat PoRa.

Toisessa	ottelussa	joukkue	omaksui	aikaisempien	kausien	tapaan	first	we	give	siima,	
then we pull matto alta -metodin, ilman sitä ensimmäistä. Tässä pelityylissä ideana on 
eliminoida vastustajan mahdollisuudet heti ottelun alussa, jolloin loppupuolella on varaa 
kaikenlaiselle huvittelulle, joista suosituimpia ovat tuomarille mussutus ja vastustajalle 
urpoilu.

Oheisviihteen lisäksi piristystä peliin ovat tuoneet uudet tulokkaat, joiden suorituksia ei voi olla huomioimatta. Allekirjottanut 
ihailikin ensimmäistä kertaa konelaisen ulkomaanvahvistuksen otteita, jotka olivat kiistatta joukkueemme kermaa. Tämän 
johdolla ENGijENGi oli puoliaikaan mennessä 16 pistettä PoRaa edellä, ja lopulta ottelu päättyikin 57-30 hyväksemme. 

Keväällä toiseen peräkkäiseen mestaruuteen tähtäävän ENGijENGin pahin haastaja lienee hetken pimennossa ollut 
pahamainen Boston KYltiks, jonka nykyisestä kokoonpanosta ei tosin ole tietoa. Syksyn edetessä nähdään säilyykö 
ENGijENGin terävä vire päivien pimentyessä entisestään. Lopulta kevään pudotuspeleissä jännitys todella tiivistyy.

Eino ”mun joukkuekaverit on pelannu Lauri Markkasta vastaan” Leino
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Parranhoitovinkit Ruutisittain
Parrat ovat olleet muodissa jo pitkään. Joidenkin tutkimusten mukaan partojen suosiota siivitti vuoden 2008 pörssiromahdus 
ja sitä seurannut partahöyläköyhyys – eli siis alimpaan sosioekonomiseen statukseen vajonneiden miesten kyvyttömyys 
ostaa parranajovälineitä. Koska kummankin meidän – siis sinun, arvon lukija, ja minun – opintotuet pelattiin liettualaisilla 
nettikasinoilla, on tullut aika keksiä ekonominen vaihto kliinisen sileälle babyfacelle! Tämä artikkeli tarjoaakin parhaat vinkit 
taloudelliseen ja ENY-teekkareittain ympäristöystävälliseen parranhoitoon.

1. Hanki oikeat välineet

Hiustenleikkuusakset, kynsisakset, tarvittaessa vaikka ala-asteelta penaaliin jääneet tylsät paperisaksetkin sopivat 
karkeimpaan siistimiseen. Jos kesän aikana on ehtinyt kasvaa kunnon risuparta, niin pensassaksetkin on todettu toimiviksi. 
Teräviä veitsiä tai puukkoja – oikeastaan mitään veitsiä tai puukkoja – emme suosittele lyhentämiseen. Tällä hetkellä 
Ruutiset suorittaa toimittajien täydennysrekrytoimista. Myös työsuojeluvaltuutettua etsitään.

Partarajan rajaamiseen suosittelemme ostamaan jonkinlaisen sähköteknisen apparaatin. Tarvittaessa vaikka kumppanin 
säärikarvatrimmeri käy varsin hyvin. 

2. Kasvata, leikkaa, kasvata, leikkaa – mutta älä leikkaa liikaa

Joillain miehillä parran kasvattaminen trimmauspituuteen kestää viikon. Toisilla kaksi. Joillain 14 vuotta. Tässä on 
hyvä tiedostaa oma kasvusykli, on noloa mennä työhaastatteluun kolme kuukautta vanhalla parransängellä, joka ei 
kauheudessaan kuulu niin ajeltuun naamaan kuin partaankaan. Tosin, jos maitokarvat tuppaavat tuota vauhtia, ehkä on 
parempi siirtyä lukemaan muita laatujournalismin helmiä.

