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Pääkirjoitus:

 Jumankauta nyt on WAPPU,
nyt JuHLiTAAN
 nyt NAUTITAAN.
  Kesä senkun lähestyy ja kohta vikatkin tentit on pelkkä 
muisto vaan. Sitten vaan rahaa tienaamaan kesätöihin. Ja olis kiva vähän 
lomaillakin! Käydä terassilla rentoutumassa.. Mutta mitäpä tässä turhia 
kulutan sun aikaasi, kun et kuitenkaan ehdi kaljanjuonniltas tätä lukea, 
joten toivotan sulle Huippuhauskaa Wappua ja vielä hauskempaa Kesää! 
Pidä kaveristas huolta!
Muista osallistua kalja-
viestiin ja suosittelen
myös TKY-KY
köydenvetoa, mennään
taas voittamaan
niinkuin joka vuosi!
Hyvä Teekkarit!
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-Jussi Lyytinen
 Päätoimittaja-
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Wappu!

P2:n kolmas (ja viimeinen) välikoe, ainakin joillekin joten sen jälkeen on hyvä 

aloittaa koko paska. Ouldskuulerit on vetänyt tietty jo koko edellisen viikonlopun, 

mutta se tarkoittaa vain haastetta muille alkkiksille..

16:00 Jäynien esittely M-salissa
Mitähän ne vekkulit teekkarit on saaneet aikaiseksi, kun kyseessä on asiasta 

perehtymättömien ihmisten hyväntahtoinen kiusaaminen. Parhaat palkitaan ja 

videoidut jäynät esitellään koko teekkarikansalle.

18:00 Äpygaala A-salissa
Legendaarisen wappulehti Äpyn julkistamistilaisuus. Tilaisuuden jälkeen on mahdol-

lista rekrytoitua Äpyn myyjäverkostoon ja ansaista itselleen hieman taskurahaa 

myymällä kyseistä lehteä.

19:30 Kino Dipolissa Vares-elokuvan (2004) 
ilmaisnäytös
Reijo Mäen romaanien pohjalta tehty dekkari Vares-heebon viinanhuuruisesta ar-

jesta, johon kuuluu pyssyt ja mafiosot. Ihan kelpo elokuva ja varsinkin mainio tapa 

viettää iltaa vaikka selvinkinpäin.

15.00 Hitsin isot sitsit eli HITSIT Alvarin aukiolla
Menkää ihmeessä, mutta !HUOM! viimeinen lauluilta samaan aikaan 3A:n sitsi-

saunalla. Tokihan myös vanhoillekin parroille 3A:ssa saunan ovet avoinna, mutta 

muistakaamme, että tiloista on poistuttava klo 23:een mennessä.

16:30 Halunilmaisu paikassa x
Vuorimieskillan fuksit huomio! Tätä ei sovi missata! Tästä aviisista ei sitten enempää 

löydykkään tietoa aiheesta...

klo 17:00 TKY - KY -köydenveto
Senaatintorilla
Sinne nyt on perinteisesti menty peittoamaan kylterit köydenvedon jalossa lajissa. 

Paikalla on paljon ihmisiä haalareissa ottamassa koko ruljanssin (puoli)tosissaan. Jat-

koilla on näissä kinkereissä yleensä ollut… kallista, koska tsadissa jorataan. 

09:00 Päiväjäynä Vuorimieskillan fukseille
Kun kyseessä on myös fuksien luettavissa oleva julkaisu, lienee parempi jättää 

tarkemmat detaljit hämärän peittoon. Ne, jotka tietävät mistä on kysymys, tietävät 

mihin menevät! (jäynän jälkeen fukseilla laulukoe kiltiksellä!)

18:00 Fuksispeksit Dipolissa
Yksi teekkariwapun ikimuistoisimmista hetkistä, kun eri osastojen fuksit kilpailevat 

keskenään speksin jalossa taiteessa. Tätä voi jopa suositella ihan ulkopuolisillekkin.

21:30 Yöjäynän alkupamaus Alvarin aukiolla
Taas fuksityttöjä ja –poikia koitellaan, tällä kertaa jäynäämisessä. Alkupamauksessa 

lähetetään kilpailijat matkaan kaikkien vanhempien teekkarien kannustamana. 

06:45 Esteettymyystodistusten jako
Kaikki fuksit pitää sitten huolen, että ovat  kiltiksellä paikalla tähän aikaan.. Van-

hemmat tieteenharjoittajat saa nukkua rauhassa. 

08:00 Lakkien jako päärakennuksen Amfilla
Yöjäynän ja fuksispeksin yhteispisteiden (joo, kummatkin arvostellaan) perusteilla 

fuksit jaetaan osastottain pistejärjestykseen, jossa huonoimman saldon saaneet 

saavat jakaa lakit muille. Jos kuvia haluaa ottaa kuvia (tulevista) teekkareista 

haalareissa, niin täältä saa ne parhaimmat.

09:00 Kaljaviesti osaston pihalla
Mikäli aiot todistaa itsellesi ja kavereillesi jotain niin tämä on oikea tilaisuus siihen! 

Tärkeintähän ei tietenkään ole voitto vaan osanotto. Tarjolla on lämmintä kaljaa, 

säätä ja saunaa. Siitähän luonnollisesti parhaimpien vuorimiesperinteiden mu-

kaisesti siirrytään nauttimaan vappulounasta erittäin vuorimieshenkisessä seurassa. 

