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Pääkirjoitus

Puheenjohtajalta
Joulu on taas ovella. Sen on voinut havaita
viimeistään lokakuussa, kun Stockmann avasi
jouluosastonsa. Tässä vaiheessa sen on iskostanut
päähänsä pahastikin otaantunut raksalainen, kun
tenttikausi lyö päälle ja monelta sekin on jo
ohitse.
Itse vietän joulunaikaa varmasti eri lailla kuin
moni muu. En nimittäin vietä sitä lainkaan.
Huomaamatta tämä juhla ei toki minultakaan jää,
kun yhtäkkiä kaikki ystävät ja kaverit häviävät
vanhempiensa luokse ja sulkevat kännykkänsä
joulurauhaa viettääkseen. Silloin on minullakin
mahdollisuus viettää aikaa vanhempieni kanssa.
Vaikka joulusiivousta ei ole tehtykään eikä
jouluaattoa aikataulutettu minuutilleen
saunoineen, puuroineen ja kinkkuineen, on
meidänkin kotonamme kerrankin mahdollisuus
olla perheen kesken ilman, että kenelläkään olisi
kiire minnekään. Minne meillä toisaalta oliskaan
kiire, kun koko kaupunki on suljettu. Elämme
siis jälleen harvinaista aikaa joten nauttikkaamme
siitä yhdessä.

Raativuosi on taas takana. Monta iloista haastetta
on kohdattu ja monta tuskaista kyyneltä
vuodatettu naurun ja ilon aaltojen yhteydessä. Ensi vuonna oli tarkoitus jättää teekkarihommat hieman
vähemmälle, mutta Teekkarispeksin ohjaajan toivotettua minut eilen tervetulleeksi näyttelemään,
loppuivat vapaa-ajan ongelmat jälleen kerran kuin seinään. Meno on kuitenkin varmasti toisenlaista.
Uudet ympyrät ja uudet ihmiset kutsuvat luokseen haasteineen ja kaikelle löytyy jälleen tehtävänsä.
Opiskelkaa siis ahkerasti ensi vuonnakin, mutta älkää ajautuko putkeen, jossa valmistutte ennen
muita tuntematta puoliakaan opiskelutovereistanne nimeltä. Opiskeluaika on maailman parasta aikaa
ja loppujen lopuksi se on aivan liian lyhyt tuhlattavaksi pelkästään opintoihin. Tarttukaa haasteisiin
ja kurottakaa korkealle. Viisikymppisenä on turha enää murehtia mitä tuli tehtyä väärin. Oikein
tehtyjä asioita sen sijaan on ilo muistella ystävien kanssa, jotka ovat pysyneet läheisinä vuosikymmeniä
iloisen opiskelijamenneisyyden ansiosta.
JORAN “HASSE” HASENSON
PÄÄTOIMITTAJA

Melkein ajattelin tänään
Kaikki loppuu aikanaan ja niin myös minun
valtakauteni on lähes tiensä päässä. Ei ole
näkynyt timanttitiaraa tai edes ponia ja pieniä
kärryjä, mutta en siltikään ole vuoteeni pettynyt.
Tai en ole sitä ainakaan vielä, tosin tätä
kirjoittaessa vuotta on jäljellä vielä puolitoista
kuukautta…Vaalikokous ja pIKkujoulut,
gummmijoulu, onhan noita vielä ennen lomaa –
ja ennen joulua.
Tänä jouluna toivon lahjaksi aikaa, tai ainakin
onnistuneempaa ajanhallintaa. Luin viime
viikolla
erästä
naisten
asiapitoista
aikakausilehteä, jossa haastateltiin Hugo Bossin
naisten malliston johtavaa suunnittelijaa.
Tekstissä mainittiin, että kiire ei tyylikästä eikä
trendikästä. En yleensä ole ensimmäisenä mukana
uusissa trendeissä, mutta tähän muotivillitykseen
voisin hullaantua. Pois kiire ja kauas pois
ahdistavat deadlinet. Saisi rauhassa käpertyä
peiton alle ja juoda monta mukia sopivan
lämmintä teetä. Ja katsoa Frendejä videolta.
Kuinka usein olet saanut lahjaksi juuri sitä, mitä
toivoit? Luulen, että saan tänäkin vuonna pettyä
paperikääreitä repiessäni. Villasukkia, suklaakonvehteja ja ässäarpoja, joita ukki ja mummi ostavat
joka joulu lapsenlapsilleen. Toivottavasti uusi raati löytää paketeistaan jotain muuta, sillä aikaa
raativuosi tarvitsee (noin 365 päivää). Määräaikojen ja ehdottomien takarajojen kanssa taistellessa ei
voi päästä parhaaseensa. Tuloksena on usein vain tyydyttävää tekstiä Ruutisten puheenjohtajan
palstalle.
Kiitos tästä vuodesta ja anteeks,
-LAURA.

Kiltakummilta
Varmin muistutus siitä, että vuosi lähenee loppuaan lienee kaupoissa alkanut jouluhulina. Kai
se sitten on pakko uskoa, että tämäkin homma
ylioppilaskunnassa loppuu. Juuri nyt kun viimein
tietää mitä oikeasti pitäisi tehdä. Samoin kyllä
kävi viime vuonna, kun hommat killassa olivat
ohi. Mikähän siinä onkin, että koko vuoden
hulluna tekee kaikkea ja silti joulukuussa on se
kammottava tunne, että juuri se tärkein juttu,
jonka tajusi liian myöhään jäi tekemättä?

Oltermannilta
Olen kuluneen syksyn aikana ollut paljon yhteydessä yritysmaailman kanssa. Näissä yhteyksissä on lähes aina sivuttu keskusteluissa kolmea
asiaa: valmistuvien opiskelijoiden määrää,
asiakkuutta ja tulevien insinöörien sosiaalisia
kanssakäymisen taitoja.
Yritysmaailma sekä tuotanto- että suunnittelupuolella ovat huolestuneita valmistuvien insinöörien määrästä ja kyselevät löytyisikö osastolta
vastavalmistuneita tai diplomityövaiheessa olevia
teekkareita – töitä olisi tarjolla ja edessä olisi
hyvät etenemismahdollisuudet. Näihin keskusteluihin liittyy usein toinen kysymys – opiskelijoiden motiivit opiskella. Omalta osaltani olen
voinut vilpittömästi kertoa, että nykyiset teekkarit
ovat poikkeuksellisen hyviä ja opiskelevat
päämäärätietoisesti.
Asiakkuus ja sosiaaliset taidot ovat työhön liittyvä keskusteluaihe, Yritysten toimintaa ohjaa
voimakkaasti halu palvella asiakkaita siten, että
asiakkaat ovat tyytyväisiä, asiakkuuteen liittyvät
taidot koetaan kuitenkin usein vaikeiksi ja puutteellisesti hallituiksi – sehän ei ole perinteinen
insinööriosaamisen alue vaan sosiaalinen taito.
Yritykset ovat käynnistäneet tämän vuoksi useita erilaisia asiakkuuteen ja asiakassuhteiden hallintaan
liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten yhteydessä tulee korostetusti esille, että asiakassuhteiden hoidon
eräs keskeisistä taidoista on viestintä – asioiden kertominen oikea-aikaisesti, oikean sisältöisenä ja
asiakkaan käyttämien käsittein sekä asiakkaan kuunteleminen. Rakentamista ei pidä myydä kuten
autoja 50 vuotta sitten kertoen auton moottorin yksityiskohdista vaan kertoen auton ostajille tärkeistä
ominaisuuksista. Miten tätä taitoa opitaan? Ymmärtääkseni eräs parhaista keinoista on aktiivinen
sosiaalinen kanssakäynti mihin kilta ja ammattiainekerhot luovat hyvät puitteet – toisaalta ei ole
pahitteeksi harrastaa teekkarimaailman ulkopuolisiakin aktiviteetteja.
Keskustelut antavatkin aiheen toivottaa aktiivista kiltatoimintaa ja opiskelua.
JOUKO KANKAINEN

