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Pääkirjoitus
N

iinhän se syksy aina saapuu, ja henkilökohtaisesti uutta vuottakin pahemmin
lupauksineen. Oli sitten lopettamisen
kohteena hölmöily, alkoholin ylikäyttö tai
sitten vaan perinteinen laiskuus, niin aina ne
kuitenkin unohtuvat kun uuden fuksierän
mukana tapahtumat saavatkin aivan uuden
ulottuvuuden ja ovat jopa mielekkäitä.
Ketä tästä sitten voi syyttää? Itsensä henkilökohtaisesti mollaaminen ja oman heikon
itsetuntonsa korostaminen on tietysti keinoista
perinteisin ja luultavasti kansallisperimään
verrattavissa oleva ominaisuus suomalaisissa.
Mutta eikö olisi kuitenkin parempi kovan
yritysmaailman mallin mukaisesti hakea syitä
tähän totaaliseen epäonnistumiseen jostain
muualta, taholta jota et ikinä olisi voinut ajatella
mahdolliseksi syypääksi siihen että matikan/
lujarin/(joku kurssi) harjoitukset jäivät väliin?
Case 1: Vastaantulevat ihmiset. Helppo tapa
purkaa omaa turhautumista muihin on valita
tietysti satunnainen kadulla leveästi kulkeva
kuolevainen, jolle purkautuminen ei ainoastaan
helpota omaa oloa, mutta voit kasata tämän
ihmisen harteille kaiken kuonan, jota et viitsi
tutuille purkaa. Samassa lauseessa voivat
yhdistyä vaikka tentistä myöhästyminen kuin
sekin tosiasia, että tuon näköisen ihmisen kadulla
näkeminen ei voi koko syyskautena johtaa
mihinkään rakentavaan.
Case 2: Uudet fuksit. Kivuton keino jolla et
ainoastaan levitä turhautumista koskemaan
koko osaston uutta oppilasainesta vaan saat
oivan tekosyyn minkä takia olet myöhästynyt
joka ikisestä harjoituksesta, tentistä ja luennosta
jota sinulla mahdollisesti on tänä vuonna ollut.
Ja kaikki tämä vain sen takia että fukseille
pitää opettaa mitä opiskelijaelämä oikeasti
on. Ei tässäkään tapauksessa kannata säästellä
sitä faktaa, että tätä tulisi jatkumaan vielä
kevätkaudellakin ja taas olisi yksi vuosi elämästä
hukassa.

2

Case 3: Killan raati/hallitus. Tämä on se
porukka, joka ne tapahtumat oikeasti järjestää, ja
oikein hierovat naamaasi niitä mahdollisuuksia
tuota koko loppu-urasi pelkästään joidenkin
turhanpäiväisten sitsien takia. Näistä henkilöistä
eritoten mukavia avautumisen kohteita tekee
se, että he ovat ”halunneet” ottaa vastaan
luottamustehtävän ja omasta mielestään jopa
ovat toimineet hyvin järjestäessään rientoja
opiskelijoille.
Nämä kolme ryhmää ovat ehkä kaikkein
otollisinta väkeä kuuntelemaan vaikeuksistanne ja
ottamaan vastuun rikkimenneistä lupauksistanne.
Näissä tapauksissa kannattaa vältellä eritoten
omia vanhempia, koska vaikka se heidän syytään
oikeasti olisikin, niin on se aina mukava saada
jotain tukea kotoapäin (yleensä rahallista).
Näin minä asiat näkisin. Joku muu voi olla eri
mieltä, mutta mielipiteet ovat aina mielipiteitä.
Jussi Alantie
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Hehän ovat kuin kaksi marjaa!

Joku Haiko Suomesta

Joku Simson jostain muualta
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Puhiksen poreilut
J

eah. Syksy on kivaa aikaa. Ei ole liian kuuma
eikä tarvitse olla liian vähissä vaatteissa.
Luonto saa vettä, sienet kasvavat, koulu on
alkanut, puista tippuvat lehdet mädäntyvät
maahan ja ihmiset kärsivät syysmasennuksesta.
Onneksi kesä on kuitenkin joka vuosi!
Fukseille vielä kerran tervetuloa joukkoon!
Toivottavasti tapahtumissa on ollut tähän asti
viihtyisää, paljon on vielä edessä. Viime viikon
Lakinlaskijaiset olivat varmaan monelta kannalta
aika hyvä kokemus ensimmäisistä Dipolibileistä,
jos siellä sattui olemaan. Tiktak yritti räjäyttää
täyteenahdetun Dipolin keskeyttämällä shown
kahteenkin otteeseen erään vuorimiehen
kokeillessa kaveriensa avustamana crowdsurfingia vasten tahtoaan. Onneks villissä
aallokossa pudonneet tavarat löytyivät kuitenkin
jälkikäteen ja tappiot jäivät pieniksi :)
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Syksy on ollut mielenkiintoinen paitsi bileiden
suhteen, niin ehkä myös uusien kurssienkin
kanssa (itse en ole kokeillut vielä) ja vaikkapa
osaston rakenteellista muutosta odottaessa.
Tulevaisuudessa joudumme varmastikin
miettimään oman kiltamme roolia tulevien
raksa-vuorimiesten kiltana.
Niin. Hyvää syksyä siis: ei muuta kuin vuoden
rapua arvailemaan...
Juha

