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PÄÄKIRJOITUS


Aurinkoista silliaamiaista itse kullekin! 🌞

Jos väsymys tai päänsärky meinaa vaivata, toivottavasti Wuorikautiset 
onnistuvat piristämään.

Pitelet juuri käsissä tämän vuoden neljättä ja viimeistä lehteä. Vuosi on 
mennyt kyllä ihan uskomattoman nopeasti, varsinkin syksyn osalta. 

Vastahan oli vielä kesä. Vähän on haikeat fiilikset, kun pesti mediavas-
taavana päättyy jo. Toisaalta paljon on myös ehtinyt tapahtua. Vaikka 

raativuoteen on välillä mahtunut myös stressiä, olen erittäin onnellinen 
siitä, että päätin hakea mediavastaavaksi. Olen oppinut paljon ja tutustu-
nut ihaniin ihmisiin. Ensi vuonna jatkan varmasti toimittajana, on tämä 

sen verran mukavaa ollut.

Haluan vielä kiittää kaikkia raatilaisia tästä vuodesta. Ja tosi isot kii-
tokset myös vujutoimikunnalle sekä jokaiselle toimittajalle, ideoijalle ja 

lukijalle💙 Nauttikaa silliksestä!

Sonja Alasaukko-oja
Mediavastaava 2022

PS. Oman kuvan valitseminen on aina 
tosi vaikeaa... Otetaan nyt tämmöi-
nen talvinen kuva (ehkä löydät joltain 
toiselta sivulta kuvan, mistä tämä on 
rajattu XD) sen kunniaksi, että kohta 
pitäisi olla talvi. Sataisipa jo lunta❄
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PUHIKSEN PÖHINÄT

Heipä hei!

Syksy on edennyt nopeasti, ja en voi uskoa että 75. Vuosijuhla kolkutte-
lee jo ovella. On ollut mahtavaa nähdä, kuinka kilta on tämän vuoden 

aikana herännyt pandemian jälkeen horroksesta ja palannut entiselleen. 
Olemme päässeet vuoden aikana järjestämään Vappulounaan, ISW 
Helsingin, Koeporauksen, Rapujuhlat ja Vuosijuhlan. Unohtamatta 

tietenkään killan pienempiä tapahtumia kiltiskahveista sitseihin. Tästä 
kuuluu iso kiitos raadille sekä toimihenkilöille. Raadissa on ollut tänä 

(kin) vuonna huikea poppoo messissä, ja ilman heidän tukeaan en olisi 
selvinnyt vuodesta. Vuosi on ollut täynnä monia huikeita hetkiä, välillä 
on ollut kiire tai saattanut jopa v****ttaa, mutta hetkeäkään en vaihtaisi 

pois.

Tänä vuonna on keskitytty killan puolesta normiin palaamiseen, mutta 
olemme silti parantaneet kiltatoimintaa muun muassa kiltakortin, eng-
lanninkielisen koeporauksen, ja matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikun-
tatapahtumien muodossa (Kiitos KulLit <3). Näissä on vielä hiottavaa, ja 
toivon että seuraava raati ottaakin tästä koppia. Haluaisin myös uudelle 
raadille toivottaa onnea ensi vuoden koitokseen. Odotan innolla Lassin 
tulevia Puhiksen pöhinöitä.

Glück auf!

Juha Malinen
Puheenjohtaja 2022



Drive change for 
generations to come

Etsimme tiimipelaajia.
Ihmisiä, joilla on intoa, taitoa ja ideoita
tehdä Bolidenista alan johtava toimija
kestävän kehityksen edistämisessä
ja teknologian hyödyntämisessä.

Boliden avoimet työpaikat löydät
osoitteesta www.boliden.com/fi/ura.

Luomme uusia  
tapoja vastuulliseen 
metallientuotantoon.

Haluatko olla mukana?
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ISW HELSINKI

- Boyan

ISW eli International Student Week. Yleensä Meidän ISW on ollut vuo-
den alussa mutta kenties paha virus nimeltä korona seurauksena meidän 
reissumme siirtyi syksyyn. Meidän ISW alkoi 2.10.2022 Toogabileillä 
Otakaari 20:ssa. Ohjelmassa oli muun muassa reissukavereihin tutustu-
mista ja saunomista. Tänä vuonna ISW:lle tuli neljästä maista vieraita 
Belgiasta, Englannista, Hollannista ja Norjasta.