Tietenkin sitten haluaa kertoa seuraajalleen näistä
kuningasajatuksista, jotka pelastavat koko
ylioppilaskunnan/killan. Ja onhan se jatkuvuudenkin nimissä järkevää kertoa, miten homma
toimii, mikä meni pieleen ja miksi. Ylioppilaskunnassa varsinkin tämä jatkuvuuskäsite on
usein pinnalla ja jatkuvuutta koitetaan parantaa,
jotta toiminta pysyisi linjakkaana.
Mutta missä vaiheessa testamenttaaminen tai
jatkuvuuden ylläpitäminen menee yli ja alkaa
vain rasittaa uusia toimijoita? Missä menee se
raja, että vanhan toimijan neuvot ovat toivottuja ja tarpeellisia, eivätkä ole linjaa ”silloin kun minä
olin ylioppilaskunnan/killan hallituksessa, niin silloin asiat hoidettiin näin…” ja vain ahdista uutta
innokasta tyyppiä? Tässäpä näiden asioiden vaikeus.
No nyt on taas aika kääntää uusi sivu elämässä. Lopettaa hommat ylioppilaskunnassa ja potea jonkinlaista opiskelija-aktivismi krapulaa, kun lopputalvelle ei ainakaan vielä ole kasaantunut mitään
kivaa ”pikku nakkia” hoidettavaksi. Vieroitusoireita lienee luvassa, olenhan jo niin pahasti jäänyt
koukkuun opiskelujen oheistoimintaan. (Pitääkö mun nyt sitten aivan täysipäiväisesti opiskella?
Sehän voi johtaa ennen aikaiseen valmistumiseen. Kääk!) Perinteisestihän kevättä on pidetty uudelleen
syntymisen ja uusien alkujen aikana, kun luonto herää talven jälkeen kukkaan. Täällä opiskelijapiireissä
väittäisin kyllä uuden vuoden olevan enemmän tällaista aikaa, kun eri luottamushommissa toimijat
vaihtuvat. Uudet ihmiset pääsevät kokeilemaan siipiään ja vanhat toimijat siirtyvät kuka minnekin.
Toivottavasti nyt osaan jättää seuraajalleni sopivasti tyhjän pöydän jolta aloittaa ja kuitenkin toimia
tukena ja turvana tarvittaessa.
Olipas kiva vuosi, taas. Kiitos ja hauskat joulut!
LEMPPA
(JOHANNA.LEMMETTY@HUT.FI)
kirjoittaja on IK:n kiltakummi ja toimii TKY:n hallituksessa teekkari- ja järjestövastaavana
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Maailmassa monta on
ihmeellistä asiaa…
”Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa…” kuuluu lastenlaulu. Yksi ihmeellinen
asia on Eurovision laulukilpailut. Miten ihmeessä Suomi voi olla aina niin huono?
Suomalaiset ovat vuosien varrella antaneet yleisön ja asiantuntijoiden äänestää
esiintyjää vuoronperää ja rinakkain, mutta tulos on aina ollut se ja sama, eli
siellä viimeisten sakissa.
Espanjalaiset paneutuvat Eurovision laulukilpailuun aivan toisella intensiteetillä.
Seurasin heidän esikarsintaansa tässä sunnuntaina eräänä. He valitsevat
parikymmentä henkeä, jotka kilpailevat viikoittain laulannan jalossa taidossa.
Seuraamassani kolmituntisessa kisassa kuudestatoista jäljellä olevasta raati
pudotti ensin neljä. Näistä neljästä yleisö ja asiantuntijat päästivät kuitenkin
kaksi sympaattisinta mukaan leikkiin seuraavalle viikolle. Ja jottei homma siihen
loppuisi äänestivät mukaan päässeet 14 onnekasta vielä yhden kahdesta
tippumassa olevasta kisaan mukaan. Eli siis, kun oli seurattu kolme tuntia
karsintaa, oli yksi kaveri tiputettu. Seuraavaksi olikin aika raahata tippuneen
kyynelehtivät vanhemmat studioon ja haastatella heitä. Sitten loppujuonnot ja
seuraavalla viikolla taas sama rumba uudestaan. Kiva nähdä kuinka koko rumban
selvittänyt pärjää ”tuhansien murheellisten laulujen maan” -edustajalle.
Toinen hassu asia maailmalla oli lentokoneateriointi. Sehän on sinänsä jo oma
taiteen lajinsa ja vaatii hirvittävää keskittymistä ja tsemppiä, ettei läikytä jotain
päällensä tai survo vieressä olevan hampaita sisään. Mutta tässäkin asiassa
suomalaiset eristäytyvät muusta maailmasta. Koneen lentäessä Espanjasta
Englantiin syövät ihmiset ateriansa ja ottavat ruokajuomansa ja se on siinä sanoisi
Mertarantakin. Mutta kun jatkolento lähtee Lontoosta Helsinkiin alkaa tapahtua.
Suurin osa porukasta hamstraa ruokansa siivittäjäksi yhden gintonicin, punaviinin
ja vielä konjakin ”ihan vaan kahvin kanssa nautittavaksi”. Ja kun ruuat on syöty
ja juomat juotu alkaa peräpään myyntitiskille muodostua jonoa. Onhan se otettava
nyt, kun kerran ilmaista on ja lomalla ollaan. Kiva nähdä kuinka euron tulo
vaikuttaa suomalaisiin juomatapoihin, joiden muistaakseni piti muuttua jo EUjäsenyyden takia ”ihan radikaalisti”.
ESPOOSSA RUUTISTEN DL-PÄIVÄNÄ KIRJOITTI ERÄSKIN
PIENI KULKIJA

Taistelu raatipaikoista
Tiukan, peräti kaksi kokousta
vaatineen valinnan tuloksena saatiin
viimein selville IK:n raati 2002. Kokous meni pitkälti farssiksi ääntenlaskun yhteydessä, kun lopulta kukaan
ei tiennyt kuinka monta ääntä oli
annettu ja kenelle ne olivat kohdistuneet. Tietty jännitys leimaa aina
vaalikokousta, mutta tällaiseksi sen ei
pitäisi mennä. Seuraavalla raadilla onkin nyt haaste varmistaessaaan, että
vastaavaa ei enää pääse tapahtumaan.
Onneksi kaikki kuitenkin saatiin
selväksi ja raati 2002 voitiin julkaista
10.12. Onnea valinnasta ja voimia
tulevalle vuodelle.
HASSE

Puheenjohtaja:
CAMILLA VORNANEN
Kirjuri:
MIKKO LAUTALA
Rahastonhoitaja:
TUULA OLENIUS
OPT:
NIINA VIRTANEN
SAT:
ANNE LEHTINEN
UAT:
JOHANNA AARNISALO
Excu:
TOMI JOKIRANTA
Ruutiset:
LAURA HILTUNEN
Fuksit:
KATRI JUNNA

Kolmossivun
raksalainen

RILin toimiston väki
toivottaa glögintuoksuista joulua!
RIL tukee ammattiainekerhotoimintaa !
Ammattiainekerhot voivat hakea toiminta-avustusta vuodelle 2002
ammattikuntien
välisen
ja
alueellisen
yhteistoiminnan
kehittämisprojekteihin. Yhteensä vuonna 2002 jaetaan 15 000 mk.
Vapaamuotoiset hakemukset hankesuunnitelmineen toimitetaan Pirkkoliisa
Meinckelle (pirkkoliisa.meincke@ril.fi ) helmikuun 2002 loppuun mennessä.