13:00 Vuorimiesten Wappulounas Bottalla
Vanhat ja uudet vuorimiehet juhlistavat wappua yhteisen lounaan merkeissä. 

Vuosikursseja paikalla enemmän kuin jaksaa laskea.. 

20:00 Wappu-bileet Dipolissa
Perinteiset Wappu-bileet Dipolissa taas kerran. Totuuden nimissä on sanottava, 

että eivät ne juurikaan eroa muista Dipolin kekkereista (tämä ei välttämättä ole 

paha juttu todellakaan). Paljon ihmisiä haalareissa kaikissa maailman eri väreissä.

09:00 Sillis Ullanlinnanmäellä !
Legendaarinen sillis ulliksella,  ’general hengailua’ hyvässä seurassa pitkälle 

iltapäivään asti. Sunnuntai on sikäli hyvä päivä tämmöiseen, kun seuraavaksi on 

odottamassa pitkä työviikko. Eli huolet on hyvä kippasta ylihuomiseen.. 

Maanantai

tiistai

keskiviikko

torstai

perjantai

lauantai

sunnuntai
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Joka vappuiseen tapaan on Wuorikautiset jälleen kerran seuloneet saamastaan kirjetul-
vasta kaikki ne senssi-ilmoitukset jotka eivät vuoden muihin numeroihin ole ehtineet. 
Toivon mukaan jokainen hakemuksen lähettäneistä löytää jonkinlaista seuraa.

Hei! Olemme Vuorimieskillan läheisyydessä toimiva 
seksuaalisesti kaapista ulostulleiden ryhmittymä. 
Olemme verrattain heteronoloisia, mutta tulemme 
kaapista aina näyttävästi ja raamit kaulassa. Jos 
haluat meistä seuraa itsellesi tai liittyä pieneen ker-
hoomme, laita postia tulemaan vk-akt@tky.hut.fi 
osoitteeseen.
Nimimerkki parantumattomat top-postaajat.

Etsin fuksityttöjä omaan nuorikkokuorooni. Itse 
toimin kapellimestarina/kepin heiluttajana ja 
toivon, että olet luonteeltasi alistuva ja tykkäät 
komentelusta. Kyvykkyydestäni kertoo usean 
vuoden lukkarikokemus ja ulkoista vetävyyt-
täni korostaa isällinen parta ja tuulen tuiver-
tama hiuskuontalo. Olen todella pitkäkestoinen 
kepinheiluttelija ja fyysisestä kunnostani kertoo 
pitkä ura erilaisissa liikunta(toimi)elimissä. Ota 
yhteyttä mikäli haluat saada kultakurkullesi 
ammattikäsittelyn. 
Nimim. Iloinen laulumies
Ilm.nro. 1977

Pimeä laskeutuu kaupungin ylle, saalistajat avaa-
vat juopuneet silmänsä ja lähtevät ahdistelemaan 
viattomia tyttöjä ja kiusaamaan taksikuskeja. 
Pelottaako? Enää sinun ei tarvitse pelätä. Tutustu 
minuun ja tunne turvallisuus nallekarhumaisessa 
kainalossani. Kunnostautuneena ulosheittäjänä ja 
turpaanvetäjänä pieksän kaikki rinnoillesi pyrkivät 
ja perusnegiksenä vedän muitakin paikallaolijoita 
läskeihin. Negatiivisena puolena itsestäni voisin 
mainita ankaran herutusviettini, josta ystäväni 
joutuvat kärsimään, jopa miespuoleiset. Soittele 
niin vedetään turpaan yhdessä.
Nimim. Yön sankari
Ilm.nro. 1975

Wuorikautisten toimitus hakee innokaita 
sihteerinaikkosia mielenkiintoiseen ja in-
nostavaan painotyöhön. Mikäli sinusta tuntuu, 
että sinulla on annettavaa isommallekin poru-
kalle niin lähetä kuvasi mielellään tif-tiedos-
tona, jossa vaatteet on omana layerina. Osoite-
han on wuorikautiset@gmail.com.
Ilm.nro. 8=D

Wuorikautisten senssipalsta
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Senssipalsta jatkuu...

Me puunjalostusnaiset olisimme erittäin kiin-
nostuneita ottamaan osaa jonkinlaiseen ko-
eporaukseen. Täkäläisistä uroista ei ole kuin 
tikanpesiksi ja madonruuaksi, ja puskaradion 
kautta saimmekin kuulla uroidenne teräksis-
estä mieskunnosta. Konelaisten tiukat sovite-
vaatimukset eivät ole meille niin oleellisen 
tärkeitä, mutta laho sisälmys on todellinen 
nou-nou. Joten kirmatkaapa myskiset teräs-
miehet apajille Vuorimiehentien vihreämmälle 
puolelle.
Nimim. Kevätsiemennystä odotellessa

Hei!
Oletko syväkairaaja, peränporaaja vai rusnari? Si-
nua vappuheilaksi etsii kaivostekniikkaa opiskel-
eva tyttö etsimään erilaisia rakotäytteitä. Mikäli 
synkkaa, voimme myöhemmin kokeilla vaikka 
avauksen porausta. Jos siis tykkäät olla syvällä ja 
pimeässä olet etsimani henkilö.
Nimimerkki 96 % humidity