Kasvattaessa on tärkeää muistaa leikata kuolleet latvat pois aina silloin tällöin. Tämä pitää parran terveenä. Älä kuitenkaan 
leikkaa liikaa, muuten voit palata takaisin babyface-tasolle.

3. Kosteutus

Tätä on syytä suorittaa jo heti kasvuprosessin alusta alkaen. Eli heität jotain 
partaöljyä naamaan ja hierot leukaas kunnolla siihen, älä unohda viiksiä. Tämä 
estää partakarvojen kuivumisen ja pitää ihon alla terveenä.

Partaöljyjä saa kaupasta monenlaisia, mutta Ruutiset suosittelee raakaöljyä. 
Se on luonnon maasta pumpattua, eikä missään keinokuitulabroissa tehtyä. 
Lisäksi jalostaminen vie mennessään kaikki terveelliset rikkimolekyylit, joita 
raakaöljyssä on. Raakaöljyä saa ehkä helpoimmin Porvoon jalostamolta, mutta jos 
et jaksa vaivautua sinne asti, on naapurin autosta pumpattu diisseli todettu myös 
laatuluokan kamaksi ja sai Ruutisten arvostelussa arvosanan 9/10.

Vaihtoehtoisia partaöljyjä kans on, esimerkiksi luonnontuotteenakin tunnettu muta. 
Parhaat mudat saa Kaliforniasta tai jostain huitsin Nevadasta, jotka kaikki sisältää 
taikavoimaisia karmapartikkeleita sekä manaa, jota voi hyödyntää myös Magic the 
Gatheringissä. Toimittajakunta suosii kotimaista tuotantoa, ja omavaraistalous on 
vielä parempi. Niinpä kokeilimme Ossinlammen mutaa. Märkä muta sai todellakin 
parran tuntumaan paljon kosteammalta, mutta miinuksena mainittakoon, että 
luontaisten aromien takia yksikään kahdestatoista kissastani ei suostunut tulemaan 
lähellekään. 6/10.

Yhteenvetona mainittakoon, että luonnontuotteita on monenlaisia, kannattaa 
kokeilla mikä orgaaninen myrkky sopii itselle.

4. Sitten trimmaamaan!

Kun parta on riittävän pitkä, ota suosikkipuutarhasaksesi ja ala trimmaamaan! Vain mielikuvitus on rajana. Erilaisia 
partatyylejä voi katsoa netistä, vain mielikuvitus on rajana. Ruutiset suosittelee Lemmy Kilmisteriä: tämä klassinen villin 
lännen irvokas pankkirosvo-look on aliarvostettu ja tulisi herättää henkiin! Muista, että jos tarvitset lisää parta muotoiluun tai 
leikkaat liikaa, niin toista vain vaiheita 1-3, kunnes pääset takaisin tähän vaiheeseen.

Käännä sivulle 14, jossa on Ruutisten puuha-aukeama ja parta-Visa!

Tundra-Jeti

Lemmyn majesteettinen look
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Maanvapaamittarit – Mitä paljastuu kolme kovan takaa?
Maanmittarikillan motto, tuo lämpöä ja yhteisöllisyyttä huokuva, ”killoista perhein”. Onko tämä kuitenkin vain 
pullantuoksuiseksi naamioitua synkkyyttä? Pienen ja pehmeän alta onkin kuoriutumassa kova ja terävä totuus. 

Kandiuudistuksen ravistelema insinööritieteiden korkeakoulu toimii hedelmällisenä pelialustana kiltojen välisten 
voimasuhteiden uusimiseen. Ruutisten toimituksessa nimimerkki Vihreä Kaappi on saanut käsiinsä Maanmittarikillan 
hallinnon, korkeakoulun edustajien sekä Rakennusinsinöörikillan toimijoiden välistä kirjeenvaihtoa, joka vahvistaa epäilykset: 
Maanmittarikillalla on suuret suunnitelmat sekä kovat suunnitelmat niiden toteuttamiseksi. 