RIL-TENNIS 2002
RIL-tennis uudistetussa muodossaan pelataan B-sarjana talven aikana.
Loppukilpailut A- ja B-sarjoissa sekä nelinpelissä järjestetään toukokuussa
Taivallahden kentällä. Tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin.
RIL-tennikseen 2002 voit ilmoittautua jo nyt:
puh 09 - 6840 7812 tai sposti pirkkoliisa.meincke@ril.fi

RIL-pörssi
Uudistettu työ- ja harjoittelupaikkoja välittävä RIL-pörssi on avattu
kotisivuillamme osoitteessa www.ril.fi – Jäsenenä voit selailla avoimia
työpaikkoja ja etsiä juuri sinulle sopivaa työtä.

Lähde kertomaan opiskelusta raksalla valitsemaasi lukioon!
RIL maksaa jokaisesta pidetystä abi-infosta 300 mk
+ matkakorvaukset ja mahd. päivärahan.
Ilmoittautumiset Niina Virtaselle
nvirtane@cc.hut.fi / 09 – 6840 7841
Lisää ajankohtaisia tapahtumia nettisivuillamme www.ril.fi
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Alces alces
Alkaa jälleen olla se aika vuodesta kun korjataan syksyn maut talteen, joidenkin herkkujen osalta alkaa tosin olla pikkuhiljaa myöhäistä. Omenat eivät enää putoa puusta vaikka kuinka ravistelisi runkoa. Mustikat ja puolukat ovat jo purkeissaan
kellarien hyllyillä tai verilettujen lisukkeena ala-asteen torstaisella ruokalistalla. Sienet, ne harvat mitä tänä syksynä
sattui maan uumenista ulos työntymään ovat valmista muhennosta ennen kuin moista rihmastorakennetta ennättää edes
nostaa koriin. Kannattaa siis kiinnittää huomiota sellaisiin säänkestäviin luonnonantimiin. Tällaisia ovat erilaiset
riistaeläimet. Metsästyksen ollessa usein varsin alueellista toimintaa on yleensä syytä hakeutua hieman merta edemmäs
kalaan jos mielii saalista saada. Metsot ja teeret eivät ole innostuneita muuttamaan kaupunkien puistoihin ja urbanisoitumaan
pyrkiviä hirviä on toistuvasti käännytetty huumorintajuttomien aluepoliisien toimesta jo kaupungin rajalla.
Siksi metsään halusin mennä nyt ja kyllä kannatti. Ukkometso, niin iso ettei Suomessa ole yhtään, tuli haalittua RuotsinLapista syyskuun lopulla. Toisen kerran tärppäsi viikonvaihteessa kun oman pystykorvan haukusta ammuttu hirvenvasa
jäi haaviin kuulaassa alkutalven aamussa. Näitä herkkuja maistellessa ei voi kuin olla onnellinen siitä ettei kaikki
elintarvikkeet sittenkään ole pakattu kutistemuoviin. Eihän toki hirveä tai metsoa voi sellaisenaan syödä vaan hitunen
sorminäppäryyttä keittiössä on suureksi avuksi erilaisia gourmet-annoksia rakenneltaessa. Kaiken tietysti kruunaa huolella
ja harkinnalla valittu punaviini ja vaikkapa lyhyt snapsi ruokahalua herättämään. Lopuksi tarjoiluehdotus a‘la chef de
mikko.

Hirveä pannussa

Jag har flera gånger under höstens lopp funderat över vad i all världen jag skulle
göra hela dagarna ifall jag inte skulle råka vara en lyckligt lottad phux. Hur
skulle jag få dagarna att gå då? Nu rusar de bara förbi, utan att jag hinner göra
någonting av av alla de hundra saker jag gärna skulle villa göra.
Varje morgon har man som phux samma problem med att försöka dra sig upp ur
sängen och komma iväg till skolan till klockan åtta, för att ta del av våra älskade
matematikföreläsningar. Det är trots allt inte ofta man är i tid till föreläsningen;
det bara inte går att stiga upp den där omänskilga tiden tidigt på mordonen då
det är kallt och mörkt ute och man inte har fått sova ordentligt på flera dagar.
Förutom tidiga morgnar och sena kvällar på skolan har man ännu en massa
hemtal att räkna. Och veckan före tenten kan en liten phux lätt få ett
nervsammanbrott och bestämma sig för att hoppa av allting och sluta skolan i
rena frustrationen. Det här gör hon förstås ändå inte, utan efter tenten då nästa
sitz står inför dörren är allt bra igen och hon fortsätter studera som tidigare.
Men det är inte själva skolan och skolarbetet, som tar all tid av oss phuxar, utan
det är det så kallade studielivet med video-kvällar, sitzer, sångkurser, fester och
det ena till det femte som ordnas hela tiden. Att vara phux innebär att man inte
har några som helst problem med fritidssysselsättning, det är bara att välja och
vraka mellan allt som händer. Och man vill ju så gärna vara med i allting och
samtidigt få ihop lite studieveckor, men det här har visat sig vara en olöslig
ekvation. Dessutom får man inte glömma alla de phuxpoäng som vi måste skrapa
inop för att få mössan till Wappen -och den vill ju varenda phux få!

400 g hirvenlihaa
100g siankylkeä
2 - 3 sipulia
2 rkl öljyä
suolaa ja pippuria
6 katajanmarjaa
2 dl metsäsieniä
1 rkl tomaattipuretta
2 valkosipulinkynttä
2 dl lihalientä
persiljaa
Leikkaa hirvenliha ja siankylki suikaleiksi. Kuori sipuli ja pilko se. Lämmitä öljy riittävän suuressa valurautapaistinpannussa. Paista hirvenlihat,
siankylki ja sipulit. Mausta suolalla ja
pippurilla maun mukaan. Lisää murskatut katajanmarjat ja pilkotut sienet
ja anna hautua kannen alla. Sekoita
muutaman kerran etteivät aineet pala
pohjaan. Lisää tomaattipuré, purista
valkosipulin kynnet ja lisää lihaliemi.
Tarkista maku, ja ripottele päälle
persiljaa. Tarjoa vaikkapa lohkottujen
ja uunissa kuorineen paistettujen
perunalohkojen
sekä
pihlajanmarjahyytelön kera.

