Sisällys

Pääkirjoitus
sopivat kauniisti juuri heidän sisustukseensa ja jotka olet rakkaudella käärinyt
itse painamaasi joulupaperiin.
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Joululahjoja athenelaisille
Mietitkö vielä mitä antaisit lahjaksi? Oletko juossut päämäärättömästi kaupoissa löytämättä mitään
oikeasti tarpeellista? Ei se mitään! Kukka
tarjoaa sinulle ideoita, joilla ilahduttaa
läheisiä ystäviäsi.
Näperreltävää aatolle
Historiatoimittajamme on käynyt
menneisyydessä selvittämässä
kuinka ennen vanhaan valmistauduttiin
jouluun. Käännä sivulle 7 ja tee käsilläsi
jotain helppoa ja hyödyllistä!

Joulun taikaa
Muistatko vielä sen maagisen
ensimmäisen vuosikurssin
joulusi, kun aivonystyröitäsi kutiteltiin
päivittäin aina tammikuun puoleenväliin
asti?
Joulupukki - mistä se on
tehty?
Tiedätkö mistä joulupukki
on tehty ja miten se toimii? Tuo mystinen
henkilömyytti on päässyt luuppimme alle
ja on esittelyssä sivulla 14. Yhtäkään joulupukkia ei vahingoitettu tämän kaavion
laatimisessa.
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Kun rahaa on
Toimitus on havainnut, että
vuoden 2010 toukokuun valmistumisryntäys oli enteilyä tulevasta
trendistä. Valmistumisen myötä seuraa
kuitenkin raha- ja aikuistumisongelmia.
Toimittajamme selvitti toimivimmat ratkaisut ongelmiin.

Puuhasivu
Viime numerosta tuttu osio saa
jatkoa tässäkin numerossa! Joulusi ei tarvitse olla täynnä vain elokuvien
katsomista ja ruoan mättämistä! Toimitus on laatinut pientä tehtävää jokaisen
iloksi.
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Elokuvanautintoja Jouluksi
Tuon jokaisen olohuonetta
koristavan laatikon tai taulun ei tule seistä joulunakaan jouten.
Katso parhaat vinkit sivulta 12!
2

Joulu on ihan perseestä. Joululahjojen
ostamisen takia rahat on loppu tai mätkyjen myötä ainakin. Matkalla kotipaikkakunnalle juna jumiutuu keskelle
metsää kolmeksi tunniksi eikä lämmitys
toimi. Loman sijasta odottavat joulusiivous ja ruuanlaitto. Aattona ipanoiden
takia paikalle tilattu autoileva joulupukki
saapuu paikalle myöhässä, viinalta haisevana, ja puristelee läpi perheen naiset
ja lapset. Tyttöystävä pyörittelee silmiä
kun isolla vaivalla paketoimastasi, mutta
helvetin rumasta paketista paljastuu kaikki
kuusi Rocky-leffaa sisältävä Blu-Ray –
kokoelma. On niin vaikeaa keksiä sopivaa
lahjaa! Mutta niin on näköjään muillakin:
pukinkontista löytyy sinulle vain pitkiä
kalsareita, hierova jalkakylpy, Ilkka Remeksen Ylösnousemus ja muffinssikone.
Siis muffinssikone! Mitä helvettiä!

Kirje Joulupukilta
Joulupukki on rustaillut
phukseille ja phuksinmielisille näin joulun kynnyksellä hyvin
erityisen kirjeen. Lue pukin terveiset ja
kirjoita toki takaisin! Kirjeet voi lähettää
toimitukselle, kukka(at)athene.fi.
Kuka etuasi valvoo?
Tiedätkö mikä on AYY:n
edustajisto? Entä miten koko
ylioppilaskunta toimii? Varapuheenjohtajana vuonna 2012 edustajistossa vaikuttanut puheenjohtajamme kertoo miten
sitä valtaa käytetään.
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Zeitgeist 2012
Onko sinun todeksi uskomasi todellisuus todella sitä
mitä luulet sen olevan? Oletko täysin
varma, ettei sinua törkeästi sumuteta?

Joulu on vuoden parasta aikaa. Ehdit matkustaa kotipaikkakunnalle, nähdä vanhoja kavereita ja sukulaisia. Toisin kuin kesällä, joululomalla ei tarvitse tehdä töitä.
Voit katsella ulos ikkunasta kylmään
ja lumisateeseen ja hörpätä höyryävää
glögiä kynttilänvalossa. Saat syödä kinkkua ja isoäidin herkullisia laatikoita. Saat
ihania lahjoja. Saat nähdä iloiset hymyt
ystävien ja sukulaisten kasvoilla kun he
varoen avaavat itse tekemäsi lahjat tai
kauniit ja toivotut design-tuotteet, jotka

Tämä lehti

No hei, ei kaikki mene aina ihan putkeen.
Jouluna tärkeintä on kuitenkin unohtaa
perfektionismi ja suorittaminen ja nauttia läheisten seurasta. Puuhastelu yhdessä on mukavampaa kuin laiskottelu.
Lahjat eivät oikeasti ole kovin tärkeitä:
toivottavasti et kuolinvuoteellasi mieti
mitä lahjoja sitä tuli saatua tai annettua.
Tärkeintä on antamisen ilo ja välittäminen. Mukavaa joulua!
Emil Virkki

Päätoimittaja		
Emil Virkki
AD			Anastasia Lipiäinen
Toimittajat		
Ville Airaksinen, Otso Han			nula, Pietari Keskinen, Piia Nä			ränen, Tommi Simell, Johannes
			Vainio, Jesse Vuolasto
Painos			100 kpl
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Athenelaisen
toi-ve-lah-jat

Gramofonimallinen iPod-telakka
115,62€ Pottery Barn
Ennen oli kunnollista ja parempien aikojen
äänitteitä voi kuunnella nyt iPodiltaan autenttisen näköisen gramofonitorven läpi.