Vuosikymmenien saatossa Maanmittarikilta on asustanut 
useissa sijainneissa, mutta suunta on ollut selkeä. Kohti 
toimintaa ja erityisesti Rakennusinsinöörikiltaa - viimeisimpänä 
liikkeenä seinänaapuruus Otakaari 4:n kellarissa. 
Poikkeusolot ovat antaneet mittarikansalle tilaisuuden hioa 
suunnitelmiaan rauhassa ja nyt syksyllä 2021 normaaliin 
paluun yhteydessä he ovat junailleet yhteiset kiltahuoneiden 
avajaiset. Vai yhteiset avajaiset yhteiselle kiltahuoneelle? 
Onko Rakennusinsinöörikillan pitkäaikainen päätukija mukana 
juonessa?

Sekä Maanmittarikillan että Rakennusinsinöörikillan 
vaalikokoukset pidetään viikolla 46 ja ilmassa onkin 
valtataistelun tuntua. Maanmittarikillan haalarigaalan 
aktiviteettina oli Rakennusinsinöörikillan kiltahuoneen valtaus 
ja reviirin vahvistaminen. Myös Rakennusinsinöörikillan raati oli 
joko alistettu tai juonessa mukana, sillä luotettavien lähteiden 
mukaan kiltahuoneen varjelijoita oli käskytetty poistumaan 
aktin ajaksi. 

Ilmassa on huolestuttavia merkkejä, joten kehotan jokaista 
kiltalaista pitämään silmät auki. Emme saa antaa mittarikansan 
tietää, että me tiedämme.

Vihreä Kaappi
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PikkujouluhoroskooppiPikkujouluhoroskooppi
  
Kuumin pikkujoulukausi on käsillä, joten Ruutisten horotoimitus on koonnut kasaan tietopaketin siitä, mitä tulemaan Kuumin pikkujoulukausi on käsillä, joten Ruutisten horotoimitus on koonnut kasaan tietopaketin siitä, mitä tulemaan 
pitää, ja miten kenties parhaiten varautua.pitää, ja miten kenties parhaiten varautua.
  
Oinas 21.3.–19.4.Oinas 21.3.–19.4.
Nyt jo parin vuoden ajan patoutunut pikkujouluhenkesi pääsee vihdoin valloilleen, Nyt jo parin vuoden ajan patoutunut pikkujouluhenkesi pääsee vihdoin valloilleen, 
kun järjestät kauden makeimmat pippalot! Juhlistasi ei puutu mitään, paitsi ehkä kun järjestät kauden makeimmat pippalot! Juhlistasi ei puutu mitään, paitsi ehkä 
vaatimattomuus ja vähäeleisyys. Nyt onkin hyvä aika tarkastella budjettia, vielä vaatimattomuus ja vähäeleisyys. Nyt onkin hyvä aika tarkastella budjettia, vielä 
kerkeät perumaan sen kustomoidun kolmemetrisen diskopallon.kerkeät perumaan sen kustomoidun kolmemetrisen diskopallon.

Härkä 20.4.–20.5.Härkä 20.4.–20.5.
Vuoden paras aika on taas täällä! Vihdoin saat kaivaa villapaitasi naftaliinista ja Vuoden paras aika on taas täällä! Vihdoin saat kaivaa villapaitasi naftaliinista ja 
nautiskella oikein toden teolla joulumusiikista, -ruuista ja -herkuista. Muista kuitenkin, nautiskella oikein toden teolla joulumusiikista, -ruuista ja -herkuista. Muista kuitenkin, 
että tänä jouluna kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä kaiken tarvitse olla täydellistä. että tänä jouluna kaikkea ei tarvitse tehdä itse eikä kaiken tarvitse olla täydellistä. 
Maistuu se kaupankin porkkanalaatikko!Maistuu se kaupankin porkkanalaatikko!