En phux:s problem
med tid

Kort sagt är det allt bra jobbigt det där med att studera; studier och studieliv får
en liten phux att i svaga ögonblick längta egter pensionärsåren innan man ens
hunnit in i arbetslivet. Det är trots allt inte så farligt som det kanske låter. Det
gäller bara för oss phuxar att hitta en balans mellan studier och studieliv, dvs.
det räcker med ett par studieveckor per termin så länge man deltar i alla viktigare
fester! Och vi är ju bara phuxar en gång i vårt liv, så vi måste ta vara på vårt
phuxår och ta del av allt roligt och inte bara sitta hemma och plugga.
Julen närmar sig nu med stormsteg, och snart börjar julfesterna avlösa varandra
till en liten phux:s stora glädje. I väntan på dem passar alla phuxar, och äldre
studeranden med barnasinnet kvar, på att njuta av första snön som fallit.
VEM ÄR MED PÅ SNÖBOLLSKRIG?!
JOHANNA HELLBERG,
DEN DÄR TÄFFÄ-PHUXEN IGEN...
Kirjoituksen innoittaja tallustelemassa lumisessa talvimaastossa. Huomaa
hyvät kylkilihat.

MIKKO KAARTINEN

Kära phuksar!
Ollaan jo aika pitkällä syksyssä, tämän
lehden ilmestyessä mitä ilmeisemmin
joulu on jo ovella ja tonttu ovela
kurkkien nurkkien takana. Jotta vältyttäisiin suurilta tunteenpurkauksilta
tekstin loppuosassa niin kiitän jo tässä
vaiheessa teitä kaikkia kuluneesta
syksystä. Yhdessä on koettu fuksiaiset,
HBN, RILkamat, molemmat
suunnistukset ja mitä niitä kaikkia
onkaan. Kiitoksia niistä kaikista, olette
olleet huippuporukka ja mitä
ilmeisimmin sellaisena pysyttekin.
Kiitoksia myös sisäasiaintoimikunnan
ponteville uurastajille, joita ilman
moni lennokas idea olisi jäänyt
toteutumatta.
Niiden teistä, joita isänmaa tarvitsee
tammikuun alusta, on hyvä muistaa
olla välillä yhteyksissä koulukavereihin ja muutenkin kiltaan päin,
jotta voidaan katsella sitten lähempänä
mahdollisesti järjestettävää Wappua
mitä tehdään. Muiden kanssa on vielä
koko talvi ja kevät edessä lukuisine
tapahtumineen, ainakin Gravitaatio
kurkottaa jo hernesopan tuoksuista
kinnastaan kohti kaikkia meitä, jotka
osaamme myös olla olematta turhan
vakavia. Siksipä joulunaika kannattaakin ladata akkuja ihan kunnolla
ja muistaa mahdollisen työssäkäynnin

ja tenttiinluvun ohella myös viettää
lomaa ja tavata niitä kavereita, jotka
ovat valinneet jonkun muun suunnan
elämälleen kuin sinihaalariseen riemujoukkoon liittymisen. Jossain
vaiheessa on aika myös miettiä
seuraavaa lukuvuotta, ISOhenkilöksi
ryhtymistä sekä muutenkin elämää
fuksivuoden jälkeen vaikka se
kaukaiselta tuntuukin.
Kun ensin olen innostanut teitä killan
ja ylioppilaskunnan tapahtumiin,
seuraa nyt moralisointivaihe eli
muistakaa myös opiskella. Kansaneläkelaitos on yllättävän helposti
hihassa kiinni jos opintoviikkojen
lukumäärä ei kasva ollenkaan ja onhan
riittävä noppamäärä myös edellytys
lakin saamiseksi sinä suurena
mahdollisesti järjestettävänä kevään,
työläisten ja ylioppilaiden juhlana. Sitä
paitsi jokainen opintoviikko on
0,556% koko tutkinnosta. Kynttilää
voi kuitenkin polttaa monestakin
päästä ja vielä jää vakan allekin vähän
steariiniroiskeita, omaa aktiivisuuttaan
kannattaa suunnata useampaan suuntaan. Tämän olen itsekin huomannut,
mutta vaikka kiireiseltä välillä
saatankin vaikuttaa niin silti saa aina
tulla juttelemaan, kysymään neuvoa tai
mielipidettä tai ehdottamaan jotain

joka mieleen on juolahtanut.
Olkaapa ihmisen kuvalla,
KIPPARINNE MATTI

Rilkamissa nähtiin monia hyvin Halloween-teeman
mukaisesti pukeutunieta ihmisiä

Tänä vuonna fuksien RILkamaspeksi oli todella hyvä
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Lakinlaskijaisia vietettiin alkusyksystä
Lakinlaskijaiset keräsivät taas suuren
lauman teekkareita laskemaan lakkinsa talvilevolle ja melkoisen määrän
muita opiskelijoita bilettämään Dipoliin. Illan aikana yleisöä viihdyttivät
mm. Maija Vilkkumaa, Pale Face,
Cleaning Women ja The Funkin’ Polar
Bear. Juhlat loppuivat kahden maissa,
mutta jatkoilla meno oli hurjaa aina
seuraavaan iltaan saakka.

Seuraava suuri Dipoli-biletys onkin
sitten Gravitaatio. Erikoisuutena niissä
bileissä on rappusiin pystytetty
liukumäki.
HASSE

Ei teekkaribileitä ilman RWBK:ta. Soitto oli jälleen yhtä puhdasta kuin
yleensäkin...

Lakitkin toki laskettiin keskiyöllä teekkarihymnin soidessa.

Pääesiintyjä Maija Vilkkumaa oli todella kovassa iskussa. Ehdottomasti
parhaita keikkoja, joita olen Maijalta kuullut.
Loppuillasta meno alki jo olla aika sumuista. Syykin lienee ilmeinen.

Yleisö hyppivillinä lakinlaskijaisissa esiintyneen The Funkin’ Polar Bearin tahdissa

Joululahjahelvetti
Näin joulun alla moni tuskailee kiperän ongelman edessä: miten
muistaa läheisiään jouluna. Postiluukusta tipahtelee päivittäin huikeita
joululahjakuvastoja ja televisiosta tulvii joulumainoksia. Mutta mitä
ihmiset todella tahtovat joululta? Me otimme asiasta selvää, ja
tässä ovat tulokset:
Kysymykset:
1. Nimi, osasto, vuosikurssi?
2. Mitä haluaisit saada joululahjaksi
a) tyttö/poikaystävältä?
b) kavereilta?
c) vanhemmilta?
3. Tiedätkö jo, mitä lahjoja itse aiot antaa?
4. Paras koskaan saamasi joululahja?
5. Turhin saamasi joululahja?
6. Parasta joulussa?
1. Anu, materiaali- ja kalliotekniikka, 2.
vsk
2. a) Jounkun hyvän kirjan
b) Suklaata
c) koruja
3. Äidille aion antaa jonkun sopivan
kirjan, muut lahjat ovat vielä työn alla.
4. 4-vuotiaana saamani iso pyöreä
lattiatyyny.
5. Väärän värinen iltalaukku
6. Mahdollisuus viettää aikaa rakkaiden
ihmisten kanssa.
1. Jukka, Sähkö, 1. vsk
2. a) Jotain kivaa, mutta ei tarvitse olla
mitään kallista, ajatus on tärkein
b) Ihan mitä tahansa hauskaa
c) Rahaa
3. En tiedä vielä
4. Viimejouluna tyttöystävältä saamani
pieni muovinen poliisihahmolelu,
mukana
aseita ja tarvikkeita.
5. Aina joskus sitä saa tyhmiä vaatteita.
6. Jouluruoka ja se, että saa olla
rauhassa.
1. Jukka, Raksa, 1. vsk
2. a) Jotain tarpeellista
b) Jotain käytännöllistä
c) Taloudellista sponsorointia
3. En
4. Suklaa
5. Joulukukka
6. Ruoka