PS. Laheta minulle sahkopostia osoitteeseen 
facedrilling@hotmail.com

Sinä musta nainen. Rakastat metallia sekä 
etenkin kotimaista metallia. Musiikkia siis. 
Tiedät mitä on mossaus ja toinen nimesi alkaa 
vähintään kirveeniskulla. Sinua etsii tosimies 
tositarkoituksella. Partani on musta, niinkuin 
on myös mieleni. Ei sukkahevisteille! Ota 
yhteyttä satans_right_hand@heavymail.com

Ei homofoobikoille (mut homofaabiot saa 
lucee!!1) : )! Mä 3n Zill33N  ha3 z3ur44 mut mä 
halu1z1n W115 Wu0r1mi35tä zt41L44m44n mut 
cun mä h4lui5in, ettei ANZU ja MICCO ahdis-
teliz mua enimoor ja cyz3L1z 3nää Cämppixe5 
:’(. Wuormi35t3n Imag3 on n11n H3t3r0, C4icci 
R4xuu teit ku t3 00tt3 n11 r0mscui : D! Miten 
mä pääzen teidän jengii : O!!??!!111
Nimim: Puun Boitzu

Korjaus: Edellisessä Wuorikautisten numerossa 2/05 oli mennyt sivulla 8 henkilöiden nimet 
sekaisin! Eli Tietenkin vasemmalla kuvassa VirtaJohto ja oikealla kuvassa Hannu Johto! 
Toimituskunta pahoittelee virhettä, sekä siitä aiheutunutta mielipahaa.
Lisäksi numerosta 2/05 puuttuivat seuraavat merkit: ,,,.. /  k, a, l, ?!! J, a !! ““ ja & -Sori!

Teksti ja kuvat:

Teijalan  Sisu
          &
Timo T.A Majava
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Mikä Materiaali- ja kalliotekniikan osaston 
uudeksi nimeksi

Vaikka kilpailu jo päättyikin, kun uudeksi nimeksi valittiin Materiaalitekniikan osasto, 
niin katsoo Wuorikautiset tärkeäksi paljastaa jokusen maailmalta tulleista ehdotuksista. 
Tässä muutamia ehdotuksia ja lähettäjien kirjeistä poimittuja kommentteja.

Globalisaatioon kriittisesti suhtautuvan ylikansal-
lisen Attac-järjestön Suomen-järjestö katsoo 
nykyisen nimen pyrkivän levittämään osastolla 
kapitalistista sanomaansa ja vaatimaan ihmisten 
elämää tiukan valtionkontrollin alle. Uudeksi 
nimeksi ehdotetaan täten ”Materialistisen maail-
man ikeestä poispyrkivien kansansolidaarisuusli-
ikkeen veljien valtakunnallista kommuunia nro. 
48”. Järjestö toteaa ukaasissaan muun muassa 
seuraavaa: ”Katsomme, vaikkakin alaa ja koulu-
anne sen paremmin tuntematta, olevamme pako-
tettuja muistuttamaan ihmisiä jatkuvasti kasvavan 
globalisaation mukanaan tuomista uhista!”

Ruotsinpyhtääläinen Jan-Erik Persson haluaa ko-
rostaa kaksikielisyyttämme ja ehdottaa nimeksi 
”Tväspråkig avdelningen av materialteknik och –
konst och samma på finska”. Olisimme painaneet 
lehtemme sivuille myös Jan-Erikin perustelut, 
mutta valitettavasti NetMotin reistaillessa apua 
emme saaneet tulkattua loppua kirjeen sisällöstä. 
Voitte kuitenkin käydä kysymässä ohessa tullutta 
kirjettä Otaniemen apteekista, mikäli kyseinen 
kannanotto kiinnostaa enemmänkin.

Herr Rainz-Harald Rörenmüller Saksanmaalta 
kertoo, että ”häntä ei kiinnosta tilata Wuorikauti-
sia nyt eikä koskaan tulevaisuudessakaan! VER-
DAMT!” Vanhemmat lukijammehan muistanevat 
kyseisen herrasmiehen kuukauden kiltapoika-
na 5/03-numerossamme. Pahoittelemme Herr 
Horstille aiheuttamaamme sekaannusta; kyseessä 
oli epäonnistunut ’kautisten suoramarkkinointi-
yritys.

Herr Rörenmüller halusi 
välttämättä myös kuvansa 
julkaisuumme
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SETAn hallitukselta saamassamme kirjeessä 
vedottiin että osaston nimeksi tulisi pelkkä ”Os-
asto”, koska leimaaminen materiaalien suuntaan 
rajaa ulos ihmisiä joita ei kyseinen aihepiiri ki-
innosta ja he sen takia voivat kokea nimen syr-
jiväksi. Samaan hengenvetoon yhdistys kysee-
nalaistaa Vuorimieskilta ry:n nimen, koska se 
heidän mukaansa on ”nimensä perusteella sek-
suaalista tasa-arvoa pahimmin loukkaava in-
stituutio”. Hankkeen suojelijana toimii Suomen 
tasavallan ylintä vallankahvaa kädessään pitävä 
naishenkilö. Vuorimieskillassa puhetta johtava 
kainuulainen kiittelee Vuorimieskillan nimen 
yhteydessä käytetystä ilmaisusta ”instituutio”.