Kaksoset 21.5.–20.6.Kaksoset 21.5.–20.6.
Pikkujoulukalenterisi on jo täynnä erilaisia rientoja niin töiden, kaveriporukoiden kuin Pikkujoulukalenterisi on jo täynnä erilaisia rientoja niin töiden, kaveriporukoiden kuin 
erilaisten toimikuntienkin kesken, ja ehkä jopa muutamiin kissanristiäisiinkin olet erilaisten toimikuntienkin kesken, ja ehkä jopa muutamiin kissanristiäisiinkin olet 
lupautunut paikalle. Mieti kuitenkin tarkkaan, jääkö sinulle tarpeeksi aikaa viettää lupautunut paikalle. Mieti kuitenkin tarkkaan, jääkö sinulle tarpeeksi aikaa viettää 
niiden ihmisten kanssa, jotka merkitsevät sinulle kaikista eniten?niiden ihmisten kanssa, jotka merkitsevät sinulle kaikista eniten?

Rapu 21.6.–22.7.Rapu 21.6.–22.7.
Pikkujoulukausi on verkostoitumisen kulta-aikaa! Mikäpä yhdistäisi ihmisiä paremmin, Pikkujoulukausi on verkostoitumisen kulta-aikaa! Mikäpä yhdistäisi ihmisiä paremmin, 
kuin punaviinistä punoittavat posket tai seuraavana päivänä nolostuttava karaokeveto kuin punaviinistä punoittavat posket tai seuraavana päivänä nolostuttava karaokeveto 
(suosikkeja ovat My Heart Will Go On ja All I Want For Christmas Is You). (suosikkeja ovat My Heart Will Go On ja All I Want For Christmas Is You). 

Leijona 23.7.–22.8.Leijona 23.7.–22.8.
Vuoden kohokohta eli vuodenvaihde lähestyy, etkä millään malttaisi odottaa. Vuoden kohokohta eli vuodenvaihde lähestyy, etkä millään malttaisi odottaa. 
Pikkujoulut ovatkin hyvää harjoitusta ennen tähtisädetikkujen ja skumpan täyttämää Pikkujoulut ovatkin hyvää harjoitusta ennen tähtisädetikkujen ja skumpan täyttämää 
iltaa. Ehkäpä voinet testata eri tapoja löytää kotiin hieman villimmänkin pikkujouluillan iltaa. Ehkäpä voinet testata eri tapoja löytää kotiin hieman villimmänkin pikkujouluillan 
jälkeen. Harjoitus tekee mestarin. Muista suojalasit!jälkeen. Harjoitus tekee mestarin. Muista suojalasit!

Neitsyt 23.8.–22.9.Neitsyt 23.8.–22.9.
Valitettavasti horotoimitus päätyi siihen tulokseen, että se on tällä kertaa esteellinen Valitettavasti horotoimitus päätyi siihen tulokseen, että se on tällä kertaa esteellinen 
keksimään lukemaan tähdistä Neitsyiden pikkujoulukommelluksia. Tulee se keksimään lukemaan tähdistä Neitsyiden pikkujoulukommelluksia. Tulee se 
pikkujoulukausi ensi vuonnakin. Mutta tulevatko Ruutiset?pikkujoulukausi ensi vuonnakin. Mutta tulevatko Ruutiset?
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Vaaka 23.9.–23.10.Vaaka 23.9.–23.10.
Tänä pikkujoulukautena on sinun vuorosi olla parkettien partaveitsenä! Tapahtuipa Tänä pikkujoulukautena on sinun vuorosi olla parkettien partaveitsenä! Tapahtuipa 
tanssit sitten duunipaikan tiloissa, Otaniemen kaverikämpissä tai keskustan klubeilla tanssit sitten duunipaikan tiloissa, Otaniemen kaverikämpissä tai keskustan klubeilla 
tänä kautena hurmaat kenet tahansa, tai vähintään herätät suurta kateutta taidoillasi. tänä kautena hurmaat kenet tahansa, tai vähintään herätät suurta kateutta taidoillasi. 
Jos siis tunnet yhtäkkistä tarvetta tanssahdella biitin tahtiin, anna mennä! Edes tyhjä Jos siis tunnet yhtäkkistä tarvetta tanssahdella biitin tahtiin, anna mennä! Edes tyhjä 
taikka olematon tanssilattia ei sinua hidasta.taikka olematon tanssilattia ei sinua hidasta.