Maanantaiaamulla matka alkoi 7:15 Otakaari 20 sisäpihalla, jossa lastat-
tiin matkustaja, tavarat ja kontit bussin kyytiin. Muutama tunti ajomatka 
jälkeen saavuimme ensimmäiseen kohteeseen Ovakolle, Imatraan. Pai-
kan päällä meille tarjottiin ruokaa Ovakon ruokalasta ja ruoka oli mieles-
täni tosi hyvä. Sen jälkeen meille esitettiin Ovakon tehdasta.

Esittelyiden jälkeen ilta jatkui illanviettopaikassa. Syötiin päivällinen siel-
lä ja ilta kuului myös sauna. Yrityksen vierailu jälkeen meidän matkamme 
jatkui kohti Lappeenrantaan. Siellä vietimme eka yö LUT-kerhotilassa.
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Tiistaina aamu alkoi aamupalalla ja sen jälkeen hyvästimme Lappeenran-
ta ja matka jatkui kohti seuraava kohteeseen eli Endomines, Pampaloon. 
Mutta ennen sitä käytiin Hattuvaaran Taistelijan Talossa tutustumassa 
ja syötiin siellä lounasta ja siellä oli myös Endomines yrityksen esittelyä. 
Hattuvaaran jälkeen lähettiin kohti Endomines tehtaan aluetta. Tehtaan 
kierroksen jälkeen lähettiin kohti seuraava yöpymispaikkaan, joka sijait-
see Vuokatissa. Koska tänä vuonna ISW oli itäiseen, niin laulettiin bus-
sissa ”Oi kaunis KP retki kaunis itäiseen ei löydy viikkoa kauniimpaa/
kauheempaa.” 
Vuokatti saavuttua oli pikku iltajumppa, sillä lastattiin kontit ja matka-
tavarat mökkiin ja ollaan seuraava kaksi yötä täällä. Illan vietto jatkui 
mökissä ja siihen kuului muun muassa lauluja laulettiin erillä kielellä ja 
erilaiset juomapelit.

Kolmantena päivänä kohde oli Normet, Iisalmi. Aamu alkoi sillä, että 
kaikki piti tehdä koronatesti, koska Normet vaativat negatiivisen tulok-
set. No yllätysyllätys meidän rakas bussikuskillamme tuli positiivinen 
tulos XD ja siinä sitten tehtiin toinen testi vielä ja sekin oli positiivinen. 
Sen jälkeen excumestarimme Lassi neuvotteli firma kanssa ja tehtiin sil-
le, että bussikuski jää bussi odottamaan ja muut sai mennä maski kanssa 
sisälle vierailemaan. En kyllä itseasiassa muista edes milloin on viimeksi 
pitänyt maskia käyttää.
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Vierailu jälkeen menimme bussilla kohti takaisin Vuokatti mutta ennen 
sitä, kun mentiin Kajaanista ohi niin matkaseuramme Veikka kertoi meil-
le hänen kotikaupungista ja kierrettiin bussilla Kajaani läpi.

Kolmas Ilta kuului ajan viettoon mökeissä. Pidettiin sitten vuorottelen jo-
tain hauskoja esityksiä, tehtiin erilaisia temppuja ja oli erilaisia leikkejä ja 
tietenkin laulettiin paljon.

Neljäs aamu sai nukkuakin pitkään verrattuna muihin aamuun, sillä he-
rätys oli vasta lähemmäs yhdeksään aikoihin. (muina päivänä oli joskus 
ennen 7). Herättyä söimme aamupala ja siivottiin mökki, ja sen jälkeen 
olikin taas jumppa aika. Kannoimme kaikki tavarat bussiin ja lähdimme 
viimeiselle excun kohdelle Terrafamen Sotkamoon.

Paikalle päästettyä meille näytettiin dia esityksiä Terrafamesta ja sen jäl-
keen menimme bussilla kiertää tehdas aluetta ja meille esiteltiin valtavaa 
kaivosta. Kun excu on loppunut, niin onkin bussilla suuntana kohti takai-
sin Otaniemeen, sillä oli yli 500 km matka ajattavana. Matka oli pitkä ja 
pimeä.
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Reissu oli palkitseva ja tutustut-
tiin moneen yrityksen ja uusien 
ihmiseen. Hyviä matkamuisto-
ja ja ehkä myös muistikatkoja 
mutta hyvä reissu se oli.