Koonnut Otso Hannula

Hätärusetti
$5,40 Amazon.com
iPad suoja Bluetooth-näppäimistöllä
$99 Brookstone
Jos MacBookin kantaminen tuntuu liian
valtavirtaiselta muttet halua uhrata kirjoitusnopeutta, tuo läheisesti elämään rutkasti
lisäväriä tällä näppärällä täppärisuojalla.

Taas sitsit - pakko ottaa. Tämä kätevästi
vaikka hansikaslokerossa kulkeva rusetti
muuttaa ruutupaidan juhlapuvuksi käden
käänteessä.
Retrokotelo iPhonelle
$9,49 Amazon.com
Nokia on menettänyt hohtonsa, mutta puhelinten
pioneerin hengestä voit nauttia myös luopumattta
GodPhonen mukavuudesta tällä
iPhone-kuorella.

Luonnonpuiset aurinkolasit
$119,95 RedEnvelope
Nyt bostailuhetkenne voi olla vielä entistäkin hippimäisempi näillä luonnonmukaisilla hipsteripo-killa. Myös ironisesti puita halaaville.

Luonnonystävän manttelikoriste 85cm
$52 Uncommon Goods
Maailmaa voi nyt pelastaa luopumatta kartanohengestä. Pahvikauris sopii kaikkialle opiskelijaboksista maalaistakan päälle (toimitus ei suosittele takan sytyttämistä tämän lähistöllä).

Nimikoitu trokaajan viskitynnyri
$99,95 RedEnvelope
Hienostuneisuutta ja laatua työssään
vaativa infolainen osaa arvostaa lisävaivaa
myös muilla elämän osa-alueillaan. Tynnyriin saa kaiken haluamansa tiedon
nimeä, paikkaa ja vuotta myöten.

Viiksiomppuja mäkin kanteen
$12 Amazon.com
Movember on jo päättynyt, mutta
komeaa viksikavalkaavia voi myös
kantaa mukanaan näinä tyylikkäinä
MacBook-koristeilla.

DJ-pöytä Appleihmiselle
$79,99 Amazon.com
Bileet tulossa, mutta muovilättyjen pyöritys
tuntuu liian 1900-lukulaiselta? Lyö iPad tai
iPhone deckin päälle ja pistä jalat liikkeelle!

Helveticards CMYK-väreissä
$10 Fab
Jokaisen typografistin unelma ja märkä uni
pääsee oikeuksiinsa korttipöydässä. Kirkkaat värit varmistavat, ettei typografinen
silmäsi jää huomaamatta.

Partapipo
£50 Culture Label

Aamuäreä kahvikuppi
$24,95 Amazon.com

Jouluinen lumipyry vaatii välillä kattavampaa
pukeutumista - eikä parrasta tarvitse luopua
vaikka se jääkin pipon alle!

Jos aamuisin tuntuu, että olet valmis tarttumaan
liipaisimeen, tämä muki varmistaa, että ensimmäinen ratkaisu on itselääkintä kofeiinilla.

Flying fuck!
$19,99 Think Geek

Räätälöity kantosormus
$210 Uncommon Goods

Tämä helikopterihävyttömyys piristää kaikkea tenttilukemisesta kuiviin illallisiin.

Tosi rakkaus tai eeppinen bromance ansaitsee tulla kannetuksi
näkyvästi ja ylpeästi. Kannon
kylkeen saa "kaiverruksensa"
haluamansa nimikirjaimet teille
molemmille.

Piirilevykuusenkoristeet 3 kpl
$11,99 Think Geek
Havuvihreä vie joulunaikaan ajatukset luonnollisesti
piirilevyihin, joten nämä kuusenkoristeet ovat täydellinen lisä teknofiilimmän infolaisen joulunviettoon.

USB kirjoituskone
$799 Uncommon Goods
Matkalla tai toimistolla, tämä kirjoituskone tekee varmasti kirjoittamisestasi tyylikkäämpää.
Don Draper seal of approval!

Kumikanakaulakoru
$57,49 Perpetual Kid
Don't question the magic of the rubber
chicken - embrace it. Hopeinen koru on
erinomainen tapa yhdistää tyylikkyys ja
rakkaus slapstick-huumoriin.

Keittotikut, neljän värin setti
$14,49 Perpetual Kid
Nyt on käytettävyyttä! Jos käytettävyyskurssien vuoksi
jää opintopisteet saamatta, voi nuudeleita syödessään
aina lohduttautua syövänsä niitä tehokkaimmalla tavalla.