Skorpioni 24.10.–22.11.Skorpioni 24.10.–22.11.
Vielä on viimeiset hetket elää vuosi sitten tehtyjen uudenvuodenlupausten Vielä on viimeiset hetket elää vuosi sitten tehtyjen uudenvuodenlupausten 
mukaisesti. Ehkä lupasit vähentää puhelimenkäyttöäsi ja keskittyä enemmän mukaisesti. Ehkä lupasit vähentää puhelimenkäyttöäsi ja keskittyä enemmän 
paikalla oleviin ihmisiin? Mikä olisikaan parempi paikka aloittaa, olkoonkin sitten paikalla oleviin ihmisiin? Mikä olisikaan parempi paikka aloittaa, olkoonkin sitten 
auttamattoman myöhässä, kuin pikkujoulut! Olipa lupauksesi mitä tahansa, vielä auttamattoman myöhässä, kuin pikkujoulut! Olipa lupauksesi mitä tahansa, vielä 
kerkeät ne lunastamaan.kerkeät ne lunastamaan.

Jousimies 23.11.–21.12.Jousimies 23.11.–21.12.
Tänä pikkujoulukautena riisipuuro on pahin vihollisesi. Välttele sen keittämistä Tänä pikkujoulukautena riisipuuro on pahin vihollisesi. Välttele sen keittämistä 
viimeiseen asti, se palaa pohjaan joka tapauksessa. Jätä puuronkeitto tänä(kin) viimeiseen asti, se palaa pohjaan joka tapauksessa. Jätä puuronkeitto tänä(kin) 
vuonna muiden harteille, ja keskity itse muihin asioihin, esim. glögin juontiin.vuonna muiden harteille, ja keskity itse muihin asioihin, esim. glögin juontiin.

Kauris 22.12.–19.1.Kauris 22.12.–19.1.
Saatat tavata loppuvuodesta sielunkumppanisi, joten älä jätä yhtään mahdollisuutta Saatat tavata loppuvuodesta sielunkumppanisi, joten älä jätä yhtään mahdollisuutta 
väliin osallistua sosiaalisiin menoihin. Ehkäpä tämä innostaa sinua järjestämään väliin osallistua sosiaalisiin menoihin. Ehkäpä tämä innostaa sinua järjestämään 
jopa omat pikkujoulut, ja ehkäpä sielunkumppanisi löytyy vieraittesi joukosta? jopa omat pikkujoulut, ja ehkäpä sielunkumppanisi löytyy vieraittesi joukosta? 
Sielunkumppani saattaa löytyä myös lähikaupan kassajonosta, mutta toimitus liputtaa Sielunkumppani saattaa löytyä myös lähikaupan kassajonosta, mutta toimitus liputtaa 
pikkujoulujen puolesta.pikkujoulujen puolesta.

Vesimies 20.1.–19.2.Vesimies 20.1.–19.2.
Opinnot painavat päälle eikä töistäkään lakata soittamasta. Pikkujoulut saattavat Opinnot painavat päälle eikä töistäkään lakata soittamasta. Pikkujoulut saattavat 
tuntua sinusta juuri nyt turhalta ajantuhlaukselta, koska kiireet tuntuvat painavan tuntua sinusta juuri nyt turhalta ajantuhlaukselta, koska kiireet tuntuvat painavan 
päälle. Ehkäpä sinun pitäisi kuitenkin olla avoin rentoutumiselle hyvässä seurassa. päälle. Ehkäpä sinun pitäisi kuitenkin olla avoin rentoutumiselle hyvässä seurassa. 
Sosiaalisten rientojen jälkeen sujuvat opinnotkin paremmin. Sosiaalisten rientojen jälkeen sujuvat opinnotkin paremmin. 