1. Juhana, Kone, 2. vsk
2. a) Zippo
b) Viinipullon, tai jos kavereilla on
enemmän rahaa, niin viinapullon.
c) Rahaa
3. En ole vielä miettinyt
4. Kalastustarvikkeet, esimerkiksi vapa
oli kiva.
5. Kirja
6. Ruoka

1. Konsta, energiatekniikka, 2. vsk
2. a) Lehden vuosikerta
b) Jotain pientä
c) Rahaa
3. En aio miettiä ennen 20.12.
4. Raha
5. Kirjanmerkki
6. Ruoka ja tunnelma

1. Erkka, Fyssa, 1. vsk
2. a) Jotain luettavaa
b) hmm... jotain epämääräistä
c) Jotain syötävää
3. En tiedä vielä
4. Jääkiekkolautapeli
5. Villapaita
6. Parasta joulussa on rauhoittuminen

1. Marja, Kemia, 4. vsk
2. a) Jonkun pienen korun
b) Vaikka kirjoja
c) Vaatteita
3. Ehkä jotain itsetehtyä
4. Sellainen lahja, jossa on paljon
ajatusta mukana, kuten itsetehty.
5. Sukulaisilta vaatteita, joita ei voi
käyttää.
6. Rauhallisuus

1. Laura, Sähkö, 2. vsk
2. a) Jotain yllättävää
b) Jonkin kivan levyn
c) Rahaa
3. Siskolle olen ajatellut antavani levyjä
4. Pulkka
5. Kynttilänjalka
6. Läheisyys ja lämpö

1. Robert, Materiaali- ja kalliotekniikka,
2. vsk
2. a) TV:n
b) Kaverit voisivat vaikka tarjota
minulle koko illan
c) Rahaa
3. Paha kysymys.. en tiedä.
4. Tietokone
5. Kahvikuppi
6. Ruoka

1. Arhi, Materiaali- ja kalliotekniikka,
3. vsk
2. a) Puhelimen
b) Minullekin kelpaisi, jos tarjoisivat
illan.
c) Rahaa
3. En
4. Sähköjuna
5. Vaatteet, joita ei voi käyttää
6. Aika ja rauha

JOULUISIN TERVEISIN
HEIDI JA SAIJA
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Jouluseikkailu
ne minne haluaa. Normaalisti Lumikarhu käynnistää koneensa aina
joulukuun ensimmäisenä päivänä, että lunta ehtii aattoon mennessä sataa
tarpeesi että minä pääsen poroillani ja
reelläni jakamaan lahjat. Nyt on
kuitenkin sattunut jotain ikävää.”

1.
Oli joulukuun ensimmäinen päivä.
Karhut heräsivät pesäkolossaan. Kun
ne muistivat mikä päivä oli, ne tulivat
valtavan iloisiksi ja nousivat kiireesti
heinistä missä ne nukkuivat, sillä ne
olivat odottaneet sitä päivää malttamattomasti. Joulukuun ensimmäinen
päivä oli karhuille aivan erityisen
tärkeä, sillä silloin niillä oli tapana
aloittaa jouluvalmistelut. Se oli myös
päivä, jolloin joka vuosi niiden kotilaaksoon satoi ensilumi. Kurkistaessaan ulos pesäkolostaan ne
kuitenkin hämmästyivät.
2.
Karhut olivat odottaneet pakkasen
nipistävän niiden kuonoja ja näkevänsä, kuinka talven ensimmäiset
lumihiutaleet leijailisivat kolon oviaukon ohi. Mutta ilma tuntuikin leudolta, miltei lämpimältä, ja pettymyksekseen ne huomasivat maan loistavan
vielä vihreänä ilman ainuttakaan
lumihiutaletta. Ne kurkottelivat
kuonojaan ja tähyilivät taivaalle mutta siellä ei ollut pilven hattaraakaan,
lumihiutaleista puhumattakaan.
Toinen Karhu tunsi olonsa hyvin
surulliseksi, sillä se oli ollut niin iloinen lumesta jo kauan etukäteen. Nyt
sen ei tehnyt mieli aloittaa edes jouluvalmisteluita. Sen ystävä yritti lohduttaa sitä, mutta oli itsekin huolissaan.
3.
Karhut päättivät kuitenkin aloittaa
jouluvalmistelut. Ensimmäiseksi ne
ryhtyivät siivoamaan pesäkoloaan. Ne
tyhjensivät kaikki tavaransa ulos tuulettumaan ja pyyhkivät pölyt ja hiekat
mitä sinne oli kulkeutunut niiden
turkeissa. Sitten ne pesivät koko kolon ja kantoivat kaikki tavarat takaisin
paikoilleen.
4.
Sitten karhut päättivät lähteä tapaamaan majavia pyytääkseen niitä
katkaisemaan muutamia oksia, joista
karhut voisivat sitten askarrella joulukransseja ja muita koristeita. Ma javat
nimittäin asuivat padossa, jonka ne
olivat rakentaneet jokeen itse
jyrsimistään oksista. Majavilla oli siis
vahvat hampaat ja ne auttoivat
mielellään karhuja. Pienen kävelyn
jälkeen karhut saapuivat majavien
kodin luo ja ne antoivat niille paljon
oksia. Majavatkin olivat hermostuneita, kun talvi ei ollut alkanut niinkuin
ne olivat odottaneet. Miten kävisi
joulun jos ei olisi lunta eikä pukki voisi
tulla reellään tuomaan lahjoja.
5.
Kun ne olivat palaamassa kotiinsa
majavien luota ne kävelivät niityn
poikki. “Ovatkohan jänikset täällä