- Boyan

Perjantaina olikin aika laittaa GMB pystyyn ISW lopun kunniaksi eli 
Great Miners Ball. Illan aikana raatilaiset saivat istua edessä pöydän ta-
kana. Pöytä peitettiin jätesäkeillä ja jokaiselle eteen kiinnitettiin vielä ok-
sennuspussi. Seremonia alkoi perinteisesti ja ulkomaan vieraat antoivat 
vuorottelen lahjoja raatilaisille jonka jälkeen raati tehtävä oli juoda niitä 
pois. Belgialaiset toivat useita oluita, Hollantilaisilla oli puukengät, jonka 
ne ovat pitänyt jalassa koko reissuaikana ja sitten Genever juomat kaa-
dettiin niihin kenkiin ja raatilaiset joivat sieltä ne juomat, Norjalaisilla oli 
Akvavit ja Englantilaisilla oli giniä. Lopuksi raatilaiset saivat vielä erittäin 
lämmintä olutta ehkä kenties ollut jossain uuni lämpimässä ja sitähän tie-
tenkin piti kellottaa… Jos aiemmin oksennusta ei tullut vielä nii ainakin 
tämän olut jälkeen tosi moni raatilaiset oksensi.
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RAPUJUHLAT

Tosijaan,
osallistuin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vuo-
rimieskillan rapujuhliin (tai oikeastaan mihinkään 
rapujuhliin ylipäänsä). Viime vuonna olin apuIEnä 
tapahtumassa, joten ajattelin, että olisi kiinnostavaa 
päästä näkemään juhlat hieman eri perspektiivistä 
tällä kertaa.
Ajatus ravuista ei itseäni erityisemmin houkutellut, mutta kuulin useammalta 
taholta, että pääasia juhlilla ei ole ravut. Mikä se pääasia sitten on? Joidenkin 
mukaan se saattaa olla erittäin kuiva valkoviini, mutta ehkäpä myös juhlatunnel-
ma ja hyvä seura. Halusin joka tapauksessa päästä kokemaan rapujuhlat.

Juhlat lähtivät hyvin käyntiin, ja laulu oli ihmeen 
kaunista, ehkä asiaan vaikutti se, että lukkareita oli 
paikalla paljon. Myös muista killoista oli ilahdutta-
van paljon osallistujia. Pöytäseurani juhlissa oli erin-
omaista, taisipa ympärilläni istua sekä tämän, että 
ensi vuoden raatilaisia :) Hyviä juttuja riitti ja pii-
kikkäät vitsit lentelivät. Täytyy vielä lisätä, että me-
diavastaavana olin erittäin otettu, kun vierustoverini 
(eräs KV- ja maisterivastaava) kaivoi pukunsa taskus-
ta vappulounaan nimikylttinsä!

Jossain vaiheessa, olikohan jälkiruu-
an vai pääruuan jälkeen pääsimme tai 
jouduimme katselemaan myös rapus-
hottisuorituksia. Tänä vuonna suorit-
tajia oli kaksi, sillä tunnollisesti myös 
vuoden -21 puheenjohtaja oli luvan-
nut ottaa shottinsa, koska viime vuon-
na tapahtuma oli jäänyt häneltä väliin. 
Sanonpahan vain, että uskomattoman 
viilipyttymäisiä suorituksia.

Nimikyltti vappulounaalta
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Vuoden ravuksi näytti jossakin 
vaiheessa olevan useampia eh-
dokkaita, mutta lopullisesti asia 
ratkesi Ikuisen teekkarin laulun 
aikana. Onneksi ei sentään ab-
soluuttisen hiljaisuuden aikana, 
sillä hiljaista se ei ollut.
Pian rapu sai isännältämme ra-
vulle sopivan asun, jonka isäntä 
itse sai viime vuonna rajuhlilla. 
Puvun omistamisesta näyttäi-
si tulevan jonkinlainen kiertävä 
kunnia. Viime vuoden rapujuhli-
en jälkeen puvun on voinut toisi-
naan nähdä isäntämme yllä.