Ielämää
n- s etsimässä
i-n ö ö -rin
Koonnut Johannes Vainio

Nyt kun tuo
jokavuotinen,
kaikille rakas
pakanallis-kristillis-materialistinen juhla taas
lähestyy, alkaa
olla aika jakaa
kovia ja kovempia paketteja
tutuille ja tuntemattomille. Mutta mitä voisi insinööri tarvita?

Kunnon DI:hän asuu omakotitalossa,
josta pääsee kätevästi isolla autolla
toimistokompleksiin kehän varteen.
Voittokulussa kohti puutarhakaupunkiunelmaa kerrostalo on vain väliporras,
johon jää vain taidottomat . Paras lokaali
DI-residenssille on tottakai Suomen insinööripääkaupunki Espoo, erityisesti sen
dynaaminen ja suburbaani alue Nöykkiö.
Paikallisia okt-kohteita Oikotiellä:
130m², 6-7h & keittiö, rak.197?, 490000€
http://asunnot.oikotie.fi/myytavatasunnot/6979269

129m², 4-5h & keittiö, rak.2008,
495000€
http://asunnot.oikotie.fi/myytavatasunnot/7458831

Isännän/emännän oma kartano vaatii
uusi Volkswagen Golf Variant 1,2
myös täytettä, ja taloon pitäisi toki löytyä
21 882 €
myös nainen/mies jonka kanssa voi puuuusi Toyota Avensis 1.6 Wagon
hata muutaman pikkuinsinöörin kukkaroa
25 740 €
verottamaan. Jos tällaisia ei paikallisilta
www.autotalli.com
markkinoilta löydä, kannattaa hankintapiiriä laajentaa.
Bangkok meno-paluu
1229€ 3.2.-25.2. Finnair, haettu

Jos ikää ja elintaso(maha)a on kertynyt jo
kriisiksi asti, kadotetun nuoruuden ja/tai
30.11.2012
kauneuden etsintää tukemaan saatetaan
tai vaihtoehtoisesti adoptiovanhemmuus
oman kunnan sosiaalitoimisto tai Pelas- tarvita uutta naamakarvoitusta tai terveyslomia.
takaa Lapset ry
Herrasmiehen viiksivaha
9,90 €
Jottei vapaa-ajan määrästä tulisi ongelhttp://www.varusteleka.fi/fi/product/
maa, lahjalistalle kannattaa lisätä myös
jotain-ihan-muuta/herrasmiehenkultainennoutaja tai kaksi, joiden ulkoiviiksivaha/_3AA0RHUDF
luttamisesta riittää hupia joka sukupolvelle ja viikonpäivälle. Muksutkin välttyvät muutamalta allergialta kun altistuvat
sopivalle määrälle eläinpölyä.
Kultaisennoutajan pennut á700-1200€
http://www.eläin.fi/koiratori/

Jos pukinkontista ei taloa löydykään,
implikoi okt-asuminen tietysti velkavankeutta. Oman tuvan herruudesta
saakin sitten maksaa jotakuinkin 30 vuoden ajan tasaisen varmaa leijonanosaa
nettopalkasta.
495 000€ laina, korko 2,5%
20 vuotta á 2623 €/kk
30 vuotta á 1956 €/kk
50 vuotta á 1446 €/kk
http://www.asuntolainalaskuri.com/
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Autokin tarvitaan, totta kai. Saajan konservatiivisuuden asteesta riippuen automobiilin brändin tulisi olla kotoisin joko
Saksasta tai Japanista. Perinteinen setäVolvo ei ole nykyään trendikäs valinta,
paitsi jos kohde haluaa tukea kiinalaisten
orastavaa maailmanvaltaa. Ja farmari
pitää tietysti olla.

kuva http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Hitov.jpeg

Rentouttava terveysloma Pühajärven
Spa & lomakeskuksessa
166 €
kuva http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Golden_Retriever_12weeks.JPG, Beatrice Milek

http://www.visitestonia.com/fi/rentouttava-terveysloma-puhajarven-spalomakeskuksessa
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Koonnut Tommi Simell

Nykyiset jouluperinteet ovat kaukana siitä, mihin esi-isämme olivat tottuneet. Paholaisten, noituuden, kerettiläisyyden ja muiden perversioiden täyttämässä pohjolassa kaamosajan juhlalla oli omat aikaansa leimanneet perinteet,
joista nykyinen kaupallisuus ja kokispukki olivat kaukana. Tänä vuonna Kukka
esittelee teille pari helppoa kotikonstia, joilla tekin voitte taata, että perheenne
tavoittaa sen vanhan aidon joulutunnelman!

Himmeli
Kansanperinteen mukaan pahat
henget hiipivät metsistä juuri vuoden
pimeimpään aikaan. Vanha kansa tiesi
konstin jos toisenkin pahojen henkien
karkottamiseksi, joista yksi on perinteikäs jouluhimmeli. Tavallisista kotitarvikkeista voit improvisoida oman
jouluhimmelisi aivan itse! Tarvitset:
Maalarinteippiä
Pari klemmaria
Olkia
Kärpässieni
Pakanan sääriluu

Ohje:
Heitä klemmarit helvettiin. Teippaa
oljet yksinkertaiseksi paholaisia torjuvaksi kuvioksi. Ripusta sääriluulla
ovenpieleen. Keitä kärpässientä pieni
tovi ja nuuhkaise höyryjä, jonka jälkeen
lausu loitsu jonka sammakkokuningas
kertoo sinulle. Kansa tapasi uskoa,
että pakanain veri sisältää voimia, joka
harhauttaisi henget kauemmas juhlapöydästä herkkuja napsimasta.