nyt?” ne miettivät, sillä jänikset yleensä aina istuskelivat niityllä. Hetken
kuluttua karhut huomasivatkin ne
heinikossa vähän matkan päässä nuuskimassa maata. Karhut menivät
uteliaina katsomaan mitä ne oikein
tutkivat. Maassa oli jonkun vieraan
eläimen jäljet. Ne olivat valtavan suuret ja niissä oli vieras haju. Jänikset
kertoivat että jäljet olivat olleet maassa jo silloin kun ne aamulla tulivat niitylle. Salaperäisen eläimen oli siis täytynyt liikkua niityllä yöllä...
6.
Jänikset ja karhut olivat niin uteliaita
uudesta eläimestä että ne eivät millään
meinanneet malttaa lähteä koteihinsa
nukkumaan, vaikka ilta oli jo pimentynyt. Lopulta ne kuitenkin toivottivat
toisilleen hyvää yötä ja jänikset
loikkivat kotikoloonsa niityn reunalle
ja karhut tallustivat kohti omaa pesäänsä. Kun karhut pääsivät kotiinsa ne
sytyttivät joulukynttilän ja söivät
jouluomenoita. Niistä oli mukavaa kun
niiden kolossa oli niin siistiä. Sitten
ne kävivät nukkumaan uusiin heiniin
mutta niiden oli vaikea saada unta
koska päivä oli ollut niin kummallinen.
Kun ne olivat pohtineet sitä jonkin
aikaa, niiden karhusilmäluomet
painuivat kiinni ja ne nukahtivat.
Jonkin ajan kuluttua ne kuitenkin
heräsivät kovaan kolinaan.
7.
Karhut säikähtivät kamalasti, sillä ne
olivat vielä ihan unisia. Ne kuuntelivat, mutta kun mitään ei kuulunut, ne
rauhoittuivat ja kävivät uudestaan lepäämään. Sitten ääni alkoi taas. Joku
ihan selvästi kolisti niiden pesäpuun
runkoa. Toinen karhu oli kauhean peloissaan ja sen ystävä päätti mennä ottamaan selvää salaperäisestä eläimestä. Pienempi karhu yritti pyytää
toista karhua olemaan vain ihan hiljaa
piilossa, jos vaikka pelottava otus lähtisi tiehensä. Yhtäkkiä he kuulivat sen
kutsuvan heitä: “Karhut, oletteko te
kotona?” se huusi. Karhut ryömivät
varovasti oviaukolle ja kurkistivat
ulos.
8.
Kun karhut huomasivat mikä heidän
kotinsa ulkopuolella oli, he eivät enää
olleet peloissaan mutta sitäkin uteliaampia. Salaperäinen otus oli poro.
Karhut eivät olleet koskaan tavanneet
sitä aikaisemmin. “Hyvä että löysin
teidät”, poro sanoi, “minulla on teille
tärkeä viesti joulupukilta.” Karhut
näyttivät hämmästyneiltä ja poro jatkoi: “Joulupukki tietää, kuinka paljon
te pidätte joulusta, ja siksi hän pyysi
minua hakemaan teidät. Hän on
pulassa ja tarvitseeapuanne. Tulkaa,
minä vien teidät sinne.” Ja niin Kar-

hut kiipesivät poron selkään ja se lähti
lönköttelemään eteenpäin.
9.
Kaikkialla oli öisen pimeää ja mustaa.
Poro kulki aika kovaa vauhtia, mutta
sen selässä oli hyvä matkustaa, vaikka karhut eivät koskaan aikaisemmin
olleetkaan ratsastaneet porolla. He olivat kauhean uteliaita kuulemaan mitä
asiaa Joulupukilla oli heille. Poro ei
kuitenkaan oikein osannut selittää asiaa, niin Karhut lopettivat kyselemisen
ja keskittyivät katselemaan maisemia
ja haistelemaan uusia hajuja. He
kulkivat hirmuisen kauan. Karhut
eivät olleet ennen käyneetkään niin
kaukana. He alkoivat vähitellen käydä
unisiksi ja jossain vaiheessa he
nukahtivat. Kun poro viimein pysähtyi
a he heräsivät,aurinko oli jo noussut
ja he seisoivat suuren talon pihalla.
10.
“Me olemme nyt Korvatunturilla”,
sanoi poro, “ja tässä on Joulupukin talo.” Poro johdatti karhut sisälle taloon.
Karhut eivät ollet koskaan nähneet
mitään niin kummallista. Se oli valtavan iso ja hauska ja joka paikassa
vilisi ahkeria tonttuja jotka valmistivat
lahjoja. Lahjoja oli kauhean paljon,
Joulupukilla ja poroilla tulisi olemaan
kova työ ennenkuin jokainen eläin
saisi omansa. Poro vei karhut
Joulupukin työhuoneen luo ja he koputtivat oveen ja astuivat sisään.
11.
Joulupukin huoneessa oli kaaos. Seinät
olivat korkeiden kirjahyllyjen peitossa, jotka kaikki olivat täynnä kansioita, kirjoja, muistioita, papereita ja
vihkosia. Tilaa ei kuitenkaan nähtävästi ollut tarpeeksi, sillä hyllyistä pursusi ulos kirjeitä, kortteja ja muistilappuja, jotka peittivät lähes koko
lattian.Huoneen perällä oli iso pöytä,
ja sen takana istui Joulupukki. Hän
näytti miettiväiseltä ja huolestuneelta,
mutta ilahtui nähdessään karhut. Poro
lähti huoneesta ja karhut tunsivat
olonsa hieman aroiksi, mutta ne
rohkaistuivat kun Joulupukki hymyili ystävällisesti ja toivotti ne tervetulleiksi.
12.
-”Tervetuloa karhut ja kiitos kun pääsitte tulemaan,” Joulupukki sanoi,
“minulla on ongelma ja toivon että voisitte auttaa. Olettekin varmaan huomanneet, että lumi ei satanut tänä
vuonna niinkuin sen piti.” Karhut
nyökkäsivät ja kuuntelivat korvat höröllään kun Joulupukki selitti:
“Lumisateista huolehtii Lumikarhu,
joka asuu Pohjoisnavalla. Hänellä on
siellä Lumisateentekokone, jolla voi
valmistaa lumisateita ja lähettää ne sin-

13.
Karhut näyttivät kovin huolestuneilta
ja niinpä joulupukki jatkoi:
“Lumikarhu on sairastunut. Se ei ole
mitään kovin vakaavaa, tavallista pahempi flunssa vain, mutta hänen pitää
pysytellä vuoteessa. Niinpä toivoisin
että
te
voisitte
matkustaa
Pohjoisnavalle ja käynnistää Lumikoneen ja huolehtia siitä kunnes
Lumikarhu paranee.
14.
Karhut hämmästyivät kovin kuullessaan Joulupukin pyynnön, mutta sanoivat sitten että tietysti he auttaisivat.
Joulupukki ilahtui: “Kiitos karhut, arvasin että teihin voi luottaa. Saatte ensin syödä joulumuorin herkullista
joulupuuroa, ja sitten pääsette matkaan.” Joulupukki kutsui sisään pienen paksun hauskan tontun, joka lähti
johdattamaan karhuja Joulumuorin
keittiöön.
Muori oli kattanut karhuillee isot kulholliset riisipuuroa ja karhut kävivät
pöytään. Puuro oli todella hyvää ja ne
söivät kulhonsa ihan tyhjiksi, vaikka
olivat valtavan jännittyneitä uuden
tehtävänsä takia. Joulumuori oli
mielissään kun puuro maistui karhuille niin hyvin. Kun Karhut olivat syöneet ne kiittivät joulumuoria, ja lähtivät sitten tontun mukaan selvittämään ännittävän matkan yksityiskohtia.
15.
Tonttu johdatti karhut ulos ja sitten
joulupukin suuren piha-aukion toisella
puolella olevaa suurta hallia kohti.
pihalla vilisti tonttuja ja poroja ja
joulupukin vetokoirat haukkuivat.
kaikilla näytti olevan kova kiire. Hallin
eteisessä tonttu etsi kaapeista karhuille tarvikkeita: villapaidat, lapaset,
kaulaliinat ja lämpimät huopatossut.
Karhut pukivat ne kiltisti yllensä. Sitten tonttu ojensi niille vielä hienot kiiltävät kypärät ja kuulosuojaimet. Karhut katselivat niitä vähän hämmästyneinä, mutta pukivat ne sitten yllensä. Kun kaikki oli valmista tonttu
vei karhut sisälle halliin. siellä oli pimeää ja kun tonttu sytytti valot ne räpyttelivät silmiään eivätkä nähneet
aluksi mitään. kun karhut sitten katselivat ympärilleen ja näkivät mitä hallissa oli, ne eivät meinanneet uskoa silmiään.
16.
Siellä oli joulupukin hieno punainen
helikopteri! Tonttu käveli reippaasti
sen luo ja kiipesi sisään. Karhut seurasivat perässä hieman varovasti, mutta kuitenkin uteliaina, sillä he eivät
olleet koskaan nähneet ennen oikea
helikopteria. “Kiivetkää vain sisään”,
tonttu hoputti, “meillä on kiire!”
Kun kaikki olivat paikoillaan ja turvavyöt kiinni, tonttu käynnisti moottorin.
Sitten se painoi kaukosäädintä ja hallin
katto avautui. Tonttu ohjasi helikopterin taitavasti ulos aukosta ja
Karhut katselivat ihmeissään ulos ikkunoista, sillä ne eivät koskaan olleet
olleet näin korkealla. Kaikki korvatunturin asukkaat jäivät pihalle vilkuttamaan karhuille kun helikopteri