Fuksivääpeli puhisee
Tervehdys Fuksit!
Syyskuun fuksitapahtumat ovat nyt takana ja
fuksisitsitkin vietetty. Sitseillä tuntui olevan
kaikilla hauskaa, minulla ainakin oli. Teitä on
näkynyt mukavasti kaikissa tapahtumissa ja
osalla pistevihko onkin täyttynyt melkoisella
vauhdilla. Toivottavasti olette ehtineet myös
opiskelemaan muun opiskelijaelämän ohessa.
Ensimmäiset työpisteetkin ovat jo tarjolla
rapujuhlissa ja lisää työpisteitä voi tienata
vaikka suomisitseillä tai killan vuosijuhlissa
syksyn kuluessa. Toivottavasti sama tahti
jatkuu myöhemminkin syksyllä ja käytte
aktiivisesti tapahtumissa. Vaikka pistevihko ei
vielä pullistelisikaan pisteitä, ei vielä ole syytä
huoleen. Pisteitä on vielä syksylläkin jonkin
verran jaossa.

Teille fuksit myös tiedoksi, että teekkarilakki
on nyt mahdollista tilata webtopista. Käykää
sihteeristössä sovittamassa lakkeja ja tilatkaa
omanne. Mitä aikaisemmin lakin tilaa sitä
halvemmalla sen saa. Muistuttelen teitä
tilauksesta vielä myöhemmin syksyllä aina
hinnankorotusrajojen lähestyessä.
Nauttikaa fuksivuodestanne loppuun asti ja
käykää tapahtumissa. Fuksivuoden voi kokea
vain kerran.
Fuksivääpelinne
Jussi Haiko

Haluaisin kertoa, että killan syksyn ensimmäinen
yleiskokous on 12.10 klo 16.15 salissa V2. Tulkaa
joukolla tutustumaan killan päätöksentekoon.
Yleiskokouksessa keskustellaan kiltaa koskevista
asioista ja yleiskokouksella on ylin päätäntävalta
koskien killan toimintaa. Kokouksesta saa myös
fuksipisteen.
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Millaista on olla fuksina Vuorimieskillassa?
Fuksit kertovat

S

aatuamme heinäkuun alussa tiedon
opiskelupaikasta Materiaali-ja kalliotekniikan
osastolla oli olo melko epätietoinen ja sekava.
Ennakko-odotuksia oli vaikea luoda, kun ei ollut
mitään käsitystä teekkariudesta eikä varsinkaan
Vuorimieskillasta, mutta lähinnä sitä odotti
kohtaavansa homogeenisen massan enemmän
tai vähemmän tietokonenörttejä muistuttavia
miehiä. Ensimmäiset viikot vuorifukseina ovat
kuitenkin osoittaneet, että ennakko-odotukset
vastasivat todellisuutta harvinaisen huonosti.
Fuksien ensimmäinen koulupäivä alkoi
päälafkalla tervetuliaispuheilla ja jatkui omalla
osastolla, jossa meille muun muassa jaettiin
fuksipistevihkot. Uutta tietoa ja uusia ihmisiä tuli
jatkuvalla syötöllä - onneksi killan Waraslähdössä
edellisenä viikonloppuna oli saanut muutamia
tuttavuuksia ja omat ISOhenkilötkin oli ehtinyt
tavata etukäteen. Sinihaalarisen joukon jatkeeksi
oli helppo lyöttäytyä, vaikka suurinta osaa
ihmisistä ei ollut ikinä ennen nähnytkään.
Vuorifuksien perinteikäs ensimmäisen illan
ohjelma jäi mieleen lähinnä erinomaisen
tarjoilun ja rennon tunnelman ansiosta. Illan
aikana tuli todettua, että Vuorimies todellakin
laulaa mieluummin kuin hyvin ja seuraavaa
tapahtumaa varten olisi parasta käydä ostamassa
killan Taskumatti.
Ensimmäisten viikkojen aikana on
Vuorimieskulttuuri tullut yllättävän tutuksi.
Killan illanvietoissa on tutustunut niin muihin
vuorifukseihin kuin vanhempiinkin opiskelijoihin.
Erityisesti mieleen ovat jääneet fuksifudiksessa
kärsitty rökäletappio ( 11-0 vanhoille ) ja
fuksisitsit, joilla sitsaamisen perusteet tuli
opiskeltua varsin perusteellisesti. Meininki on
ollut tosi rentoa ja varsinkin ISOhenkilöt ovat
saaneet fuksit tuntemaan itsensä tervetulleiksi
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Myös kaikille TKK:n fukseille järjestettyä
toimintaa ja kiltainvälistä ajanvietettä on ollut
runsain mitoin. Ota- ja Stadisuunnistuksissa
tulivat tutuiksi muun muassa MacGyvertyyppinen ongelmanratkaisu ja oikeaoppinen live
Mortal Combat. Nelikiltaliikunta FK:n, AS:n ja
Prodekon kanssa opetti ainakin sen, että ei ole
häpeä kompuroida (frisbee)humalassa.
Kaiken kaikkiaan fuksipisteiden keruu on ollut
hauskaa hommaa ja tapahtumista on varmasti
jäänyt käteen muutakin kuin mutaiset kengät ja
armoton väsymys aamuluennoilla. Tällä menolla
fuksipistevihko taitaa tulla täyteen hyvissä ajoin
ennen Wappua.
Viihdyttävän oheistoiminnan keskellä on
ajoittain ollut vaikea pitää mielessä, että myös
luennoilla ja laskareissa olisi hyvä käydä. Vaikka
jotkut luennot ja harjoitukset ovatkin silkkaa
tervanjuontia, on Lapiokurssin ja lukukauden
ensimmäisten viikkojen aikana kehittynyt
kohtalainen opiskelurytmi ja -motivaatio.
Luentokalvojen kopiointi sujuu jo kuin itsestään
ja eiköhän ne edessä häämöttävät välikokeetkin
vedetä läpi vaikka väkisin.