Puidenjalostuskillan hallituksen edustajan Vuor-
imiehentien yliheittämässä tiiliskivessä oli eh-
dotettu nimeksi ”Materiaalinjalostajaosasto”. Ti-
iliskiven liitteenä olleessa Käpy:ssä oli mainittu 
ainoastaan, että ”ihan sama minkä nimisellä os-
astolla te opiskelette, aina teiltä kuitenkin saa!”. 
Wuorikautiset tavoistaan poiketen antaa tähän 
julkisen vastineen: ”Sitä niittää mitä kylvää, 
kyllä mädästäkin puusta saa pesän täytettä!”

Keksi uusi nimi entiselle
Materiaaliö ja kalliotekniikan osastolle

 ja voita palkinnoksi Viikko Raatilaisenatm !

Mikä Materiaali- ja kalliotekniikan osaston uudeksi nimeksi jatkuu...

Omat ehdotuksesi voit lähettää 
Wuorikautisten toimitukselle
osoitteeseen: wuorikautiset@gmail.com

Herr Kekkonen halusi
välttämättä myös kuvansa 
julkaisuumme (okei ja tämä 
on valttikorttimme ensivuo-
den kiltalehtikilpailussa)
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OLIKO WAPPUSI HAUSKA?TESTISSÄ:

( ) Olin holtittomasti kännissä.
( ) Sain uusia ystäviä.
( ) Vanhat ystäväni eivät enää puhu kanssani.
( ) Sain isommalta jätkältä/tytöltä turpaan.
( ) Annoin pienemmälle jätkälle/tytölle turpaan.
( ) Oksensin julkisella paikalla
     vähintään neljä kertaa.
( ) Uhoilin vähintään kolmelle pokelle.
( ) Oksensin poken päälle. (2 pistettä)
( ) Lähetin tv-uutisissa terveisiä isovanhemmilleni
     samalla kun näytin kameralle persettä. (3 pistettä)
( ) Sain sukupuolitaudin. (-3 pistettä)
( ) Annoin toiselle henkilölle
     sukupuolitaudin.. (-3 pistettä)
( ) Kusin puistossa.
( ) Kusin ravintolassa tanssilattialla.. (2 pistettä)
( ) En muista olleeni kusella ollenkaan.
( ) Lauloin “Mats Sundin är homosexuell”.
( ) Vietin yhden yön putkassa.
( ) Olen vieläkin putkassa.
( ) Lompakkoni on tyhjä.
( ) Lompakkoni varastettiin.
( ) Minulla on ylimääräisiä lompakoita.
( ) Herjasin poliiseja.

( ) Olen hankkinut tatuoinnin.
( ) Minusta on videopätkä seuraavassa
     Poliisi-tv:ssä. (3 pistettä)
( ) Minulta puuttuu hampaita.
( ) Hävitin lakkini.
( ) Join viinaa lakistani.
( ) Kusin lakkiini.
( ) Kusin lakkiini ja join siitä.
( ) Kusin toisen henkilön lakkiin
     ja pakotin hänet juomaan siitä.
( ) Heitin kaverin kämpästä kaikki huonekalut ulos
     ikkunasta. Tänään muistin että asun
     itse samassa paikassa.
( ) Lähdin laivalla päiväksi Tallinnaan.
( ) Vuokrasin lentokoneen ja lensin Tallinnaan.
( ) Uin Tallinnaan. (2 pistettä)
( ) Heräsin vieraassa kämpässä.
( ) Heräsin alastomana vieraassa kämpässä.
( ) Heräsin alastomana ufossa. (2 pistettä)
( ) Heräsin märkäpuvussa, kaljuna, kuollut kalkkuna
     kalsareissa, meikattuna, jalka amputoituna puussa 
     metsässä kolme kilometriä Utsjoelta. (3 pistettä)

Laita rasti ruutuun. Jokaisesta rastista saat
yhden pisteen (ellei toisin mainita.)

K
ill

an
 A

ll-
St

ar
-R

äb
äy

ttä
jä

t:

Tuloksesi:  _______  pistettä

 Paleface   MC-Alantie

 Leewi-waan                  Ol’ Dirty Bastard

Hehän ovat kuin 
marjaterttu:
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WAPPU, aka Valpurin päivä kuuluu jokai-
sen opiskelijan kevään kohokohtiin. Siman, 
munkkien, kuohuviinin ja piknikin keskellä 
harvempi kuitenkin tietää, mistä koko ilottelu 
on saanut alkunsa. Eipä hätää, Wuorikautiset 
otti asiasta selvää. Tämän yleissivistysannok-
sen jälkeen on hyvä jatkaa ansaittua juhlintaa!

Vappua viettivät ensimmäisinä germaanit, 
joille vapunpäivän vastainen yö, Walburgi-
snacht, oli tärkeä taitekohta: silloin talven ja 
pimeyden voimat väistyivät hyvän ja kevään 
voimien tieltä ja ihmiset saattoivat viet-
tää kevään juhlaa. Pakanallinen kevätjuhla 
sekoittui 700-luvulla katoliseen perinteeseen, 
kun baijerilainen Walburg-niminen abbedissa 
julistettiin pyhimykseksi. Katolisesta py-
häinpäivästä tuli myöhemmin muuallakin 
pohjoismaissa kevään alkamisen juhlapäivä, 
ja sen ajankohdaksi vakiintui 1.5. 