suuntasi kohti Pohjoisnapaa.
17.
Matka oli kamalan pitkä, mutta karhuilla ei tullut aika pitkäksi, kun ne
katselivat innoissaan uusia maisemia.
Välillä ne hieman nukkuivat ja söivät
joulumuorin laittamia hyviä eväitä. Ne
lensivät yli suurien vuorten, metsien
ja merien. Vihdoin näkyviin tuli suuri
lumen ja jään peittämä saari. “Tuo on
nyt Pohjoisnapa”, sanoi tonttu, “me
olemme perillä.”

18.
Helikopteri laskeutui suuren hirsitalon
eteen ja karhut kapusivat ulos. Tonttu
toivotti heille onnea ja sitten helikopteri nousi moottori suristen ilmaan
ja lensi pois. Karhut katselivat uteliaina ympärilleen. Olipas täällä kylmä.
Ja valtavasti lunta. Joulumuorin
villavarusteista oli totisesti hyötyä.
Karhut olivat niin iloisia lumesta, että
ne riehuivat siinä hetken, mutta
muistivat sitten että niillä oli tärkeä
tehtävä suoritettavana. Ne putsasivat
lumet turkistaan ja koputtivat reippaasti Lumikarhun talon oveen.
19.
Ovi aukesi ja siinä seisoi itse Lumikarhu. Se oli suuri ja sillä oli paksu
valkoinen turkki. Lumikarhu ilahtui
nähdessään karhut ja toivotti ne tervetulleeksi ystävällisesti hymyillen,
mutta karhut huomasivat sen olevan
selvästi kovin sairas. “Voi miten mukavaa, että pääsitte tulemaan”, se sanoi, “olen ollut niin kipeä, että en ole
kuin nukkunut. Ehdin jo huolestua,
kunnes Joulupukki sitten soitti ja kertoi
teidän tulevan auttamaan.”
Karhut ryhtyivät heti toimeen. Toinen
peitteli Lumikarhun lepäämään ja
laittoi sille lämmintä kaakaota ja toinen karhu lähti tutkimaan lumikonetta.
Kun toinen karhu sitten tuli Lumikarhun luota, se oli jo saanut koneen
käyntiin.
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20.
Näin karhut sitten hoitivat lumikarhua
ja konetta ja laittoivat lumisateita tasaisesti kaikkialle niin että Pukki pääsisi hyvin kulkemaan jouluna. Kun aikaa kului, yksi asia alkoi kuitenkin
huolestuttaa karhuja. Niillä oli nimittäin kaikki omat jouluvalmistelut tekemättä: piti tehdä joulusiivous ja koristeita ja ruokia ja hankkia lahjat kaikille
metsän eläimille. Miten ne ehtisivät
kaiken jos olisivat Pohjoisnavalla melkein aattoon asti?

21.
Sitten eräänä päivänä Lumikarhu heräsi ja sen kuono ei ollut tukossa eikä
kurkkuun sattunut ja se huomasi olevansa terve. Se olikin sairastanut kauan, nyt oli jo melkein jouluaatto. Ilokseen Lumikarhu huomasi karhujen
hoitaneen työnsä hyvin, maassa oli jo
paksu valkoinen lumikerros. Lumikarhuarhu meni kertomaan karhuille
hyvät uutiset ja ne ilahtuivat kovasti
kuullessaan sen voivan jo paremmin,
vaikka niillä olikin ollut hauskaa

Pohjoisnavalla. Sitten Lumikarhu
soitti Joulupukille, joka lupasi lähettää tontun hakemaan karhuja.
Kun Joulupukin helikopteri saapui,
karhut hyvästelivät Lumikarhun ja se
kiitteli vieläkerran karhuja avusta. Sitten karhut nousivat helikopteriin, ja
tonttu lähti viemään niitä takaisin
Korvatunturille.
22.
Kun helikopteri laskeutui Joulupukin
piha-aukiolle, kaikki tervehtivät karhuja hurraten. Ne olivat vähän hämillään huomiosta, mutta kuitenkin iloisia. Lumikone oli näköjään toiminut
hyvin, sillä Korvatunturillakin maa oli
nyt paksun hangen peitossa. Tonttu
johdatti karhut Joulupukin luo.
Joulupukkikin kiitteli karhuja: ”Lumikarhu soitti ja kertoi miten hyvää työtä te olette tehneet. Siksi minä
olen päättänyt, että te ansaitsette Joulupukin kunniamitallit.” Karhut hämmästyivät kovasti ja sitten ne innostuivat kun joulupukki ojensi niille hienot kultaiset mitalit jotka roikkuivat
kauniissa punaisessa silkkinauhassa.

Karhut laittoivat ne äkkiä kaulaansa
ja sitten Joulupukki onnitteli molempia
vielä ihan tassusta pitäen. Äkkiä toinen
Karhu muisti kaikki tekemättömät
jouluvalmistelut ja sen kuono rypistyi
huolestuksesta.
23.
Joulupukki huomasi toisen Karhun
huolestuneen ilmeen ja kysyi mikä oli
hätänä. Vähän varovasti Karhut kertoivat murehtivansa sitä kuinka ehtisivät tehdä kaikki jouluvalmistelut,
kun lahjatkin olivat vielä ostamatta.
Pukin kasvoille levisi hymy. -”Tuossa
lahjapulmassa minä autan mielelläni.
Pyydän tonttuja laittamaan teille
mukaan lahjat kaikille eläinystävillenne.” Karhut ilahtuivat kuullessaan Joulupukin sanat ja ne kiittelivät kovasti ja sanoivat ettei
Joulupukin olisi tarvinnut, mutta pian
lahjat olivat jo pulkassa ja pulkka oli
kiinnitetty karhuille jo tutun poron
perään.
Sitten karhut hyvästelivät Joulupukin
ja Muorin ja tontut ja kiipesivät poron
selkään ja kaikki vilkuttivat kun poro