Annamaria Mustonen

Miia Pesonen

Kiltakummi sanailee
E

räänä aamuna, tuossa viikko sitten, heräsin
kurkku kipeänä. Laulamisestapa tietenkin.
Takana oli pitkähkö ilta ja vuorimieskillan
fuksisitsit. Toisaalta kurkku voi tulla kipeäksi
monesta muustakin syystä. Kirjoitin seuraavana
päivänä killan raadille, että kiltakummi on niin
vanha ja raihnainen, että hänellä tulisi olla
aikaisempi kotiinheittoaika. Upeat sitsit siis.
Kalliotekniikka siirretään ensi vuoden alusta
rakennus- ja ympäristötekniikan osastolle osana
TKK:n rakenneuudistusta. Asiaa on perusteltu
monisäikeisesti puolesta ja vastaan. Uudistuksen
tarkoituksena on tiivistää hallintoa, vähentää
henkilöstökuluja sekä organisoida toimintaa
selkeämmin. Omissa laskelmissaan voi jokainen
huomioida sen, että uudistuksessa (jonka on
suunnitellut TKK:n hallinto-osasto) ei ehdoteta
mitään muutoksia tahi supistuksia hallintoosastoon. Matematiikka tässä yhtälössä saattaa
vielä toimia, mutta ovatko kaikki tämänkään
lehden lukijat tietoisia asian muista seurauksista.
Miten tämä muutos vaikuttaa opiskeluun ja aivan
joka päivän käytännön asioihin?

Vaikka osastorajoja muutetaankin, toivon,
että killan toimintaan tai vuorimieshenkeen
sillä ei ole negatiivista vaikutusta. Ehkä tästä
asiasta päättäneet eivät ole olleet vuorimiehiä.
Tai ehkä heillä ei ole kokemusta oikeasta
vuorimieshengestä. Itselläni siitä on kokemuksia
vain muutaman tapahtuman verran, mutta
sen yhteenkuuluvuuden tunteen voi aistia
joka puolella vuorimieskillan toiminnassa.
Toisaalta, jos usko siirtää vuoria, niin luulisi
tällaisen yhteishengen tekevän osastorajoille
mitä tahtoo.
Tsemppiä syksyyn. Pitäkää siitä huolta.
Kiltakumminne,
Lauri
Lauri.Pakkanen@ tky.hut.ﬁ
Kirjoittaja on Vuorimieskillan kiltakummi,
N:n vuoden koneteekkari ja vastaa TKY:n
hallituksessa asumisesta ja Teekkarikylästä.

Fuksisitseillä näkyi myös vuorimiestoiminnan
kansainvälinen ulottuvuus alkoholiin tutustuneen
ulkkariryhmän vieraillessa 3A:n pelitilassa illan
jo ehtiessä. Liekö syynä sitten suomalaisten
tunnettu puheliaisuus vai sitseillä paljon puhuttu
Koskenkorvan juominen, alkoi kontakteja
muodostua puolin ja toisin. Koeporauksista
on lyhyt matka tulevaisuuden monikansallisiin
kaivosverkostoihin.

K

iltakummin tarkoituksena on toimia
yhdyssiteenä killan ja TKY:n hallinnon
välissä. Näin pyritään lisäämään tiedon ja
ideoiden kulkemista. Kiltakummille voi, saa
ja pitää antaa palautetta TKY:n toiminnasta,
niin risuja kuin ruusujakin. Ja sitä paitsi:
kiltakummi rokkaa! :-)
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Parkkiluola viileä duunii