Suomessa vappua on vietetty 1700-luvulta 
lähtien pappiloissa ja säätyperheissä. Tällöin 
syntyivät vapun perinteiset herkut, kuten sima 
ja tippaleivät. 1800-luvulla ylioppilaat ottivat 
juhlan omakseen. Vapunvietto oli jo tuolloin 
riehakasta ja kosteaa, koska ravintolat aukai-
sivat ovensa viimeistään silloin. 1800-luvulla 
vapun perinteisiin juomiin kuuluivat boolit ja 
punssit.

Työväen juhlana vappua alettiin viettää vasta 
vuonna 1889, jolloin vappu nimettiin kan-
sainväliseksi mielenosoituspäiväksi. Perinne 
työväen mielenosoituksiin tuli Yhdysval-
loista, jossa toukokuun ensimmäinen päivä 
oli “moving day”, eli päivä jolloin

työsopimukset uusittiin. Suomessa työväen 
juhlapäivää vietettiin ensimmäisen kerran 
virallisesti vuonna 1902.

Havis Amanda lakitettiin valkoisella lakilla 
ensimmäisen kerran vuonna 1932. Vappu on 
ollut Suomessa liputuspäivä vuodesta 1979.

Oikein hauskaa ja aurinkoista Walpu-
ria kaikille! 

-Kaisa

WAPUN HISTORIAA
-KAISA KAKKO-

11
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Ateria vaakalaudalla:

Koko satsi   900 g

Hampurilainen   330 g
Pihvit   110 g
Sämpylä   120 g
Majoneesi  70 g
Salaatti   20 g
Juusto   10 g

Ranskalaiset   100 g

Limonaadi   410 g

Pakkausmateriaalit  60 g

Normaalihinta:    7,30 e (ehkä) 
(Kamppajahinta   4,95 e)

Koemaistelu:

Punnitus ja koemaistelu tehtiin eri aterioilla, 
ettei punnituksessa jäähtyneet ruoka-aineet 
haittaisi makuelämyksen muodostumista. 

Ranskalaiset: 

mitäänsanomattomia puolivelttoja veijareita. 
Suolaa on todella vähän tai sitten maut-
tomuus johtuu edellisenä iltana nautitu-
ista vodkasnapseista, mutta suolaahan saa 
lisäämällä. Ahaa, Hese on siirtynyt johonkin 
terveyssuolaan... voi hyvänen aika... no 
ilmankos ei maistu. Ranskalaisten voitel-
uaineena toimiva Hesen ketsuppi on liian 
sokerista, ainakin minun makuun. Ketsuppi-
pussissa lukee ”Runsaasti tomaattia”, jaa-a, 
ehkä Turussa käytetään sokeria tomaattina. 
Rasvainen, sokerinen, hieman tomaattinen 
sekä puolilämmin peruna aiheuttaa 
oksennusreaktion pakkoliikkeenomais-
esti.

Heipä hei krapulamakujen ihmeellisestä 
maailmasta. Krapulapäivän onnistuminen 
riippuu pääosin suuhun laitettavien elin-
tarvikkeiden laadusta ja muodosta. Tänään 
koeajossa on Hesen mega-ateria. Mainok-
sista päätellen mega-ateria sisältää kaikki 
elementit, joita krapulainen teekkarismies/
nainen haluaa kissanpaskanhajuiseen suu-
hun tunkea. Koemaistelija hankki itselleen 

asiaankuuluvan krapulan kahdella viinipullolla, kuudella oluella, 
kahdeksalla kossusnapsilla ja Tolppiksen juhlaboolilla. Boolin 
määrästä ei ole tarkkaa tietoa mutta krapula on tukeva.

Krapula-keittiö
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Hampurilainen:

Salaatti: Olisiko sitä pitänyt osata erikseen 
pyytää? Ei helvetti, salaattia on TODELLA 
vähän, kaksi suolakurkkua ja yksi tomaat-
tiviipale, tämähän vaikuttaa hyvälle. Sa-
laatti maistuu majoneesille eli ei siis yhtään 
miltään.

Majoneesi (joka sisältää kaksi suolakurkkua, 
TODELLA vähän salaattia ja tomaatin): 
Todella tavallisen makuista, miksi tätä 
hehkutetaan? Tulee mielen Kavlin perus-
majoneesi, ehkä hieman rasvaisempaa. 
Majoneesin makumiljöö vallitsee koko 
hampurilaisessa. Mikään tai kukaan ei pääse 
maistumaan King Majoneesin ikeen alta. 
Määrä korvaa laadun.

Pihvi: Ihan hirveää dadaa. Ei tätä ilman kas-
tiketta voi syödä. Nyt ymmärrän majoneesin 
yliannostelun. Lihan väri on hain harmaa, 
itseasiassa pihvi maistuu kalalle, käyttääkö 

Hese hai-kalaa naudan lihan korvik-
keena? Jos kyseessä on kalan lihaa niin 
siinä tapauksessa fisu on todella huonosti 
valmistettua.

Sämpylät: Maistuu ihan köyhälle ritarille. 
Ei näistä oikein mitään voi sanoa... pullaa ja 
pulla on pahaa.