lähti tallustamaan kohti karhujen kotia.
Karhuja nauratti kun ne muistelivat
miten kovin olivat aluksi pelästyneet
poroa. Karhut olivat muutenkin
hyvällä tuulella päästessään kohta
kotiin ja kun ne olivat auttaneet ja
saaneet vielä hienot mitalit ja lahjatkin
muille laakson eläimille. Vähän niitä
kyllä huoletti miten ne ehtisivät siivota
ja laittaa jouluruokaa, sillä aatto olisi
jo huomenna.
24.
Karhut nukkuivat taas koko matkan,
ja kun ne heräsivät, oli jouluaatto ja
ne olivat perillä kotilaaksossaan. Hyvästeltyään poron ja kiivettyään kotikoloonsa karhut yllättyivät iloisesti:
muut eläimet olivat tehneet kaikki
jouluaskareet niiden puolesta ja pöydällä oli kutsu eläinten joulujuhlaan.
Juhlat pidettiin niityllä ja karhujen
tullessa sinne kaikki eläimet tulivat tervehtimään niitä ja karhut kiittivät niitä avusta jouluvalmisteluissa. Niittykin
oli koristeltu lumiveistoksin ja lyhdyin, ja sinne oli tuotu hieno kuusi ja
paljon jouluherkkuja. Eläimet vaihtoi-

vat lahjoja, ja karhut saivat kertoa
monta kertaa tarinan Joulupukin talosta ja helikopterista ja Lumikarhusta.
Kun ilta alkoi pimentyä ja lyhdyt
sytytettiin, alkoi kuulua kulkusten
kilinää ja Juoulupukki saapui lahjoineen. Kaikki eläimet saivat paketin
ja karhut vielä erikoiskiitokset avusta. Joulupukin lähdettyä eläimet avasivat lahjat ja söivät ja riehuivat ja
lauloivat jolulauluja, kunnes kömpivät
koloihinsa nukkumaan
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MAIK-sitsit went Russian
MAIK-sitsien tämän vuoden
teemana oli Venäjä. Paikalla oli
suuri lauma komeasti pukeutuneita
neuvostokansalaisia, tsaarin venäjän ruhtinaita ja nykyvenäjän uusrikkaita. Paikalla piipahti myös
bändi, jonka luonteesta voidaan
olla monta mieltä, mutta
humoristiset neuvosto- ja

vasemmistolaulut upposivat
yleisöön paremmin kuin hyvin. Ilta
kesti pitkään ja vodka virtasi kuin
moskovalaisessa yliopistossa
ikään.

Toki sitseillä myös sitsattiin

Rakennusinsinöörikilta
Rakentajanaukio 4
02150 Espoo
puh. 09-451 3491
fax. 09-468 3218
www.tky.hut.fi/~ik

HASSE

Hameet olivat tytöillä nykyvenäjän tyyliin
lyhyitä...

Rakennusinsinöörikilta (1913-)
puheenjohtaja
opintotoimikunnan pj/vara-pj
kirjuri
rahastonhoitaja
sisäasiaintoimikunnan pj
ulkoasiaintoimikunnan pj
excursiotoimikunnan pj
phuksikapteeni
tiedottaja, Ruutisten päätoimittaja
oltermanni

Laura Majoinen
Olli Nuutinen
Joonas Arponen
Maija Ketola
Juuso Mäkinen
Elina Samila
Camilla Vornanen
Matti Kuronen
Joran Hasenson
Jouko Kankainen

Bändin komeat pojat jakoivat myös nimmareita halukkaille.

lmajoine@cc.hut.fi
onuutine@cc.hut.fi
tjarpone@cc.hut.fi
mhketola@cc.hut.fi
jpmakine@cc.hut.fi
esamila@cc.hut.fi
cvornane@cc.hut.fi
kkurone@cc.hut.fi
jhasenso@cc.hut.fi

040-569 5027
050-356 5671
040-537 6001
050-352 7784
040-775 1469
040-562 2775
050-581 0143
050-339 2239
040-504 4334
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½ - Hermanni keräsi jälleen
sankan juhlijajoukon
Smökki pursui jälleen juhlivia raksalaisia killan monen mielestä
parhaissa bileissä

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta
sai uuden edustajiston
Raksalaisille viisi paikkaa eri vaaliliitoissa

½ -Hermannia vietettin jälleen killan voimin. Paikalla oli
lähes satahenkinen joukko raksalaisia juhlistamassa killan
puolivuotisjuhlaa. Paikalla oli niin kunniajäseniä, Sampo
kuin bändikin ja jatkoilla meno oli pääasiassa rajua, ellei
sitten sattunut nukahtamaan pesuhuoneeseen...

Teknillisen Korkeakoulun
Ylioppilaskunta (TKY) on 10 000
Otaniemen teekkarin palvelu- ja
etujärjestö. Ylioppilaskunta
valitsee keskuudestaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan 45-jäsenisen
edustajiston käyttämään ylintä
päätösvaltaa. Edustajisto valitsee
TKY:n hallituksen, pääsihteerin,
taloustoimikunnan
sekä
opiskelijaedustajat korkeakoulun
hallintoelimiin. Se myös päättää
ylioppilaskunnan taloudenpitoa
koskevista linjoista sekä mm.
hyväksyy erilaiset kerhot
ylioppilaskunnan rekisteriin.
Edustajisto kaudelle 2002-2003
valittiin 6. ja 7. marraskuuta 2001.
Äänestysprosentti oli 29,6, mikä
noudattelee pitkälti aikaisempien
vuosien linjaa. Ehdolle oli
asettunut 217 opiskelijaa 24 eri
vaaliliitossa, joista suurin osa oli

HASSE

Sitsimeininkiä parhaimmillaan. Laulu raikaa ja kaikilla
on hauskaa.

Killan kunniajäsen Aarne Jutila Moskovalaisena
ylioppilaana.

ainejärjestöpohjaisia. Lisäksi
mukana olivat poliittiset
ryhmittymät Keskeiset Teekkarit
sekä vasemmistolainen Väärät
Teekkarit.Osa liitoista oli
järjestynyt
keskenään
vaalirenkaiksi. Sähkö- ja
koneteekkareita edustavat
vaaliliitot Nabla ja Kone saivat
eniten
paikkoja.
Hyvin
menestyivät myös Hienosäätöleka,
Kemistit, Nuori Akti, Oikeat
Prodekolaiset, Polytekarna ja Veijo
W. Poliittisista liitoista Keskeiset
Teekkarit jäi ilman paikkoja,
Väärät Teekkarit sai yhden paikan.
Raksalta edustajistoon valittiin
Hienosäätölekan Olli Nuutinen,
Kerkko Vanhanen ja Matti
Kuronen, Polytekarnan Ray
Lindberg ja Väärien Teekkarien
Satu Kuusiola.

Tilaa
Ruutiset
kotiisi!
Oletko juuri valmistumassa? Oletko kirjoittanut
diplomityösi jo vuosia sitten? Mainostaako
yrityksesi tai kilpailijasi lehdessämme? Eivätkö
Ruutiset tavoita sinua enää? Tilaa lehti
vaivattomasti kotiisi.
Ruutiset kertoo rakennusinsinöörikillan
tapahtumista huumorilla höystetyissä jutuissaan.
Lue ja koe opiskelijaelämäsi uudestaan. Katso
mitä tulevat työntekijäsi touhuavat ennen
valmistumistaan. Löydä työntekijäsi nyt ja
tulevaisuudessa! Tilaa Ruutiset kotiisi ja tue
samalla toimintaamme.
Tilaukset:
Rakennusinsinöörikilta IK / Ruutiset
Joran Hasenson
Rakentajanaukio 4 A
02150 Espoo
tai sähköisesti joran.hasenson@hut.fi
Hinta: 80 mk / vuosi (4 numeroa)

Killan raati 2001 pöydällä viimeistä kertaa laulamassa kokonaisena