Paskat joululeffat
Parasta joulussa on pimeys.
Se peittää alleen koko kavalkadin jo
lokakuussa katujen varsiin ilmestyviä
mainoksia, jotka heijastavat blu-rayjoulumieltä ohikulkijoiden sarveiskalvoille. Suoraan fyysiseen levitykseen
julkaistua paskaa täydentävät syksyn
myötä elokuvateattereihin ilmestyvät
ontot ja turhanpäiväiset hyvän mielen elokuvat, jotka ottavat substanssissa dunkkuun jopa teinityttöjen
banaaleilta katso minkä hameen ostin
geneerisestä kuluttajamuotiliikkeestä
–blogeilta.

massa oleva varakas ja komea
valkoinen mieskin saa ihan oikeasti
rakastua myös köyhempiin naisiin.

Tarina noudattaa aina samaa
kaavaa: antagonistina toimii joulun
hengen unohtanut ja läheisiään laiminlyövä mieshenkilö, jolle jossain elokuvan keskivaiheilla valkenee, että
ympärillä olevia ihmisiä tulee rakastaa
(ei vittu oikeesti?) ja lopulta kaikki
laulavat kuusen ympärillä, vilauttavat kameralle kauniit amerikkalaiset
norsunluuhymyt ja toivottavat iloista
Joulua toisilleen.

Asioiden tiivistäminen kolmeen
bullettiin on sekä infolaisten, että
Alexander Stubbin ydinosaamiskyvykkyysaluetta. Jouluelokuvien spektriin
mahtuu myös joitakin mestariteoksia,
jotka ammentavat genrensä troopeista. Ranttini viimeiseksi filkaksi sopii
klassikko Die Hard (1988), jossa huonona perheenisänä roolin tekevä Bruce
Willis parantaa tapansa, pelastaa vaimonsa ja siinä sivussa muun muassa
kuokkavierailee saksalaisissa pikkujoulubileissä. Siitä ei jouluelokuva enää
parane.

Takuulla pysyvät menninkäiset ynnä
muu turmiollinen roskaväki pois kotiovelta!

Hauska jouluhattu
Ennen vanhaan harhaoppisten ja noitien metsästäminen oli tärkeää sadon
ja rauhan säilyttämisen vuoksi. Arkena
tointa hoiti erikseen huutoäänestyksellä valittu vallesmanni tai inkvisiittori,
jonka tunnisti pukeutumisestaan. Joulun aikaan perheen pienimmillä oli
tapana pukeutua inkvisiittorin tavoin
perinteiseen hattuun ja kirmailla pitkin
kyliä etsien ja syytellen kylässä ollutta
väkeä kerettiläisyydestä. Tuomiolta
saattoi säästyä antamalla vekaroille kotiinvietäväksi esimerkiksi kaksi naulaa
perunoita tai motin halkoja. Aaton perinteisessä kokossa saattoi sitten kirkuen loimuta useampikin tyhjätaskuinen kulkuri!
Voit askarrella talon pikkuväelle omat
vekkulit hatut, joihin tarvitset:
Valkoinen lakana
Sakset
Neulan ja lankaa

Kuva Tommi Simell

Ohje:
Leikkaa lakanaan silmänreiät ja ompele
kartion muotoiseksi. Voit halutessasi
jättää lakanan pitkäksi, jolloin hatusta
tuleekin kaapu. Lisämaustetta vekaroiden leikkeihin saa, jos mukaan antaa
vaikkapa kymmenen metriä köyttä,
jolla epäillyt harhaoppiset saadaan
köytettyä ja raahattua käräjille!

Nicolas Cagen The Family Man (2000)
sen sijaan diversifioi kliseensä laajimpaan portfolioon sitten esikuvansa It’s
A Wonderful Life. Valitettavasti The
Family Man myös vivuttaa kliseensä
LTCM-tyyliin ja lopulta romahtaa protagonistinsa ammatille uskollisena yhtä
näyttävästi kuin Lehman Brothers. Eikö
ilkeät pankkiirit käsitelty loppuun jo
50-luvulla?

Kuva http://knowyourmeme.com/memes/
people/nicolas-cage

WANHAN KANSAN JOULUASKAREITA

Joskus formaatista poiketaan rohkeasti,
kuten elokuvassa Love Actually (2003).
Siinä on nimittäin kauniiden amerikkalaisten lisäksi myös kauniita brittejä.
Lisäksi katsoja saa tärkeän oppitunnin
parisuhdemarkkinoista: valta-ase-

Jesse Vuolasto

Kuva Anastasia Lipiäinen

Joulupuuhasivu *<:)

Phuksin joulutarina

Kiva ristikko

Hyvät lukijat, tässä teille joulunajaksi kiva ristikko.
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Kuinka monta piparia löydät?