Pihvi-sämpylä-yhdistelmä ilman majonee-
sia maistuu kuolemalle, oksennusreaktio 
pyörii kielen päällä. En suosittele. Toisaalta 
koko aterian voisi korvata tuubillisella ma-
joneesia, pussillisella sokeroituja ranskalai-
sia ja tolpallisella limpparia. Ei hääviä. 
Kahdella mega-aterialla nälkä pysyi poissa 
3 tuntia ja normaalihintainen mega-ateria 
on rankasti ylihinnoiteltu. Mega-ateria on 
oppikirjaesimerkki pullamössö-sukupolven 
herkuista. Koemaistajan kaltaiselle tosi-
mies-herkuttelijalle (lue: Lihaanille) ateria 

sisälsi aivan liian vähän lihaa ja aivan liian 
paljon turhaa mössöä.

Arvosana (4-10): 5 ½

Seuraavalla kerralla tuomiolle joutuu Olarin 
Roadhousen lihaperhepizza.

Koekaniini: Krapula Eemeli
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Wuorikautisten laulukirja
Toimitus on päättänyt osallistua Vuorimieskillan laulukil-

pailuun. Rohkeina journalismin ritareina tungimme peit-
semme Killan pyhimpään, vetopasuunaan, ja modernisoimme 
muuten niin loistavat sanat vastaamaan nykyaikaa. Kaljaviestistä 
ei ole lauluja laulettu vaikka tilaisuus mahtavuudellaan ansaitsisi 
oman laulukirjan. Korjasimme tilanteen vahvalla ammattitaidolla 
ja Sibeliusluokan innovaatioilla. Otaniemen Q taasen palauttaa 
mieliimme lapsuu-den satuhahmot. Silmät lurpallaan taasen on 
koskettava kertomus yhden illan aikana päättyneistä ihmissuh-
teista. Nauttikaa!

Kaljaviesti (sävel holvikirkko)

Nyt aatto sarastaa
VK juhlii kylä nukkuu
Jo Vuoren pihaan väki marssimas on voittamaan.
Kun neidit kannustaa
kuiskaus huutoihin hukkuu
on raadin pojat viivalla jo lähtövalmiina.
Tienoon uroot kaikki jo availee kaljaa.
he haalareissaan kirmaa voittoon suureen mahtavaan.
Joka aamuun kesäiseen yrjön kauniina kantaa
Hävinneeks tuo joukko miesten heti lasketaan.
Jos kerran vain voittajana selvitä saa
Se unta on vielä mutta innostavaa.
Tänään kaikki hulinoivat
jotka jatkaa vielä voivat
Näin vuorimiehet soivat vapun alkamaan.

Mega Ganuuna

Mä pienen pullon tiukimman
näin hyllyssä pienen juomalan
Syystä jota tiedä en,
sain siitä mega ganuunan

Koskis, jallu, kaikki pullot
aina juodaan juhlissa,
Juojina toimii vuorimiehet,
nimiä vaan muista en.

Bumtsi bum, bumtsi bum bum

Se pullo mua juovuttaa
ja tuottaa mulle humalaa,
Mut aamul tuttu olo on,
vapina kunnon kohmelon

Koskis, jallu, kaikki pullot
aina juodaan juhlissa,
Juojina toimii vuorimiehet,
nimiä vaan muista en.

Bumtsi bum, bumtsi bum bum

Otaniemen Q (sävel Kolme iloista rosvoa)

Hoi,  viinaa  kaljaa vedetään
me Otaniemen yössä.
On fuksit vielä pötköllään
vaan hullut huutaa päissään.
Kun pakko on niin juhlitaan
mut myöhäiselle meuhkataan
Hei olalle pyllyt ja remonttiin hyllyt,
Hei Kasper ja Jansson ja Leppänen!

Silmät lurpallaan (sävel Nalle luppakorva)

Olen pieni snapsi vain, viileä
Mielen kanssa leikkiin käyn
Olen pieni snapsi vain, terävä
Vuorimiehet mua rakastaa

(Huikka)

Hyvän juoman jälkeen 
järjen valo sammuu
Juomingeista kuulee joku monta vuotta
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laulukirja jatkuu...

Väärinymmärrys (sävel Kato mitä sä teit)

Ja sä vaan lähdit käveleen
Sanomatta edes moi.
Mä kun luulin etten ilman sua
Enää juoda voi.
En kai tarjonnut sulle vielä tippakaan.
Kai sä niitä mietit mä mitä kerran lupasin.
Sä uskoit niinkuin hölmö vain mun absolutismiin.
Miten sadut yhteen liimatuksi saa?

Kato mitä sä teit
Kossu on jo sirpaleina
Heitit viinaa suoraan mun syliini
Viinat meni hukkaan

Kato mitä sä teit
Kossu on jo sirpaleina
Enää vain tyhjiä pulloja
Yksi ehjä taskussain.

Super-Goom (sävel Uua hela natten)

Kuumat Guumi-Illat, Kuumat guumi-yöt!
Kuumat Guumi-Illat, Kuumat guumi-yöt!
Kuumat Guumi-Illat, Kuumat guumi-yöt!
Kuumat Guumi-Illat, Long, it’s the looking 
some fun!

:,:Au Auu Au Au!:,:

Kaunis tiistai - Ilta, olin super-guumilla. 
Nousi promillet pintaan ja Huomasin Sut.
Käännyit Minua Kohti, Ja Sanoit:
- Hei ja kippistä sille!
Poskes punakat Hohti, Ja Huumasit Mut.

:,:Kuumat Guumi-Illat, Kuumat guumi-yöt!:,:
Kuumat Guumi-Illat, Long, Ja Sitten kesytit 
mut!