A

loin selvitellä kesäduunia
helmikuun puolessa
välissä. Ensimmäiseksi soitin
samalle Vuori-DI:lle YIT:llä,
joka palkkasi minut keväällä
2002. Hän sanoi, että parin
viikon päästä tietää enemmän ja
soittele sitten. Siinä odotellessa
täyttelin eri rakennusﬁrmojen
nettikesätyöhakemuksia, kuten
myös YIT:n. Parin viikon
päästä soitin sitten uudestaan
ja selvisi, että saisin duunin
joko Kokkolasta tai Turusta.
Sanoin ottavani tarjouksen
vastaan ja maaliskuun puolessa
välissä kävin tarkentamassa
työnkuvaani ja jättämässä
palkkatoivomuksen (TEK:n
mukaan). Heti Wapun jälkeen
selvisi, että päätyisin Turkuun
parkkiluolan louhintatyömaalle,
mikä oli toivomukseni!
Mitkään nettihakemukset eivät
tärpänneet...
Aloitin työt toukokuun viimeisenä päivänä. Ensimmäiset
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pari viikkoa meni lähinnä
tutustuessa työmaahan tekemällä ihan puhtaasti erilaisia
duunarihommia. Pikkuhiljaa
hommien ja kuvioiden tulleissa
tutuiksi sain vastuuta työnjo
htoharjoittelijana. Työmaan
toinen esimiehistä pitäisi lomaa
heinäkuun puolesta välistä
alkaen kuukauden, jolloin
tuuraisin häntä.
Luolan strategiset mitat:
leveys17 m x korkeus 10 x
pituus 120 m. Homma tehtiin
aivan normaalilla panostusporaus menetelmällä, kahdessa
vuorossa heinäkuun alkuun
saakka. Siitä eteenpäin mukaan
tuli yövuoro, joka pultitti ja
salaojitti. Itse olin n. 75 %
iltavuorossa. Duunarit olivat
hyvää ja rehtiä porukkaa,
niinkuin ne mielestäni yleensä
ovat ainakin tunnelihommissa.
Esimiehet samoin hoitivat
hommat jeessisti, molemmat
olivat siinä kolmenkympin

tienoilla. Fakta on se, että mä
niiltä duunareilta opin. Tiesin
vaan sanoa, että mitä niiden
pitää tehdä seuraavaksi.
Kukaan työntekijä tunnelissa
ei ollut turkulainen vaan YIT:
n Kalliorakenuksen porukkaa
ympäri Suomea. YIT järjesti
ilmaisen asumisen 9 km päässä
Turun paikallisen Itäkeskuksen
vieressä. Siinä samassa
kämpässä me kaikki sitten
asuimme ja puolet kesästä
jaoin huoneen ison 150 kg
porarijörmyn kanssa, joka
kuorsasi todella kovaa (onneksi
YIT tarjosi korvatulppia)!
Ty ö m a t k a n s u h a u t i n
enimmäkseen pyörällä, kumi
puhkesi kolme kertaa kesän
aikana!
Ei pahemmin ollut vapaaaikaa, sen verran tuli tehtyä
ylitöitä tai sitten nukkui vaan
pitkään kotona Tapiolassa
vietetyn viikonlopun jälkeen.

Turun yöelämä jäi kokematta,
mitä nyt neljä kertaa taisin
käydä maistelee ölppöstä paikallisessa.
Peruspalkka ei päätä huimannut,
mutta lisien ansiosta se oli
jees. Loppukesän muutaman
hellepäivän aikana oli mukava
käydä jäähdyttelee luolassa.
Siellä hengitys höyrysi vaikka
ulkona oli melkein 30 astetta.
Kaiken kaikkiaan hyvä kesähomma ja kiitokset Turun
Tolppa-Homolle joka kuskasi
mua pari kertaa!
Visa Myllymäki

Viskun työpaikan sisäänkäynti

Dieselin katkuinen kesä
O

nhan se kuulkaa sillä
lailla, että kun jonkun
homman osaa hyvin, niin sitten
ei osaa hakea itselleen mitään
parempaa. Niin on ainakin
käynyt minulle kesätöiden
suhteen. Ja miksi mennä hyvää
putkea katkaisemaan. Seuraa
kertomus nuoren miehen
kokemuksista metsän keskellä
sijaitsevasta konepajasta.
Oli armon kesä 2000 kun ensi
kerran puin SisuDiesel-nimisen
konepajan edustusasun ylleni ja
aloin suorittaa kokoonpanotöitä
heidän lukuunsa. Yhtiön nimestä
voi päätellä hyvin päätuotteen,
mutta minun kertomukseni
eivät liitykään siihen tavanomaisimpaan toimialaan eli
työkonedieseleiden kokoonpanoon, ei sitten millään tavalla.

Minusta tuli vasaran ja vaseliinin
ylin ystävä, hammaspyörien ja
akselien sovittaja sekä kuulalaakerinkurittaja. Minusta tuli
vaihteistokokoonpanija!
Menköön, naurakaa minkä
jaksatte, mutta jotenkin
tykästyin hommaan siinä
määrin että menneenä kesänä
sain hyväillä valurautaa ja
nuorrutusteräsjohdannaisia jo viidettä vuotta. Hyvää
syytä tähän on vaikea keksiä,
mutta se tieto helpottaa että
sellaista ei tarvita. Voin tietysti
yrittää: ensinnäkin päivätyö,
ja hyvin palkattu sellainen, on
luonnollisesti aina vaikea löytää.
Sen lisäksi asumiskustannukset
olivat lähestulkoon nolla, mikä
johtui siitä yksinkertaisesta
logistisesta yhtälöstä että asuin