Tämän lehden sivuille on piilotettu
pipareita sinne tänne. Piparit ovat eri
kokoisia ja voivat olla eri värisiä. Pipareita on myös eri muotoisia, mutta
olemme valinneet tämän lehden sivuille
vain niitä perinteisimpiä kukan mallisia.
Muista kuitenkin oman pellillisen kohdalla, että jokainen pipari on erilainen
mutta silti yhtä maukas.
Lähetä löytämiesi piparien määrä toimitukselle osoitteeseen kukka(at)
athene.fi! Piparit löytäneiden kesken
arvotaan kiva palkinto.
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Katson ikkunasta ulos. Aurinko
paistaa, ja lämpötila on muutaman
asteen pakkasen puolella. On juuri
sellainen piristävän kirpeä sää. Näen
kaukana muutamia iloisesti liikehtiviä
ihmisiä tarpomassa auraamattomalla
jalkakäytävällä kohti bussipysäkkiä.
Näyttäisi olevan lapsiperhe. Nuoret
vanhemmat hymyilevät onnellista hymyä seuratessaan lastensa lumileikkejä. On joulukuun 24. päivä, jouluaatto,
joten tuo onnellinen perhe on luultavasti juuri suuntaamassa joulunviettoon, luultavasti rakastavien isovanhempien luo. Mummi on valmistanut
hyvät jouluruuat, ja kaikki nauttivat
mahdollisuudesta viettää aikaa yhdessä. Heillä tulee varmasti olemaan oikein mukava jouluaatto.
Havahdun ajatuksistani tietokoneen
antamaan virheilmoitukseen. ”Arrayindexoutof…” MITÄ HELVETTIÄ!
Miksei mikään voi onnistua? Ja miksi
olen tässä tilanteessa? Ennen minulla
oli unelmia. Suuria unelmia. Nyt mielessäni on ainoastaan tämä helkkarin
ohjelmointiprojekti, sekä kädessäni
orastava jännetupentulehdus. Soitan
kymmenettä kertaa joulupukin kuumaan linjaan saadakseni lohtua edes
jostain, mutta sieltäkin vastaa vain
joku joulupukin apulainen, joka sanoo
että olen liian vanha, eikä ohjelmaformaattiin muutenkaan kuulu terapiatyö suorassa lähetyksessä.
Olisipa mukavaa olla vielä lapsi.
Muistan miten ala-asteella leikin kavereideni kanssa. Joskus oltiin välitunnilla kisaa siitä, kuka saa keinussa

kerättyä eniten vauhtia. Tuo
kaikki tuntuu nyt samalla niin kovin
kaukaiselta ajatukselta. Nyt parhaan
kaverini nimi on Java, ja oikean keinun
tilalla on Swing.
Joulun pitäisi olla iloista aikaa, mutta
kun ei ole. Ihmiset, jotka ovat jouluna
iloisia, eivät varmasti ole koskaan
erehtyneet studioykköselle. Voiko
synkempää elämää olla kuin tämä? Voi
olla. Varmasti voi. Enhän minä oikeastaan ole edes onneton. Jollain äärimmäisen kieroutuneella tavalla olen
oppinut jopa pitämään tästä ohjelmoimisesta. Ja tämä rauhallinen joulukin
voi olla ihan mukavaa vaihtelua. Oikeastaan voisin olla jopa ihan tyytyväinen tilanteeseeni. Mutta kun en ole.
Noh, onneksi ulkona paistaa sentään
aurinko. Tai no, ei kyllä sekään oikeastaan ole hyvä. Olisi edes pimeää niin
saisi masentua rauhassa, perkele.
Valvotut yöt ovat saaneet minut väsyneeksi ja pitkät ajat näytön ääressä
lisäksi silmäni kipeiksi. Pakko sulkea
silmät hetkeksi. Ihan hetk…
Herään sängystäni hiestä märkänä.
Katson kännykästäni kelloa, se näyttää että eletään joulukuun 24. päivää
2012, ja kello on 7.35. Tajutessani
tilanteen säpsähdän istumaan ja melkein huudan ääneen: SE OLI VAIN
PAINAJAISTA! Oikeastihan palautin
projektini eilen, ja nyt voin viettää joulua täysin rentona.
”Nonne.„
Anonyymina pysyttelevä info-fuksi
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Joulupukki 2.0

Joulupukin joulutervehdys!

Ostoskeskuksissa odottavat jälleen hassunhajuiset joulu-ukot. Varaudu
talvikauteen tutkimalla pukkien tuntomerkit niiden piirrustuksista.
Kuva ja teksti: Otso Hannula
Lasten kitinää
lääkitään
kannettavalla
melupeitteellä.

Pukin "yskänlääke"
voi maistua pitkin
päivääkin, mutta
visusti piilossa.

Piippua ei pukilla
enää nähdä,
mutta nurkan
takana sauhuaa.

Valkoisen parran
lisäksi moni pukki
tarvitsee alkuun
keinoryppyjä.

Takataskussaan
pukki pitää "tuhmien
lasten lehtiä" lounastaukoa varten.
Kokeneempi pukki täyttää
itse saappaansa (ja takkinsa), jolloin myös vyölle
asettuu teollisuusltason
vaatimuksia.