:,:Au Auu Au Au!:,:

Lemmen sanoja mietin, tuli mieleen vain 
siitin.
Kuinka Tästä Nyt Luotsin Mä Syliisi Sun?
Mut Sit Sä Tartuit Mun Käteen Ja Kysyit:
- Mennäänkö hyttiin?
Tunsin kiihkon väreet ihollas sun!

:,:Kuumat Guumi-Illat, Kuumat guumi-yöt!:,:
Kuumat Guumi-Illat, Long, Ja Sitten kesytit 
mut!

:,:Au Auu Au Au!:,:

Aamun säteet muutti sudeks korennon.
Mutten Silti Ole Kovin Onneton.
Vaikka toivon etten sua tapaakaan, Silti Vaan:
- Always Look A Ride Side Of Life!

:,:Kuumat Guumi-Illat, Kuumat guumi-yöt!:,:
Kuumat Guumi-Illat, Long, kiitos kuulemiin! 

:,:Au Auu Au Au!:,:

Väärinymmärrys on jo klassiseksi 
muodostunut tragedia menohalujen 

ja ajan puutteen välillä. Kliimaksina ajan 
ja avaruuden hajottavat sirpaleet, jotka 
yhtälailla kuin rikkovat vanhan, myös sa-
malla luovat uutta ennennäkemättömällä 
tavalla. Super-Goom taasen tiivistää 
toisaalta Platonin luolateorian ja toisaa-
lta aineen katoamattomuuden lain. Todel-
lisuuden ja unimaailman rajat pelkistyvät 
kaikkiin harmaan sävyihin ja purskahtavat 
todelliseen värijuhlaan kertosäkeessä.
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Osalla teistä on kesätyökuviot jo varmasti 
selvinneet, tai ainakin selviämässä. Tässä 
vaiheessa tuntuu varmasti siltä, että pahin 
on takana ja nyt voi ottaa rennosti. Vaikka 
pelkkä kesätyön saaminenkin on työlästä, ei 
silti pidä antaa kaiken mennä omalla painol-
laan. Tästä alkaa nimittäin se vaihe jolloin 
täytyy pitää huolta siitä että kaikki itse 
työsuhteeseen liittyvä menee niin kuin pitää.

Ensimmäinen kriittinen vaihe on työ-
sopimuksen kirjoittaminen. Helposti tulee 
katsottua, että palkka vastaa sitä mistä 
on puhuttu, mutta muu jää tarkistamatta. 
Työsopimuksessa pitäisi kuitenkin aina olla 
ainakin seuraavat asiat:

 -Työsopimuksen osapuolet
 -Työnteon alkamisajankohta
 -Työsopimuksen laatu
 -Työntekopaikka
 -Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 -Palkka ja muut mahdolliset vastikkeet
 -Palkanmaksukausi
 -Työaika
 -Vuosiloma
 -Työehtosopimus
 -Allekirjoitukset 

Määräaikaisissa sopimuksissa, kuten 
kesätöiden kohdalla, tulee lisäksi olla tieto 
työsopimuksen kestosta ja mahdollisesti 
irtisanomisajasta. Mikäli sopimuksessa ei 
mainita työehtosopimusta, pitäisi työntekijän 
muistaa laittaa paperille myös lomaraha, 
sairausajan palkka, matkakustannusten 
korvaukset ym. Työsopimuksessa voidaan 

mainita paljon muutakin, mutta nämä ovat 
oleellisimmat.

Kun menet kirjoittamaan työsopimusta, 
valmistaudu tilaisuuteen. Aseta itsellesi jo 
valmiiksi tavoitteet, ja muista että kaikista 
ehdoista voi neuvotella. Työsopimusta ei 
tarvitse hyväksyä sellaisenaan, vaan muu-
tosehdotuksia voi tehdä. Muista, valinta on 
siinä vaiheessa jo tehty, ja aina voi koittaa 
kepillä jäätä. Kaikki työsuhteeseen liittyvät 
asiat pitää muistaa laittaa paperille samalla, 
myöhemmin kirjattavia kohtia ei pidä jät-
tää. Tutki huolella kaikki kohdat, myös ne 
asiakirjat joihin sopimuksessa viitataan. 
Tärkeintä on, että ymmärrät mihin laitat 
nimesi alle.

Kun itse työnteko sitten alkaa, on aika näyt-
tää kyntensä. Muista, että hyvin hoidettu 
työ palkitsee tulevaisuudessa, ja huonosti 
tehty kostautuu hyvinkin nopeasti. Kun kesä 
päättyy ja ehkä työtkin sitä mukaa, kannat-
taa työnantajalta pyytää itselleen työtodistus. 
Oletusarvoisesti todistukseen kirjoitetaan 
vain työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu, 
mutta mikäli työntekijä niin haluaa, voidaan 
siihen kirjoittaa myös arvio työtaidosta ja 
käytöksestä. Tämä kannattaa aina pyytää 
mikäli odotettavissa on edes kohtuullisen 
hyvä arvio, sillä sen puuttuminen viestii 
yleensä negatiivisesta palautteesta. Työsuht-
een päättyessä kannattaa myös muistaa pitää 
huoli siitä, että saat sinulle kuuluvat loma-
rahat. Ne nimittäin kuuluvat kaikille, myös 
kesätyöntekijöille.