Kalat 20.2.–20.3.Kalat 20.2.–20.3.
Sinulle tämä pikkujoulukausi lupaa satumaista onnea. Kenties löydät rakkauden Sinulle tämä pikkujoulukausi lupaa satumaista onnea. Kenties löydät rakkauden 
tai uuden ystävän, tai voitat arpajaisissa. Tie onneen ei kuitenkaan ole ruusuilla tai uuden ystävän, tai voitat arpajaisissa. Tie onneen ei kuitenkaan ole ruusuilla 
tanssimista. Joudut tekemään vaikeita päätöksiä, kuten porkkana- vai perunalaatikko, tanssimista. Joudut tekemään vaikeita päätöksiä, kuten porkkana- vai perunalaatikko, 
mutta punnitsemalla tarkkaan päätöksesi, on menestyksesi taattu.mutta punnitsemalla tarkkaan päätöksesi, on menestyksesi taattu.
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Parta-Visa

Parranhoitoohjeiden lisäksi Ruutisten toimitus päätti tehdä lyhyen parta-Visan.

Yhdistä seuraavat nimet oikeisiin partoihin: 
Väiski Vemmelsääri, Pelle hermanni, Muumien Taikuri, Pikku kakkosen Jyrki, Rölli ja Gandalf

Puuha-aukeama

Ruutisten Pikkujouluinen sana-arvoitus!
Etsi seuraavat sanat ristikosta:

Pipari  Joulupukki  
Lahja   Tonttulakki  
Riisipuuro  Glögi  
Kuusi  Pikkujoulu
Tähti   Kynttilä  
Kinkku   Lumiukko  
Manteli  Kulkuset 
Lanttulaatikko
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Mikä jouluherkku olet?
Vastaa kysymyksiin niin saat selville mikä jouluherkku parhaiten kuvastaa sinua!

Kuinka paljon odotat joulua?

a) Aloitan joululaulujen kuuntelemisen heti marraskuussa. 
Joulu on vuoden parasta aikaa!
b) Joulun odotus alkaa aina silloin kun saa avata 
ensimmäisen luukun joulukalenterissa
c) Samanlainen se on kun kaikki muutkin juhlapyhät
d) Ai onko joulu jo huomenna? Mulla vähän työt ja dedikset 
painanu päälle niin en oo yhtään ehtinyt ajatella...
e) Eniten odotan joulusaunaa ja kunnon ruokaa

Miten vietät pikkujoulusi?

a) Kuuntelen joulusoittolistaani ja käytän jouluvillapaitaa
b) Osallistun joululahjojen jakoon pIKkujouluissa
c) Luen ruutisia ja ryyppään
d) Firman pikkujouluissa edustamassa jotta pomo on 
tyytyväinen vaikka pitäisikin ehkä välillä myös opiskella
e) Mietin miten joulukinkusta saa mahdollisimman hyvän 
tänä vuonna

Kuinka paljon jouluherkkuja joulupöydässä 
kuulu sinun mielestäsi olla?
a) Teen aina listan siitä mitä kaikkea joulupöydässä pitää 
olla jotta mikään ei unohdu. Kaikki herkut pitää aina olla!
b) Kyllä ne lemppariherkut ainakin pitää olla
c) Ei niillä herkuilla niin väliä kunhan on juotavaa
d) Oi pitäisi kyllä varmaan olla kaikenlaista, olen varmaan 
unohtanut jotain
e) Ei mitään herkkuja tarvitse, kunnon ruokaa vaan

Mitä hankit joululahjaksi ystävillesi?