Hou hou hou ja onkos täällä kilttejä lapsia? Pukilla ovat
alkaneet taas joulukiireet. Kaikille maailman kilteille
lapsille täytyy saada lahjat valmiiksi ja eiköhän sieltä
pukin listoilta myös muutama Athenelainen löydy. Pukki
on kuullut, että tuleva mediavastaava Tom… eikun Vesa
Laakso olisi kovasti toivonut MacBook Airia 13-tuumaisena, jotta tuntisi viimeinkin kuuluvansa joukkoon Olkkarilla. Katsotaan katsotaan vaan. Pukki on kyllä kuullut, että Vesa on hirveän kiltisti auttanut muita phukseja
paniikissa. Siitä pukki on todella tyytyväinen.
Kuten pukki jo mainitsikin, niin nämä viimeiset päivät
täällä Korvatunturilla ovat vuoden rankimmat päivät.
Pukilla on niin sanotusti sellainen jatkuva Paniikkiperjantai päällä. Onneksi jouluaaton jälkeen pääsee sitten
taas aika pitkäksi aikaa ihan lepäilemään. Pukki tykkää kovasti katsoa romanttisia komedioita ja syödä jäätelöä joulumuorin kanssa saman viltin alla. Joskus jos
oikein irroitellaan, niin saatetaanhan me jakaa pullo
makeaa mansikkasiideriä. Mutta ei sitä tietenkään
joka viikko voi sellaiseen lähteä. Kyllähän te opiskelijat
tiedätte heh heh heh hee…
Sen verran pukki voi kertoa tuosta jokavuotisesta rundistaan, että se on melkoinen puristus näin vanhalle miehelle. Pukin selkä alkaa olla jo varsin huonossa kunnossa, ja sellaisessa vetoisassa pulkassa istuminen saa
helposti viiman käymänä aivan luihin ja ytimiin saakka.
Onneksi mukaan saa Korvatunturin keittiöstä herkullista riisipuuroa, ruisleipää ja kuumaa mehua. Sellaisten
eväiden kanssa jaksaa tehdä vaikka mitä!
Pukki ei nyt ehdi kirjoittaa tämän pidempää, kun on
tätä kirjettä. Ugandan lapsilta tuli juuri postissa säkillinen toiveita ja pukin pitää alkaa käydä niitä läpi.
Nähdään jouluna, ja jos ei nähdä niin oikein mukavaa
joulua ja herttaista uutta vuotta!
T: Korvatunturin Joulupukki

Ylioppilaskunta,

navanalitukset ja kuka
sinunkin etuasi valvoo

Tämä artikkeli sisältää vastuuttomia kärjistyksiä, ja mukaan
on saattanut osua myös faktaa. Vahingossa, tietenkin. Jos ensi
vuonna menee käteen, tiedätte, kenen sänkyyn hevosenpäät
kannattaa kantaa: allekirjoittanut silittää kauluspaitojaan
ensi vuonna ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

Kasvuiässä olevia poliittisia
broilerinalkuja pikkutakeissaan,
järjestökielellä ketjutettuja lauseenvastikkeita mongertavia liimatukkia ja
yliopistolakia sujuvasti siteeraavia hallintonörttejä. Ja sitten vielä itsetietoisia maailmanpelastajia, jotka kahmivat
itselleen Rantsun parhaat saunavuorot
juodakseen ylioppilaskunnan piikkiin
kaljaa samalla, kun leipovat itselleen
uraa ministereiden erityisavustajina?
Kähmintää, politiikkaa, omaisuusriita,
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta?
”Mä haluaisin tehdä sellasen pointin et tossa
sanotaan et jos pääliiketoimintana
aseteollisuus on laitonta ni mites jos se on
vaan sivubisnes?” Edustajiston jäsen puhuttaessa yrityssuhteiden eettisestä linjapaperista, aseteollisuudesta ja pornoteollisuudesta.

Vai onko ylioppilaskunta sittenkin vain etäinen ja hieman mauton
pumppu tuolla jossain kaukana, jonka
olemassaolon huomaa kerran vuodessa
jäsenmaksua maksaessaan? AYY – ihan
kiva, mutta ketä kiinnostaa?
”Tässä pitäisi kieltää myös pornoteollisuus.”
Edaattori yrityssuhteiden eettistä linjaa
koskevassa keskustelussa.
”Ehdotan, että muutetaan tää vaan muotoon
aikuisviihdeteollisuus.” Toinen iloinen edaattori.

Ylioppilaskunta on hauska
eläin, mutta avautuu lopulta kovin
harvoille. AYY valvoo kuitenkin juuri
sinun etuasi. Jos nyt tuntuu siltä,
”Voisihan sitä vaikka Piritorilla piikitellä metamfetamiinia pohkeeseen tai polttaa rahaa
roviolla…” Edustajiston jäsenen kanta perustulokeskusteluun.

että tutkinnonuudistukset menevät välillä miten sattuu, mietipä
mikä lopputulos olisi ollut, jos opiskelijat eivät olisi olleet vaikuttamassa
vaan hallinnon sedät ja tädit olisivat
täysin omin päin hämmentäneet sinullekin pakollisen folkloristiikan
sivuainemoduulin osaksi tutkintoa tai
jotain muuta yhtä ”jännää”. Asuntojonot voivat tuntua pidemmiltä kuin
vanhan kunnon Neuvostoliiton leipäjonot aikoinaan, mutta voit sentään
jonottaa opiskelijakämppään, jonka
vuokra on vielä pienellä mielikuvituksen venyttämisellä maksettavissa ihan
opintotuella. Kertavuokrattavat tilat
kuten Smökki, Rantsu ja niin edelleen
ovat puoli-ilmaisia siksi, että ylioppilaskunta haluaa niiden käytön olevan
mahdollista pienillekin yhdistyksille.
”…perheelliset ja muut heikko-osaiset…”
Edustajiston jäsenen näkemys keskustellessa
perustulosta.