kesän vanhempieni luona.
Kolmanneksi paras seikka
olkoon että työ alkaa sujumaan
jo niin pahasti omalla painollaan
että työn lomassa voi ottaa
selvästi rennommin.
Eihän se työ nyt tietysti
kokeneenakaan mitään ruusuilla
tanssia ollut. Ainahan sitä
sattuu, että tehtaan tarkkaakin
tarkemmasta laatuseulasta pääsi
läpi hiukan epäkurantimpaa
tavaraa mikä johti jo tehdyn
kokoonpanon osittaiseen
purkamiseen. Ja niinä
päivinä, kun tuotantokoneisto
vaihteistokomponenttien
osalta oli jumissa, homma
ei liikkunut senkään vertaa.
Ajan viettäminen tehtaalla
tuollaisina päivinä oli lähinnä
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asennekysymys, joka ei minulle
periaate lusmuna tuottanut juuri
minkäänlaisia ongelmia.
Vähän työstä: Osastomme
vastuualueena oli valmistaa
vaihteistoja lähinnä
moottorikelkkoihin ja
leikkuupuimureihin.
Moottorikelkkojen vaihteistoja
SisuDiesel toimittaa noin 9000
vuosittain ja leikkuupuimurien
vaihteistoja n.500. Omana
vastuualueena tänä kesänä oli
leikkuupuimurien vaihteistot
joita varaosavaihteistot mukaan

H

ei kaikki äidin pikkuBätmänit!

Vuorimiehentien katuhaukat
palaavat ruutuun entistä
voimakkaampina ja maailmaapelastavampina. Mennyt
kesä oli harvinaisen hiljainen
rötöksien osalta ja siksi Gonzales
ja minä (Nykänen) ehdittiin
ladata akkumme täyteen uusia
koitoksia/turpajuhlia varten.
Olemme kuulleet pahansisuisen
superkyntäjä Rainer Kyntöäksen
kyntäneen Otaniemen
viljavat pellot piloille, mutta
toistaiseksi vihaisesta Öllölän
karhusta Valmetteineen ei
ole supernäköhavaintoja.
Palaamme Rainerin vaikeaan
elämään ensi jaksossa.

lukien toimitettiin kesän aikana
parisen sataa.
Sisu-Diesel itsessään
valmistaa pääasiassa työkonedieselmoottoreita n. 27000
vuosittain ja henkilöstön määrä
liikkuu 700 tienoilla. Tehdas
sijaitsee Nokian Linnavuoressa
jonne se perustettiin vuonna
1947. Allekirjoittanut
on kolmatta sukupolvea
Linnavuoressa työskentelevä.
Jussi Alantie

Tällä kertaa esittelemme
kolme supersankaridrinkkiä,
joiden avulla muinaisessa
Galliassa Asterix & Co pisti
roomalaisia läskeihin. Näitä
juomia ei missään nimessä saa
nauttia muuta kuin virallisen
valvojan ollessa paikalla, sillä
ensimmäisillä kerroilla juomien
alaskumoaminen päättyy
yleensä tiedottomuustilaan
tai terveisien huutamiseen
valkoiseen sidetalking-foonikaan.

Kuvassa SisuDieselin uusinta
tekniikkaa edustava Citius-moottori
joka on varustettu CommonRail
polttoaine järjestelmällä

esivalmistelu seuraavaa kahta
drinkkiä varten. Pitäähän
röörien olla raakapuhdistettu
Dipolin sitäsamaakanakastikkeista ennenkuin jumalten
juomia imeytetään suonistoon.

Suolihuuhtelu
Tämä pitkässä lasissa tarjoiltava
herkkujuoma perustuu
lautaspesunesteihme-Fairyn
voimaan. Suolihuuhtelu on

Voit lähettää meille postia, jos olet huomannut itsessäsi jotain
erikoista (Kiinnostus naisiin/miehiin tai kiveksien laskeutuminen
ei riitä). Voimme yhdessä kartoittaa pontentiaalisi Otaniemen
teräsmieheksi tai kissanaiseksi.
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vauhtisankarit@hotmail.com

Asiaan. Lasin pohjalle kipataan
aimo annos Koskenkorvan
kirkkainta kivennäisvettä,
jonka päälle lurautetaan
ruokalusikallinen (tosimiehet
laittaa kauhallisen) Fairya.
Fairyn makukavalkaadiin
kuuluu Metsäiset kukat,
Sitruuna, Tavallinen ja Omenaaromi, joista jokainen voi itse
valita mieleisensä. Fairy-Kossun
niskaan kaadetaan kylmää 7uppia tai Spritea, joka reagoi
Fairyn kanssa nostattamalla
lasiin vaahtoa rankemman
puoleisesti. Valmis juoma
nostetaan huulille ja imetään
yhdellä imaisulla suuaukon
syövereihin. Seuraava vaihe
onkin helpoin selitettävä, mutta
vaikein suoritettava. Jotta Fairy
pesisi suolen joka mutkan,
täytyy puhdistautujan seistä
hetki käsillään ja heilutella
jalkoja kuin pahis hirsipuussa.
(kuva vieressä ylhäällä)
Suolihuuhtelu Deluxe
Toiminta muistuttaa hyvin
läheisesti, ellei jopa täysin, samaa
kuin Suolihuuhtelu-drinkissä,
mutta Spriten/7-upin tilalle
kaadetaan Sweppes-Caribeztököttiä ja juoma valmistetaan
Whisky-lasiin. Luonnollisesti
Deluxessa alkoholi-prosentteja
nostattaa juomista jaloin yhden
tähden voimalla. Ykkönen
o n n o r m aalista poiketen
ykkönen. Tämä juoma
kiillottaa putkien sisäpinnat
vastaanottamaan seuraavan
drinkin, jolla jo vuosien ajan
Mustanaamiot sun muut
Buffy vampyyrinnylkijät ovat
suolensa huuhdelleet. Käsilläseisonnan unohtamisesta joutuu
kahdeksi viikoksi kaappiin.

auttaa miehen kuin naisenkin
saavuttamaan jumalallisen
supersankarijuomakyvyn
ja sitä kautta taidon tehdä
mahdottomasta täysin
mahdotonta.