Rapupuku isännän yllä

Pukeutumisen jälkeen rapu suuntasi tiskille, jossa kävimme lyhyen juttutuokion. 
Kysyin, mikä fiilis, ja rapu kehui tapahtumaa:

”Hyvä tapahtuma. Yleensä en oo näin doku. Nu-
kahdin. Nyt haluan vain vettä.”

Aamulla otin puhelimitse uudelleen yhteyttä rapuun. Ensimmäinen puhelu klo 
12 meni vastaajaan. (Yleensä en sanoisi, että klo 12 on aamulla, mutta jostain 
syystä uni maistui myös päätoimittajalle.) Lopulta hieman ennen kahta haastat-
telin rapua lyhyesti.

Kysyin jälleen fiiliksiä eilisestä, ja ne olivat 
edelleen hyvät, vaikka herätessä olikin ollut 
päänsärky ja torkuttamiseen oli mennyt tun-
ti. Rapu kertoi kokeneensa kiltamme huoleh-
tivaksi. Kun hän torkkui pöydässä, puhis kävi 
jutustelemassa ja huolehti siitä, että kaikki oli 
hyvin <3 Kun kysyin, lähtisikö rapu uudel-
leen Vuorimieskillan rapujuhlille, vastaus oli, 
että totta v***ssa. Lopuksi rapu kertoi vielä, 
että rapupukukin on tallella eteisen lattialla. 
Tämä oli mukava kuulla!

- Sonja

Rapushottien suorittajat valmiina
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PUUHANURKKA:
Yhdistä pisteet
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PUUHANURKKA:
Ristikko



-tiaatio

automaattinen 
tietojenkäsittely

DI:llä isosurulli-
sina

Aalto
ennen

raadissa

esim gluoni 
-H

musagenre

Jäynätä

[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1

ilkeä

-realismi

saanut jälleen 
jatkoa cm3 -kondrio

VK:lla 75.

~78% 
N2

leikit

wappu-
lehdet

siellä käpy

FeS2 x2

mytologia

-kaikkinen

m2

taulukko-
kirja -M

strontium -joki Kuhmu

2021 mediavastaava

sieltä
ydin-
voimaa

SISU:ssa

-otto
kokouk-
sessa

kivennäis-
maalaji

voi olla 
eksisten-
tiaalinen

4,184 J x2

e.g. iron

____ af

-kunta

-kivi

voi kieltää
juomasta

akkujen
kierrättäjä

baarikaapin
voi nähdä ja

voi olla 6.

IN=OUT testi

-bio-niemi

sillä
pitkä

vujujen 
jälkeen Antti

yksikkö uraanille

Rantsul-
lakin

nesteytetty 
maakaasu

esim Morse

-ryhmä

Maijan viimeinen sana

shiba __

palladium

15



*Toim. huom. 
Päätimme lisätä myös 
hieman helpompia teh-
täviä, joiden pitäisi sopia 
jokaisen osallistujan 
silliskuntoon
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PUUHANURKKA:

Helpot tehtävät*



United. Inspired.

Rakennamme sähköistä tulevaisuutta! 

Epirocilla on käynnissä useita kaivos- ja louhinta-alan 
projekteja, jotka lisäävät alan turvallisuutta ja kestävää 
kehitystä. 

epiroc.fi

17



3x SILLISVINKIT
Juhlahumun jälkeinen väsymys on 
käsinkosketeltavaa. Haukottelu 
tarttuu kuonosta toiseen.

Hyviä loikoilupaikkoja on harvassa, joten niitä suo-
sitellaan jakamaan ystävän kanssa.

1.

Tässä 3x sillisvinkkiä helpotta-
maan päivästä selviytymisessä:

18
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Mikäli ruokaa ei ole riittävästi tai lasakaa ei 
ole tarjolla, anna IE:lle tämä ilme:

Liikuntaa suosi-
tellaan välttämään 
kaikin keinoin. Jos 
atleettinen ystäväsi 
pyytää mukaan peu-
haamaan, anna heille 
tämä ilme:

2.

3.