Lisäksi AYY omistaa Dipolin.
Kuinka moni opiskelijajärjestö voi kehuskella omistavansa vastaavanlaisen
arkkitehtonisen möhkylän? Aivan. Eikä
TKY mennyt edes vararikkoon sitä rakennettaessa. Läheltä toki silpaisi.
”Kyllä tässä nyt vähän tuntuu, että laitetaan
[edustajiston jäsentä] puheenjohtajan nuijalla
perseeseen…” Edaattori arvioi kokouksen keskustelua omaperäiseen sävyyn.

Kuka tätä palettia sitten pyörittää? AYY on kuin pulloon laitettu
pieni valtio, sillä sen toiminta on organisoitu hivenen samaan tyyliin. Ylintä
päätäntävaltaa käyttää 45-henkinen,
opiskelijoiden vaaleilla itselleen valitsema edustajisto, joka kokoontuu n.
kerran kuussa. Nykyinen edari on
”Kai mä tässä jotain krapulapäissäni ajattelin
kun mä näitä tein.” Hallituksen jäsen muistelee oman esityksenä kalvojen sisältöä.

istunut hommissaan vuoden
päivät ja kausi päättyy vuoden 2013
lopussa. Päivittäistä toimintaa ohjaa 10
hengen täysipäiväinen, vuosittain vaihtuva hallitus, joka sitten tekee tekemisistään tai tekemättä jättämisistään
tiliä edarille – terve herranpelko persiissä. Lisäksi AYY:lla on reilusti

”Mun mielestä houkutteleva ominaisuus on
yrityksen maksuhalukkuus.” Edustajiston
jäsen keskustellessa siitä, mitkä ominaisuudet
ovat yhteistyöyritysten osalta haluttuja.

toistasataa vapaaehtoista
järjestämässä erilaista kivaa ja mukavaa kuten Gravitaatiota, vuosijuhlia,
KV-tapahtumia tai edunvalvontaa vaikkapa hallopedeina.
”Lisääntyminen aiheuttaa sitä painetta tässä.”
Hallituksen jäsen, puhuttaessa asuntojen
määrästä ja tulevista tarpeista.

Aivan hyödytön pumppu ei siis
ole kyseessä. Viime vuonna AYY oli
voimakkaasti myötävaikuttamassa siihen, että lupaus opintotuen sitomisesta indeksiin saatiin väännettyä päättäjistä irti, ja se on myös avainasemassa
siinä, miltä Otaniemi näyttää 2015, kun
kaikki kandivaiheen opiskelijat tekniikan, kauppatieteen ja taiteiden alalta
opiskelevat samalla kampuksella. Vaikutus on siis suurta, mutta välillistä ja
asioiden isosta mittakaavasta johtuen
myös hidasta. AYY on parhaimmillaan
juuri silloin, kun kukaan ei sitä huomaa
– silloinhan ei ole ryssitty missään
kamalan pahasti.
Piia Näränen
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Todistekuva lelu kataloogissa piilevistä viesteistä. (HUOM kuva sensuroitu lukijan
turvallisuuden vuoksi!!)

Seuraa tärkeä tiedoite kaikille
valveutuneille kansalaisille! Olen erinäisten tapahtumain johdosta saanut
tietooni semmoisia maailmantilan positsiooneja etten niistä voi enää kau
vemmin vaijeta!! Olen yrittänyt lähes
tyä asiassani tasa vallan presidenttiä,
eduskunnanpuhemiestä, Helsingin
Sanomia, Pekka Himasta sekä temppeliherrainritarikuntaa: TULOKSETTA!!
Toivon että Kukka ei pyri minua vaijentamaan.
Sain taannoin kutsun isän maamme
puollustusvoimain kertaus harjoitukseen. En valitettavasti voi oman turvallisuuteni tähden paljastaa kaikkia yksityiskohtia mutta kerron oleellisen….
Harjoituksen kuluessa meidät koottiin
pieneen huoneeseen (matka puhelimet
tuli jättää ulko puolelle joten todistusta en voi tästä hetkestä esittää kuin
sanani mutta tämä tarina on tosi!!!)
Huoneessa oli siis käynnistyäkseen
oppi tunti. Yllätyksekseni erään
korkea arvoisen upseerisherran lausuttua ilmoituksiaan sisään astui