Koskenkorva 1 litra (Tää on
magiikkaa!)
Tätä drinkkiä ei tarvitse enää
valmistaa, koska sen on jo joku
ystävällinen pulloa täyttäessään
tehnyt. Napakka kyynärpääisku pullon pohjaan, kireä
rannekäännös korkista samalla
kiinnipitäen ja esivalmistelut
ovat valmiit. Pullo sisältö
siirretään Fairy-valmisteltuun
vatsaonkaloon omassa tahdissa
välillä perkelettä tai muuta
miehekästä kirosanaa mantran
kaltaisella tavalla hokien.
Ensimmäisen vuoden ajan
tämän drinkin nauttiminen
kokonaisuudessaan voi
tuottaa ongelmia mutta luja
tahto, kavereiden tuki ja AAkerhon onnistunut välttely

Lepakkoluola hiljenee, muttei
nuku.
Kuvittelut: Gonzales
Tekstitys: Nykänen
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Kansalaiset!
Edustajiston jäsenillä on asiaa
Tervehdys!
Näin syksyn ensimmäisen Wuorikautisten
kunniaksi vähän kertausta, koska fuksitkin ovat
saapuneet Otaonnelaan: tällä palstalla on siis
tarkoitus kertoa ajankohtaisista asioista TKY:n
edustajiston toiminnassa. Edustajistohan on TKY:
n korkein päättävä elin, johon valitaan 45 jäsentä
joka toinen vuosi järjestettävissä vaaleissa.
Edaattoreiden toimikausi on siis kaksivuotinen.
Vuorimiesten vaaliliitosta edustajistoon valittiin
Ilkka Harri ja Katri Karjalainen, mutta koska
Katri toimii vuoden 2004 TKY:n hallituksessa,
on hän estynyt toimimaan edustajistossa tänä
vuonna; näin siis ensimmäinen varajäsen
Susanna Nordsten nousi Katrin tilalle vuodeksi
2004.

Yhdistyksiä TKY:n rekistereihin hyväksyttiin
seuraavasti: Jämerän naiset ry merkittiin
TKY:n läheisyydessä toimivien tahojen
luetteloon, kun taas Kansainvälisen Kaupan
Opiskelijayhdistyksen (KKOY ry) hakemus
päätettiin jättää pöydälle. Yhdistysohjesääntöön
halutaan muutoksia ennen suurempia
linjanvetoja.

Mikäli jokin TKY:n toiminnassa ärsyttää,
herättää kysymyksiä tai vain yleisesti kiinnostaa,
ota yhteyttä Vuorimiesten edaattoreihin, joiden
yhteystiedot löydät osoitteesta http://otax.tky.
hut.ﬁ/~proteek/. Me ajamme asiaasi eteenpäin.

Edustajiston kokousten valmistelevan elimen,
yleisvaliokunnan, kokoonpanoa muutettiin,
koska muutama edaattori on vaihto-oppilaana
ulkomailla. Kirsi Louhisuo (Nuori Akti)
valittiin yleisvaliokunnan jäseneksi ja hänen
varajäsenekseen valittiin Elli Pyykkö (Pallas
Athene).

Edustajiston kokous 6/2004 pidettiin 23.9.2003
klo 17.00 Teknologföreningenin tiloissa.

Kristillisdemokraattiset teekkarit ry:n
säännöt hyväksyttiin sääntötoimikunnan esittämin muutoksin ja merkittiin yhdistys
ylioppilaskunnan yhdistysluetteloon. Näin
todettiin myös Teknillisen korkeakoulun jatkoopiskelijayhdistyksen (JOY) suhteen.

Kokouksessa edustajisto merkitsi tiedokseen TKY:
n läheisyydessä toimivien tahojen luetteloon eli ns.
kakkosrekisteriin tulevien hakemusten käsittelyä
kuvaavan prosessikaavion, TKY:n asuntoloiden
TKY 1-12 korjaussuunnitelmat vuosille 20032012, taloustoimikunnan päätösluettelot
3/2004 ja 4/2004, rakennustoimikunnan
päätösluettelot nro 24 ja nro 25 sekä kylävaalien
väliaikatiedotteen.
Lisäksi käytiin läpi TKY:n hallituksen selonteko
toiminnastaan.
Varsinaisena päätösasiana oli mm. TKY:n
vaalijärjestys, joka kuitenkin päätettiin palauttaa
valmisteluun, koska sitä pidettiin keskeneräisenä
ja liian epäselvänä.
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Ilkka Harri
TKYE 1.
varapuheenjohtaja
Vuorimiehet/Pro
Teekkarit

Susanna Nordsten
Edustajiston jäsen
Vuorimiehet/Pro
Teekkarit

Wuorikautisissa tulossa ensi numerossa!
Sankarimme Espanjassa

Mitä saavat aikaan Tolppiksen
kovan Pigeon-koulun kasvatit
etelän auringon alla? Palaako
muutakin kuin rahat ja
nenänvarsi? Lue seuraavasta
numerosta shokkipaljastukset.

Vuoden Rapu!

Taas kerran vuosittaisen
perinteen mukaan Vuorimieskillan janoisimmat kohtaavat
henkien taistossa Rantsun
lämmössä kun tittelin kohtalo
ratkaistaan.

Suomi-sitsit!

Montako Uuno Turhapuroa
mahtuu Smökin akvaarioon?
Montako tulee ulos? Taas kokoontuvat kirpparien koluajat
PJK:n ja VK:n yhteiseen
kivaan.

Fuksi! Haluatko fuksipisteitä?

F

uksipisteen saaminen on harvoin ollut näin helppoa! Ainoa asia, mitä Sinun tarvitsee tehdä,
on toimittaa jonkinlainen kirjallinen tuotos päätoimittajalle, joka oman harkintansa mukaan
julkaisee sen Wuorikautisten sivuilla. Heti kun lehti on tullut painosta, niin piste on Sinun. Asiaahan
ei välttämättä tarvitse olla mutta se helpottaa julkaisun totetumisessa. Jos kiinnostaa esim. raportointi
killan tapahtumista, ota yhteys päätoimittajaan. Todennäköinen sijainti: kiltahuone.

Oletteko nähneet tätä miestä?

K

oko Vuorimieskilta alkaa olla turhautumisen partaalla
hyvän ystävämme ja suuren kiltapersoonan Väinö Astalan
katoamisen johdosta. Oletteko nähneet tätä miestä? Viimeisimpien
huhujen mukaan Väinö olisi lähtenyt viettämään kiertolaiselämää
mustalaisten malliin keski-Eurooppaan. Väinön tunnistaa
paitsi oheisesta kuvasta, niin mieluisten keskusteluaiheiden
avulla. Näihin kuuluvat mm. teekkarilaulujen historia, Spitﬁren
konetykkien tulinopeus, Spitfiren moottorin tukehtuminen
syöksyssä sekä 1800-luvun purjeveneet. Jos näette tai kuulette
Väinöä jossain, ilmoittakaa VÄLITTÖMÄSTI Vuorimieskillan
kiltahuoneelle: Vuorimiehentie 2, 02150 Espoo. Kyllä, etanaposti
on aivan riittävän nopea. Eikun silmät ja korvat auki.

Tunnistatko nämä herrasmiehet?

N

ämä kaksi miestä
osallistuivat killan
risteilylle joulukuussa 2002.
Herrat ovat olleet killan
toiminnassa näihin päiviin
asti. Jos tunnistat kuvassa
olevat herrasmiehet, lienee aika
miettiä miten itse aiot käyttää
seuraavat kaksi vuotta. Kenties
samoin kuin nämä nykyään jo
ränsistyneemmät kaverukset...
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Killan tenttiarkistoon on lisätty kiltahuoneella pidettävän Tusoonin Saantitekniikka II-kurssin
tentti. Kurssi kuuluu kierrätystekniikan laboratorion kurssipalettiin ja on pakollinen jokaiselle
vuorimiehelle. Kurssia luennoi Tekn. yo Hilkka Narri. Kurssilla vaadittaviin esitietoihin kuuluu
tukeva kanuuna ja hämärät muistikuvat edellisillasta/aamusta.
Dagen efter-tentti

Vuorimieskillan kiltahuone

Nimi:_________________

xx.xx.xxxx klo. 14.10-14.15

Vuosikurssi:________________

Titteli (ympyröi oikea): Iso / Joku vitun fuksi / Raatilainen / Tärkeä ihminen
Sukupuolielin (ympyröi oikea): Ämmä / Homo
Kysymyksiin vastataan ympyröimällä eniten oikea vaihtoehto
1.
Mitäs homo/ämmä?
a) Terve
F) HN hei, pulkannarut ei puhu eli turpa kiinni
e) Paskaaks tässä
2.

Ootko saanu tusoonia?

W) Tietysti
a) En oo varma
TIK) Mikäs se on?
3.

Oliks sunkin pano puulta?? Hä!

h) Öööh... ei kai
R) Ei ollu
D) Siis mie vaan lohdutin
4.

Älä nyt vittu jauha paskaa, ottiko poskeen?

s) Ai mitä?
b) Herrasmiehenä/naisena en kommentoi
J) Kuinkas pitkään oot ollut ilman?
5.

Oliks hyvä liha?

Å) Ootko koskaan kuullu eri sukupuolta edustavista KAVEREISTA?
Q) Paha sanoa, kun en oo käyny vielä syömässä
=) Sun vai mun arvosteluasteikon mukaan?
6.

Loppuu se vittuilu tai pistän sut pesemään Nissanin vanteet... Dokaillaanko tänään?

TF) Mä nautin alkoholia VAAN hyvässä seurassa
G.
Sama kai se... miks hyvää putkea katkaisemaan.
U)
Jos lopetat tenttaamisen
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Kirjasi: Paha-Eemeli

Jutussa esiintyvä kuvitus ei liity mihinkään mitenkään joten älkää
antako sen hämätä mielikuvitustanne

KUINKA KILTA MAKAA?