<a§

Kiitos ja näkemisiin,
Ponsse ja Pöyry

Toivotamme onnea 
tähän päivään, pyhittä-
käämme se levolle. En-
nen kuin huomaatkaan, 
olet taas elämäsi kun-
nossa ja valmiina uusiin 
seikkailuihin.

0
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HOLLANTI – SAKSA – SUOMI 

MAAOTTELU
Tervehdys sillisväki! Allekirjoittanut suorittaa tällä hetkellä viimeisiä kursse-
jaan EMC (European Mining Course) -maisteriohjelmassa. Kyseessä on suo-
malaisessa (Aalto -yliopisto), saksalaisessa (RWTH Aachen) ja hollantilaisessa 
(TU Delft) yliopistossa suoritettava kaivosteollisuusaiheinen kolmoistutkinto. 
Minua pyydettiin väsäämään Wuorikautisiin terkkuartikkeli täältä Keski-Eu-
roopasta. Ikävyydekseni kuitenkin huomasin, että kiltamme rakas aktiivi Sauli 
on jo lukuisissa vanhoissa artikkeleissaan kiteyttänyt kaiken sen olennaisen, 
mistä olisin minä itsekin kirjoittanut elämästä Saksassa tai Hollannissa. Siispä 
päätin laatia tällaisen yhteenvetona toimivan vakavamielisen maaottelun. Ar-
vosteluasteikkona on 0 - 2 pistettä/kategoria, ja pisteytyksen suorittaa tuoma-
risto (minä) tarkan harkinnan perusteella.

Allekirjoittanut kokeilemassa työ hommia Rotterdamissa.





Vaikka suomalaista keittiötä usein väheksytäänkin ja mielletään arkiseksi, se 
sisältää paljon hyvääkin. Esimerkiksi hollantilainen leipä on ****aa, ja täällä ol-
lessa eniten on tehnyt mieli suomalaista ruisleipää. Kouluruoka Suomessa on 
opiskelijan maksamaan hintaan nähden laadultaan erinomaista ja monipuolista. 
Saksassa opiskelijaruoka on hinnaltaan samaa luokkaa, joskin annokset saavat 
surulliseksi. Ruoka on yksinkertaista ja mautonta, ja vihanneksetkin tuli pyytää 
(ja maksaa) erikseen keittäjältä. Pisteitä saksalainen ruokakulttuuri kuitenkin 
kerää tunnusomaisilla ja ravitsevilla döner kebab -annoksilla, jotka kuitenkin 
kustantavat lähes saman kuin opiskelijalounas. Hollannissa ei opiskelijalounasta 
olekaan, ja paikallinen ruoka on joko survottua tai uppopaistettua, joskus mo-
lempia. Onneksi sielläkin on kebabkulttuuria.

Ruokakulttuuri ja opiskelijaruoka | FIN 1,5 | GER 1,13 | NED 0,5 

Kroketteja (Ei se 
seurapeli)

…Suomessa juodaan kaikkea, niin kuin siinä laulussa lauletaan. Valikoima on kat-
tava, ja kaikille löytyy mieluisa juoma. Jostakin syystä virolainen alkoholi miel-
lyttää kuitenkin useita suomalaisia jostain syystä enemmän. Saksassa ja Hol-
lannissa sen sijaan juominen keskittyy lähinnä olueen, mikä onkin pääasiassa 
litrahinnaltaan maitoa halvempaa. Viinipullon saa hintaan < 3 €, ja sen voi ostaa 
vaikka lähikaupasta. Muita juomia harvemmin onkaan nähtävissä.  Merkittävä 
ero kuitenkin näiden maiden välillä on hollantilainen genever, jota ei tulisi olla 
edes olemassa.

Alkoholi | FIN 1,88 | GER 1,92 | NED 1,90 |

Kevätlukukaudella Saksa oli paahtavan 
kuuma ja satoi harvoin. Tällaisesta en 
itse tykkää, mutta useasti kuuma ilma 
on objektiivisesti hyvä, joten 2 pistettä! 
Hollannissa sataa usein ja paljon, sekä 
tuulet ovat voimakkaita. 0 pistettä…

Ilmasto | FIN 1 | GER 2 | NED 0 |

Euroopan 7. Saastuttavin voimalaitos 
Weisweiler kraftwerk puskee uusia pilviä 
taivaalle
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Opiskelijakulttuuri | FIN 2 | GER 0,25 | NED 2 |
Suomen ja Hollannin opiskelijakulttuurista löytyy 
yllättävän paljon yhtäläisyyksiä. Kiltatoiminta kil-
tahuoneineen (Mijnbouwkundige Vereeniging, tai 
kavereiden kesken MV). Useita killan järjestämiä 
illanviettoja, urheilutapahtumia, ekskursioita jne. 
Alaa opiskelevien yhtenäinen härpäke (haalarit / 
kravatti). Delftistä löytyy myös baari (Het Noor-
den), jota pyörittää killasta valittu oma toimikun-
ta. Het Noorden myy opiskelijoille hanaolutta n. 
80 sentin kappalehintaan, jopa tappiolla. Kyseinen 
baari on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
vain keskiviikkoiltaisin auki. MV:llä on myös jopa 
hiemaan koeporaukseen verrattava initiaatiope-
rinne. Aachenis taidettiin kerran järkkää jotai emt.

Het Noorden

Hyviä yliopistoja jokainen. Vaikka kehitettävää löytyy aina, on opetuksen laatu, 
kurssitarjonta, ja puitteet opiskelulle on laadukkaita kussakin yliopistossa. Delf-
tissä opiskelu on hieman työläämpää, ja kurssien sisältö on oman havaintoni 
mukaan hieman vaativampaa. Totta kai nämä ovat kurssi- ja pääainekohtaisia 
asioita, mutta verrattuna Aaltoon ja Aacheniin, sekä parhaaseen arvosanaan 
että niukasti läpipääsyyn vaaditaan pääasiassa enemmän työtunteja. Pääohjel-
man laajasta kurssikirjosta johtuen on vaikea hahmottaa muita eroja yliopisto-
jen kurssien välillä. Sekä Delftissä että Otaniemessä, yliopistolla on selvästi oma 
kampusalue, kun taas Aachenissa yliopiston rakennukset on siroteltu ympäri 
kaupunkia. Lisäksi Aachenissa sai taistella paikoista opiskelupaikoista tilojen 
vähyydestä ja opiskelijoiden paljoudesta johtuen, varsinkin tenttikauden lähes-
tyessä. Jos saapui kirjastolle aamuyhdeksän jälkeen, peli oli jo menetetty.

Yliopisto | FIN 1,75 | GER 1,67 | NED 1,90 |

Yhteenlasketut loppupisteet ovat noin ~(lähes suurin piirtein) seuraa-
vanlaiset:
FIN 32
GER 25
NED 31,95