a) Neulon kaikille villasukkia ja valan itse kynttilöitä
b) Askartelen söpöt joulukortit ja sitten jonkun suklaan
c) Pullo on aina varma valinta
d) Lahjakortin johonkin hemmoteluun
e) Vien aina perinteisen jouluhauen tuoreena jouluaamuna

Kuinka paljon valmistelet jouluruokiasi 
etukäteen?
a) Teen ensimmäisen erän jo pikkujouluksi niin ehtii 
nauttimaan ja toisen erän sitten varsinaisesti jouluksi. Ja 
kaiken itse tottakai
b) Teen itse sen minkä jaksan ja ostan loput kaupasta, ei 
tarvii stressaa
c) Haen kaiken valmiiksi kaupasta
d) Aloitin valmistelut vähän liian myöhään joten ei löytynyt 
enää kaikkea kaupasta, niin pitää vähän improvisoida
e) Jouluaamuna herään viideltä tekemään kaiken, siinä se 
joulumieli tulee samalla 

Miten lievität joulustressiäsi?
a) Kaikkien jouluaskareiden tekeminen on mulle sitä 
stressinlievitystä
b) Teen jouluaskareet niin hyvin kun pystyn ja jaksan ja loput 
saa olla
c) Tissuttelen samalla kun hoidan kaikki jouluasiat 
d) Kyllä sitten joulun jälkeen ehtii lepäämään, nyt vaan jos 
jaksaa tässä vielä nämä pari juttua ja sitten mulla onkin se 
juttu ja se...
e) Eipä nyt sitä joulua tarvitse stressata, samalla tavalla se 
on ennenkin hoidettu

Eniten a-vastauksia: Olet pipari!

Olet himo-jouluihminen. Aloitat joulusoittolistasi 
kuuntelemisen jo marraskuussa ja rakennat joka vuosi 
isomman ja hienomman piparkakkutalon. Koristelet koko 
kämpän lattiasta kattoon ja rakastat myös pipareiden 
koristelemista, sekä syömistä.

Eniten b-vastauksia: Olet joulutorttu!

Tykkäät kaikista jouluherkuista, mutta muiden tekemisessä 
on liian suuri vaiva joten tyydyt joulutorttuihin tekemiseen. 
Sinulla on paljon ideoita ja inspiraatiota jouluun, mutta 
jaksaminen ei aina riitä joten toivot että muut hoitavat 
suurimman osan tekemisestä.

Eniten c-vastauksia: Olet punaviiniglögi!

Sinua ei niin kiinnosta joulu eikä jouluruuat. Sinulle on 
tärkeintä että joulupöydästä löytyy hyvät juomat, ja kysyit 
alkon myyjiltä kaikki juomasuositukset eri ruokien kanssa. 
Olet keräillyt Blossan glögipulloja jo monta vuotta ja pidät 
vuosittaiset glögimaistiaiset jotta se paras glögi löytyy.

Eniten d-vastauksia: Olet sekahedelmäkiisseli!

Sinulla on aina monta rautaa tulessa ja kiirettä pukkaa, 
niin jouluvalmistelutkin jäi vähän viime tinkaan. 
Sekahedelmäkiisseli oli ainoa asia mitä kaupasta enään 
löytyi kun kävit siellä aatonaattona. Elät hektistä elämää, 
mutta on hyvä muistaa välillä vähän myös ottaa rennommin.

Eniten e-vastauksia: Olet riisipuuro!

Sinä et niin jouluherkuista välitä, vaan sinulla pitää olla 
kunnon jouluruuat pöydässä. Haluat viettää perinteisen 
joulun, ja mitä aikaisempi herätys, sen parempi. Täydellistä 
riisipuuroa olet keittänyt monta tuntia hiljaa poristen. 
Mantelin löytäjä esittää aina jouluvirren pöydän ääressä ja 
toivot olevasi se onnekas ihminen joka saa sen kunnian 
tänä vuonna.

Fritsu

Vastaukset:




