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Tonttuvaara 
torjuttu
Horjuvien lauluseurueiden, 
punaposkien ja varisseen glitterin 
keskellä selviää, kun taskussa on 
Ylkkärin opaskartta pikkujoulu-
kauden vaaravyöhykkeille.

➊  
Sokos Hotel Presidentti 
Eteläinen Rautatiekatu 4

Mitä Tuhathenkisiä bileitä mahdut
tava pikkujoulumaa. 
Ketkä Etenkin yökerho Pressa on 
tarkoitettu ”aikuisille, jotka haluavat 
pitää hauskaa”. 
Varo ”Aikuisia” jotka ”haluavat” pi
tää ”hauskaa”. Suurlähettiläiden jää
hyväiskeikka (9.12.) täyttää Arkadian
kadun levinneestä maskarasta ja 
revenneistä sukkahousuista. 

➋  
Rautatientori

Mitä Grillijatkot. 
Ketkä Se koko kansa, josta presi
denttiehdokkaat puhuvat. Taksitol
palla tai yöbussin jonossa ei kysellä 
tutkintoja tai verotietoja. 
Varo Jääpuistoon pyrkiviä känni
luistelijoita. Ambulansseja. Flamin
gon viihdekeskukseen matkustavia 
seurueita. 

➎
Peacock-teatteri
Tivolikuja 1

Mitä Marrasjoulukuussa Hou Hou 
Show, jossa Jukka ”Jugi” Rasila ja 
kumppanit esittävät Shakespearen 
tuotannon alle kahdessa tunnissa.
Ketkä He, jotka maksavat ainakin 29 
euroa nähdäkseen Jukka Rasilan 
tonttulakissa. Linnanmäen Pikku
joulupaketissa myös Rollen jouluhu
pailu kisa ja ruokaa (95 e). 
Varo Vihaisia katsojia, jotka pettyi
vät siihen, ettei Jukka Rasila olekaan 
kahta tuntia tonttulakki päässä.

➍  
Hämäläisten talo 
Urho Kekkosen katu 4–6 D

Mitä Hämäläisosakunnan megapik
kujoulut (9.12.) neljässä kerrokses
sa. 
Ketkä Noin joka toinen heistä, joilla 
on opiskelijakortti. 
Varo Tavastian portsaria, joka on 
saanut tarpeekseen tonttulakeista ja 
opiskelijakorteista, joita tyrkytetään 
henkkareina. 

➐
Botta 
Dagmarinkatu 2

Mitä Pohjalaisten osakuntien omis
tama bilekompleksi. Ostrobotnian 
juhlakerroksesta laskeudutaan kä
ristymään Manalaan, jossa mm. pik
kujouluyökerho perjantaisin ja 
pikkujoulustandupia (23. ja 24.11.).
Ketkä Osakuntien (16.12.) lisäksi 
mm. Suomen Kylmäyhdistys ry 
(11.11.), Me haapavetiset ry (11.11.), 
Espoo Squash Rackets Club ry 
(12.11.)., Pääkaupunkiseudun yhteis
kuntatieteilijät Pääsy ry (24.11.).
Varo Teuvoa ja muita Arkadianmäen 
bilehileitä.

➌  
Uusi ylioppilastalo 
Mannerheimintie 5 a

Mitä Seitsemän kerrosta ja aina bi
leet jossain, ainakin Alinasalissa. 
Kierreportaissa pikkujouluaikaan 
davidlynchmäinen tunnelma. 
Ketkä Osakunnat ja muut järjestöt. 
Esim. Humanisticum (23.11.), mate
matiikan opiskelijoiden Matrix ry 
(27.12.), geologian opiskelijoiden 
Vasara ry (30.11.), Varsinaissuoma
lainen osakunta (2.12.), viestinnän 
opiskelijoiden Media ry (7.12.). 
Varo Alasaunasta Kaivopihan suih
kulähteeseen juoksevia fukseja ja 
ainejärjestöveteraaneja. 

➏ 
Finlandia-talo 
Mannerheimintie 13

Mitä ”Maan hauskimmat pikkujou
lut” (25.11.) niille, jotka arvostavat 
standupin ohella VIPmenun siian
mätimoussea ja skagenkatkarapuja. 
Ketkä He, jotka käyvät taksilla mä
tiostoksilla ja tykkäävät salaa Kum
melista. 
Varo Show’n jälkeisiä amatööriimi
taatioita parkkipaikalla ja taksitol
palla.

➒  
Rymy-Eetu 
Erottajankatu 15-17

Mitä Ympärivuotinen Oktoberfest 
sekoittuu saumattomasti pikkujou
lusesonkiin. 
Ketkä He, jotka lähtivät jo alkuillas
ta oman firman pikkujouluista, kos
ka ne olivat kuivat.
Varo Nauramista jonottajan teko
viiksille, jotka ovatkin oikeat. Lentä
viä avokkaita, kun kerran vuodessa 
juhlivat leidit innostuvat. 

➑  
Ravintolalaiva Wäiski 
Hakaniemenranta 11

Mitä Kirjavia tilauspikkujouluja kes
kellä Hakaniemen ayvyöhykettä. 
Uusnatsit juhlivat täällä jo ennen 
pikkujoulukautta. 
Ketkä Mm. Helsingin Seuran Linja
autohenkilökunta ry (26.11.).  Euro
sinkkujen (3.12.) pikkujouluissa 
esiintymässä Käsityöläiset. 
Varo Hakaniemen sillalla horjahte
levaa väkeä: vuokran sijasta laivalla 
on käytössä myyntitakuu.

➓  
Olympia-, Länsi- ja Maka-
siiniterminaalit, Katajano-
kan terminaalii 

Mitä Pikkujoulutunnelmaa 365 päi
vää vuodessa. 
Ketkä Jumppakerhot, ammattiyh
distykset, kotiseutuseurat ja omien 
kotipikkujoulujensa boolimestarit. 
Nurkassa silmiään pyörittelevä vä
hemmistö, joka menee Tallinnaan 
joululahjoja ostaakseen. 
Varo Tilausbussien takaa syöksäh
täviä viinakärryjä.
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