Käykö täällä VISA?
Kyllä käy! Rakkauden luolassa tapahtuu: Vuoden
vanha kasvis vingutti luottokorttia anteliaasti.
Pikkulintujen viserryksen mukaan luottoraja ylittyi rumasti ja henkinen krapula pilasi
seuraavan päivän. Linjasta poiketen tässä myös
ihan oikeaa asiaa: Kasperissa VISA on käynyt
jo pari viikkoa, ainakin.

Miss BileHileet valittu!
Ankaran remuamisen ja viinan juonnin
päätteeksi ehdokasjoukosta pystyyn jäi kolme
pelikuntoista naikkosta (Vuoden vanha kasvis,
juoppuhullu tomittaja ja Hyrysen Sampsa).
Kyseiset rouvashenkilöt ovat (yllätys, yllätys)
rakkaan naapurimme höyläämättömiä (Vehmasto
on herrasmies) yksilöitä ja heidät tunnetaan myös
nimellä Rantojen enkelit.

Lintutieteilijät ihmeissään.
Fuksihaukka (lat. Fuxitus Cuxitus Luckarium)
pongattiin Otasuunnistuksen jatkoilla. Tämä
haaskalintu ravitsee itseään nuoremmilla
yksilöillä ja voi opiskella jopa 10 vuotta.
Normaalisti kyseisen pedon voi tavata
rallattelemassa yksinään kiltahuoneen nurkasta.
FCL:n munat ovat pienet, kiiltävät ja niiden
väriskaala on kattava.

Missä on Puun sanko?
Sellunmaistelijat narahtivat törkeästä huijauksesta. Luopioiden sanko oli siirretty sääntöjen
vastaisesti Vuorimiesten ulottumattomiin.
Vuorimieskillan vyörytyksen kohteeksi joutuneet
puuhapetet/remonttireiskat sekä mittarimadot
potevat tukevaa krapulaa/alemmuuskompleksia
asian tiimoilta.

Jatkuu (valitettavasti) seuraavalla sivulla
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Anna nänniä!
Nännin nipistelijä, rapajuoppo, opetusvastuullinen
ELI Varanuija riehui sormiensa kanssa
sankopalloilu-tapahtuman jälkipelijuhlissa.
Uhriksi joutui mm. tyhjän toimittaja, Johnnyole-hyvä ja Fuxitus Cuxitus Luckarium.
Tyhjän toimittajan tekemä vastaisku raivostutti
Varanuijan kämppiksen. Kämppiksen mielestä
mustat nännit eivät sovi Varanuijan imagoon
tai rotuun ja perää tyhjän toimittajalta julkista
anteeksipyyntöä tai viimeistä hidasta.

Huonosti käyttäytyvät herrasmiehet
Raadin tärkeilijät, Chance-on (opetusvastuullinen
eli varanuija) ja Tyhjän toimittaja (lehtienpolttaja),
hölmöilivät juovuksissa fuksisitseillä. Vieraisiin
pöytiin hävyttömyyksiä huudellut Chance-on
esitti huonoksi tekosyyksi kelpaavan vastineen
käytökselleen: ”Tarjoilijat olivat todennäköisesti
erehdyksessä kaataneet minulle pullotetun
veden sijasta pullotettua viinaa, tai sitten
ruskeakastike oli vanhaa!”. Chance-onin
tarjoilijakaartiin kohdistuneet syytökset ovat
saaneet Kaikkien kiltalaisten isän (Rainer
Hummailijan) raivoihinsa. Kilta Isä purki
vihansa halimalla raatilaiset sairaalakuntoon
rapumaistajaisissa.

Pelikello vessanpönttöön!
Vastasyntyneet vastaan vihtasyntyneet potkivat
nahkakuulaa sateisella Alvar x-tremolo centerin
nurmella. Tuomarin tuhotessa pelikelloa
vihtahousut polkivat nuorikkomme mutaan
ja löivät tulostaululle loppuluvuiksi 11-0!!!
Legendaarisuus ei päättynyt päätöslukemiin,
sillä tuomarin (joka ei tällä kertaa ollut seepra
vaan Kuha) ei tänä vuonna tarvinnut keskittyä
muuhun kuin pystyssä pysymiseen. Ottelun
tiedottomuustilaisuus järjestettiin Gorsussa, jonka
yhteydessä Kuha kävi huutamassa pelituloksen
myös ahven-tovereilleen. Huutamisen yhteydessä
suusta taisi lipsahtaa pöntön pohjalle myös
pelikello ja Kasperin lounasspagetit.

Mitä vittua!?
Nelikilta-juoksentelun iltajuoksu-osuudessa
Rantasaunalla Riippukeinuvastaava ja Kilta
Äiti poistuivat 22 minuutiksi ja 10 sekunniksi
jonnekin. Kyyhkyläisten tullessa takaisin ilmassa
oli seksiskandaalin käryä. Toisaalta Kilta Äiti
tuskin edes huomaa 9 kuukauden päästä, että
kaitsettavien lukumäärä on kasvanut yhdellä.
Nähnyt ja kärsinyt, Vehmaston Eemelinne