Kesätöissä, mutta miten?

16

-Suvi Rannantie-
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Jos lomarahojen tai muun suhteen tu-
lee ongelmia, kannattaa muistaa että 
TEKin lakimiehet ovat kaikkien jäsenten 
palveluksessa veloituksetta. Jos työnan-
taja ryhtyy hankalaksi, voi taustatuelle 
löytyä käyttöä! Ja kesän jälkeen kannattaa 
muistaa käydä TEKin sivuilla täyttämässä 
kesätyökysely. Siten saat omalta osaltasi 
vaikutettua seuraavan kesän harjoittel-
ijapalkkasuosituksiin.

Työntäyteistä kesää!

TEKin harjoittelijapalkkasuositus

     Vuosikurssi OV:t Suositus   
   (euroa/kk) 
 I (25-) 1590 
 II (50-) 1680 
 III (75-)  1770 
 IV (100-)  1860 
 V (130-)  1950 
 VI- (160-)  2040

IAET-kassa
IAET-kassa on mm. diplomi-insinöörien, 
arkkitehtien ja ekonomien oma työt-
tömyyskassa. Jos jäät valmistumisesi 
jälkeen työttömäksi, saat kassan jäsenenä 
huomattavasti korkeampaa työt-
tömyyspäivärahaa. Kassan jäsenyys täytyy 
kuitenkin ”tienata” olemalla tarpeeksi 
pitkään töissä, vaikka pätkittäin. Tämän 
vuoksi työttömyyskassaan kannattaa liit-
tyä ajoissa, viimeistään pari vuotta ennen 
valmistumista! Katso lisätietoja TEKin 
sivuilta,
www.tek.fi > Opiskelijat.

Vuorimieskilta (VK):
Suvi Rannantie

puh. 050 3806928

TEK auttaa sinua

Matkalla kuultua:

“Ootsä muka raadissa?”
-VK:n puhis mittareiden kyykässä buu:lta

“Vedänkö turpaan hiljaa vai lujaa?”
-KTK:n varapuhis KTK:n vuosijuhlien jatkoilla
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PUNAINEN RISTI OHJAA JA TUKEE HIV-TARTUNNAN 
SAANEITA, HEIDÄN LÄHEISIÄÄN SEKÄ TARTUNTAA 
PELKÄÄVIÄ

Valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin 
0203-27 000 antaa ohjausta ja tukea sukupuolitauteihin ja
hiv-tartuntoihin liittyvissä kysymyksissä.

Pluspisteet
Suomen Punaisen Ristin Pluspisteet ( ti 17-19)
tarjoavat ohjausta, tukea, ja hiv-testejä
maksutta.

Joensuu (013)  226 336,
  Kauppakatu 35
Jyväskylä (014)  621 558,
  Sammonkatu 4
Kuopio (017)  281 1288,
  Tulliportinkatu 52
Seinäjoki (06)    414 8555,
  Koulukatu 22

Lisätietoa:
www.redcross.fi

www.kesakumi.fi18
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Lukijalahjasi!
Ollos hyvä!

Wappukumi

HUOM! Väärinkäytöksistä voi syntyä pitkäaikaisia ja odottamattomia seuraamuksia. Kumpikaan 
tuote ei ole purukumi. Ei sovellu syötäväksi. Saattaa soveltua juoman- tahi muun nesteen pidik-
keeksi. Wuorikautiset ei ole missään vastuussa tuotteiden käytössä tai väärinkäytössä aiheutuneis-
ta vahingoista. Hauskaa Vappua, toivottavasti saatte edes yhden lahjan täytettyä ; ) . -W-

LEIKKAA
TÄSTÄ

Reikä koeporausta varten
Voit myös näppärästi 
vaklata ympäristöäsi 
reiän läpi ja olla lukevi-
nasi lehteä.

Wappupallo
SPONSORED BY: SPR
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TALVIKUMIT 
LIUKKAILLE SÄILLE, 
JOS TAKATALVI PÄÄ-
SEE YLLÄTTÄMÄÄN

LOVE



LEIKKAA
TÄSTÄ

Wuorikautiset toivottaa
kaikille Hyvää Kesää!

Jotta pysyisit koko wapun tuoreena kuin pakasteherne Wuorikautiset tarjoaa aidon ja alkuperäisen 
Matlock-Ihmekuusen. Eli toimi seuraavasti:

1) Ota muutama virkistävä paukku (noin 6 kpl auttaa suoriutumaan tehtävästä helpommin)
2) Etsi sakset, veitsi, moottorisaha tai naapurin koira ja leikkaa 

pitkin katkoviivaa tuon oheisen supersankarin kuva irti
3) iske otsaan reikä (ei siis omaan vaan Matlockin)

4) Ryntää Alepaan ja osta purkki kaikkein yybereintä 
miehisyyden ylistys partavettä eli MENNENiä
(mielellään original)
5) Tujauta tätä MENNENiä kunnon satsi Matlockin 
naamaan (ja omaasi)

6) Kiinnitä kuminauhalla, teipillä tai räällä sopivaan 
kohteeseen esim. Autoon tai haalariin ja suo-

sio naisten keskuudessa on taattu!!!

-Weil KächMennen

Ultimate-Tuning-
Tee-Se-Itse-

Matlock-
Wunderbaum

ÄPY-GAALA:
A-sali
ti 26.4.
klo 18
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