- Sebastian

Yhteenveto
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ELI KONTENTTI REISSU 
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Tuli tehtyä silleen hasusti, että homma-
sin itselleni avecinpaikan Oulun Pro-
sen 60 vujuille jo aikoja sitten majoitta-
malla Prosen Vierasta VK74 vujuilla ja 
pari viikkoa sitten olikin aika lunastaa 
tämä Vujupaikka. Reissulle haasteena 
oli rikkinäisenä oleva kännykkä, joka 
ei tunnistanut SIM- korttia eli mo-
biilidata ja puhelinsoitot/viestit eivät 
toimineet, matkatavarojen täydellinen 
puute sekä majoituksen uupuminen 
Oulun päässä. Onneksi reissuun lähti 
25 kaveria otaniemestä, joilta saa tar-
vittaessa apua.
Reissu alkoi edeltävän päivän koeporauksella, mistä jatkunut illan vietto 
auttoi jaksamaan aamun 6:33 junaan kohti Oulua asti. Suunnitelmana oli 
nukkua junassa, mikä vaikeutui siinä kohtaa kun pari moottoriturpaa Ota-
niemestä hölöttivät jatkuvasti vieressä. Unenpäästä kuitenkin saatiin ja puoli 
matkaa tuli teleportattua. Loppu matka tulikin pummittua hotspottia ja mie-
tittyä missä sitä söisi lounasta. Lounas paikaksi päätettiin BK. Sieltä sitten 
matka jatkui yhden kaverin kanssa etupeltoon  seremoniamestarin kämpille 
ja tuntiajoissa kohti cocktail-tilaisuutta. Siinä sitten sen yhden kaverin kans-
sa pöhistiin paikallisten kanssa ja etsittiin kaljaa oikein antaumuksella, mutta 
ovet olivat kiinni ja tilaisuus itse kohta alkamassa.
Tilaisuuden alkaessa ja muiden otaniemeläisten saapuessa etsittiin pöytä jo-
hon majoituttiin ja alettiin juomaan skumppaa mikä ei kuulemma tule lop-
pumaan. Lahjananto eteni hyvin, halitus sai hyviä lahjoja ja skumppa pullot 
tyhjenivät silmien edessä. Skumppapullot eivät loppuneet lupauksen mukaan 
kokkareiden aikana vaan pari viimeistä pulloa lähetettiin bussimatkalle koh-
ti pääjuhla paikkaa. Skumppaa piti kellottaa kovaan tahtiin sillä bussimatkaa 
oli vain pari hassua minuuttia, tai siltä se ainakin tuntui.
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Pääjuhla sujui oikein mukavasti pöydästä kuului paljon ääntä laulaessa ja vä-
lilä puheintekin aikana jolloin saimme hallituksen pöydästä paljon hyssytte-
lyä. Tuli siinä itsekin mentyä pitämään kitospuheen open micin aikana, en 
kyllä tiedä paljonko Oululaiset tykkäsivät Otaonnelaan lauluvalinnasta kun 
pöydät olivat siinä mikkiin laulaessani hieman turhan hiljaa omaan makuu-
ni. Pääjuhlasta haluaisin antaa vielä erikoismaininnan pääjuhlapaikan keit-
tiömestarille, joka selitti pöydällemme menun, alkuruoan reseptin ja yritti 
parhaansa Saada 15 IE:tä juhlatilan pakastimeen, joka harmittavasti ei on-
nistunut keitiön kapasiteetin  puolesta. 

Pääjuhlassa Otaniemen osaston sekoi-
lupöytä oli asetettu hallituksen pöydän 
viereen. En tiedä oliko vahingossa vai 
meidän vahtimisen takia. Pääjuhla al-
koikin hyvin chilimensan  kokoontumi-
sella kun alkuruoan alkuruoaksi otettiin 
lusikallinen satunnaista chilipää soossia. 
Tarkemmin en tiedä, Naga. Siinä kului-
kin mukavasti kaksi vesikannulista vettä 
jo ensimmäisen puolen tunnin aikana. 

Kohta olikin jo aika suunnata kohti jatkoja joista onkin  hieman vähemmän 
muistikuvia ja mainittavaa. Sanottaneen siitä sen, että kalja virtasi ja hauskaa 
oli, eräs henkilö piti taluttaa pisuaarille käsikynkässä. Majapaikkakin löytyi 
kun hyppäsin taksia tilaavan kaverin kyytiin ja pääsin nukkumaan keittiön 
lattialle.

Aamulla olikin sitten jo aika lähteä virkeänä kohti sillistä. Lähdin ennen 
muita majapaikassa nukkuvia niin bussilippu piti ostaa kaverin  hotspotilla 
majoituksessa ja bussipysäkin sijaintia piti kysyä ohikulkijoilta. Sillispaikalle 
kuitenkin päästiin täyttämään vatsa ja pötköttämään poreammeeseen odot-
tamaan kurittomien paskiaisten kokousta. Kokouksessa olikin sitten poruk-
kaa. Poreamme täynnä ja parikymmentä ihmistä vielä ulkopuolella. Siinä 
olikin sitten hyvä karata bingon  aikana kahden kaverin kanssa taksiin, jossa 
viihdytettiin taksi kuskia vitseillä luokkaa Muut ottivat bussin, John Lennon 
junan. Ja myös tykitettiin kultakellot kappaletta. Junassa olikin aika rauhoit-
tua rullakebabin kanssa ja kuunnella muitten deliriumia ja AARRAA-juusto 
sekoilua. Vihdoinkin turvallisesti bussilla otaniemeen.

- Aaro
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Syö
lasakaa
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Tarjoa
puheenjoh-
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ihmiseen

Samoilla 
silmillä 

silliksel-
le

Käy
paljussa

Tarjoa 
uudelle 

puheenjoh-
tajalle 
juomaa

Ihaile
Wunkseja

Huomenna 
risselle

Stigu-kuva