Joulupukki. Joulupukki kertoi
katalasta juonestaan johon kaikesta
päätellen lukuisat päättävät herrat
ovat vihkiytyneet jo kauan sitten !!!!
Kaikki pohjaa niin kutsuttuihin leikki
kalu kataloogeihin, joita toimitetaan
koteihimme moninaisia kappaleita joulun alla. Kyseessä on – kuten saimme
tietouteemme – lähes kaksi vuosi
kymmentä jatkunut järjestelmällinen
toiminta !!! Totuus…. leikki kalu kataloogit ovat vaikuttaneet lapsiin niin
sanotuin behaavirriolis-psykoloogisin
keinoin. MIKSIKÖ… MINÄ KERRON:
Talous…. talouden asiat eivät aukene
normaali ihmiselle. Syy on yksin kertainen: kyseessä on sala liitto, joka on
tarkoittaen tehty käsittämättömäksi
normaali järjelle. Syvällisen pohdiskelun avulla voi kuitenkin tavoittaa lukuisia epäkohtia talouden ns. totuuksissa.
Esimerkiksi miksi herrain päätöksestä
ei paineta rahaa kaikille joilla on tarvetta?????? TÄMÄ OLISI MAHDOLLISTA
KÄDEN KÄÄNTEESSÄ MIKÄLI HALUTTAISIIN. PUKKI ON YKSI TÄMÄN SALA
LIITON PÄÄ RÖTÖS HERROISTA !!!

Mutta nyt eksyn jo aiheesta.
Palatkamme siis asiaan: MIKSIKÖ …
MINÄ KERRON:
Joulu pukki vanhana fasistina (mistä
luulette että lapin polttajat sai kaiken
sen dynamiitin ja bensiinin??) pyrki
kaappaamaan Suomessa vallan neuvvosto liiton romahduksen jälkeen. Hampaitakiristellen Joulu pukki oli seurannut taistolaisuutta & kommunismia ja
hurrannut viimein kun 80-luvulla maailmalla rehellinen ahneus voitti käden
väännön. Joulu pukin valta-yrityksen
esi asteesta esimerkkinä on Kansallisen
Liitto Neuvoston (katso Youtubesta) perustaminen 90-luvulla (Pekka Siitoin oli
joulu pukki vale asussa). Homma meni
kumminkin reisille koska yllättäen
Suomi liittyi Euroopan unijoniin. Pukki
joutui asettumaan sivuun odottamaan.
Mutta pukilla oli kosto projekti: leikki
kalu kataloogeissa piilevien salakoodillisten viestien avulla hän ehdollisti
suomen nousevan nuorison syrjäytymään. Syrjäytymistä on aina tähän asti
selitetty lamalla ja leikkauksilla mutta

todellinen syy on joulu pukki
sekä takana vaaniva fasisti joukkio!!!
Kun koko maa on syrjäytynyt ja sota
veteraanit vanhain kodeissa, ei pukin
tarvitse kuin marssia puollustus voimien kanssa Helsinkiin (Pukki lienee
lahjonut avain henkilöt puolelleen) !!!
Minulla on syytä uskoa että pukin
kätyrit seuraavat minua enempää en
siis pysty kertomaan!!! HUOM HUOM
OLEN HANKKIMASSA RAHOITUSTA
YDIN POMMIIN KORVA TUNTURIN
TUHOAMISEKSI MUTTA KAIKKI APU
ON TARPEEN !!! ITSE VOIN OSALLISTUA
MILJOONIEN ALKU PÄÄ OMALLA HETI
KUN OSTAMANI KULTA HARKKO LASTI
SAAPUU NIGERIASTA!! LIITY MUKAAN
KUN VIELÄ EHDIT! JOS ET NIIN AINAKIN
TEE SEURAAVA: POLTA POSTILUUKUSTA
TULEVAT KIRJEET. REVI TUOTTEISTA
VIIVA KOODIT JO KAUPASSA. VÄLTÄ
TELEVISION AUKAISEMISTA. ÄLÄ PUHU
SELKOKIELISESTI.

Nimim. HOMMAT KUNTOON

Kick start IT-konsultin uralle?

Capgeminin Young Professionals Academy ei ole mikään tavallinen trainee-ohjelma.
·
·
·
·
·
·

Ohjelma on suunnattu vastavalmistuneille tai pian valmistuville. Hakijoilta ei edellytetä
aiempaa työkokemusta alalta.
Aloitat suoraan vakituisessa työsuhteessa, nimetyssä työtehtävässä ja tiimissä – tittelisi ei ole
”harjoittelija”.
Perehdytysjaksosi räätälöidään juuri sinun työtehtäviäsi silmällä pitäen. Capgemini varmistaa
sinulle koulutukset ja sertifioinnit, joilla saat asiantuntijaurasi vauhdilla alkuun.
Kokenut mentori tukee sinua läpi ensimmäisten asiakasprojektien ja säännölliset tapaamiset
muiden YPAlaisten kanssa tarjoavat vertaistukea.
Capsters-verkosto pitää huolen, ettei sinulta koskaan puutu afterwork-seuraa ja muutkin
harrasteporukat järjestävät ohjelmaa vapaa-ajalle.
Omannäköisen urapolun rakentamiseen kannustetaan. Tarjolla on laaja-alaisia
kehitysmahdollisuuksia poikkitieteelliselle infolaiselle.

Seuraava YPA-haku starttaa alkuvuodesta 2013. Tarkkaile tiedotusta Athenen rekrylistalla sekä
netissä osoitteista www.capgemini.fi/ura ja facebook.com/CapgeminiFinlandCareers.

