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PÄÄKIRJOITUS

+
Morjens!

ainutlaatuista porukkaa - heidän pitää saada
opinnot valmiiksi viidessä vuodessa, kun
Se on sitten taas syksy tullut ja myös meillä vanhoilla parroilla on aikaa vielä
kiltalehdet alkavat putoilla lukijoille. Wuor- vuoteen 2010.. tosin itse ajattelin valmistua
ikautisissa on syksyllä luvassa jälleen kerjo ennen tuota deadlineä, vaikka d-e-dran aivan loistavaa materiaalia, eli (mautlaineista niin paljon pidänkin.
tomia) vitsejä, (epäasiallisia) bileraportteja,
(tylsiäkö? Ei varmasti!) ISW-kertomuksia
Eipä muuta. Over-and-out. Nähdään.
ja (mielenkiintoisia/suorastaan jännittäviä)
kuvia - eli taattua teekkarikamaa..
Jussi Ly

y ti n

ja

hdus:
etelausa
i
m
den
u
a
k
uu
k
ä
ie l

Lo

pp
u

i tt a

v

ää
im

un

-P

to

Syksy on jo polkaistu killan tapahtumien suhteen hyvään vauhtiin. On ollut
Sankopalloa, Notski-iltaa, fuksi-sitsejä jne..
Paljon hubaa on vielä edessä, kuten RAPUJUHLAT ja tietenkin killan Vuosijuhlat!
Yhtä juhlaa kaikki tyynni.. Alkaa varmaan
fukseillekin pikkuhiljaa valottua nämä
teekkaritouhut. Uudet fuksit ovat muuten

en

Tuntuuko teistä muista että

joita kuljemme pienenevät vain
pienenemistään?

-Jussi Alantie vk-aktissa

SIVU 3

SISÄLLYSLUETTELO JA TOIMITUS

WUORIKAUTISET

Sisällysluettelo:
1 Makrokuva murkuista
2 Pääkirjoitus ja kuukauden mietelausahdus
3 Sisällysluettelo eli kataloogi
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PUHIKSEN TERVEISET

Puheenjohtajan terveiset

Hei kaikki puhiksen pikku possut!
Siinä se meni, yhtä nopeasti kuin alkoikin, nimittäin kesäloma. Neljässä kuukaudessa ehti tienata muutaman tonnin, maata rannalla silloin harvoin kun aurinkoinen sää sattui vapaapäivälle ja käydä pari
kertaa terassilla. Ehti sitä saamaan paljon hyvää työkokemustakin, nähdä omaa
alaa ruohonjuuritasolla ja tutustua muihin kesätyöntekijöihin. Aika menee nopeasti
eikö totta? Pidä kiinni, sillä se yllättää joka kerta.
Aika on rajallinen tekijä myös tänä vuonna aloittaneille fukseille. Rajattu opiskeluaika ei anna
armoa kun kello tikittää. Määräajassa on valmistuttava eikä silloin ole vaihtoehtoja jäädä peiton alle nukkumaan kun pitäisi mennä tenttiin. Valmistuneet sanovat, että opiskeluaika on elämän
parasta aikaa. Miten siitä nyt voi nauttia kun ei ole aikaa muuhun kuin käymään luennoilla ja laskareissa? Viisi vuotta on lyhyt aika ehtiä opiskelemaan, nähdä kiltaelämää, lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon ja nauttia samalla nuoruudesta.
Tilanne ei ole kuitenkaan mahdoton. Omalta osaltani voin sanoa, että vaikka viime vuonna tuli opiskelun ohella omistauduttua killalle ja tanssittua Teekkarispeksissä, en ole koskaan saanut yhden lukukauden aikana yhtä monta opintoviikkoa kuin silloin. Aktiivisuus antaa energiaa, silloin jaksaa puskea
päälle kuin raivohärkä. Myös mm. killan rahastonhoitaja on empiirisesti todistanut saman omalla
kohdallaan. Opiskelu ja kiltatoiminta kulkevat yhdessä ilman ongelmia, joten fuksit ja kaikki muutkin opiskelijat, ei syytä huoleen! Kyllä sitä ehtii opiskelun lisäksi käydä killan tapahtumissa ja
aktivoitua jopa killan tapahtumien järjestäväksi osapuoleksi.
Joten ei muuta kuin tsemppiä syksyyn! Intoa luentoihin ja nauttikaa opiskelijaelämästä!!

Puhiksenne Iina
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FUKSIVÄÄPELIN TERVEISET

Fuksivääpelin terveiset
Heipä hei, arvon fuksipalleroiset!
Enää ei taida jännittää kouluun tuleminen, niin
paljon kuin ensimmäisenä
päivänä? Otaniemi alkaa
tuntumaan tutummalta ja
käytävillä vaeltavat naamat
ovat ainakin jostain tuttuja.
Kiltahuone, A-sali ja Alvari
ovat saaneet teistä pysyviä
vieraita. Luennoitsijatkin ovat
takuulla kiinnittäneet monen
huomion.. Koulu alkaa tuntumaan
omalta. TKK:uun päästessänne
ja paikan vastaanotettuanne Teistä
tuli osa teekkarihistorian kirjoittajia. Uskallan sanoa, että nyt olette
jo omastakin mielestänne osa Otaniemen yhteisöä.
Ensimmäisinä viikkoina oli bileitä
mitä luultavimmin riittävästi. Teitä
näkyikin juhlimassa runsain joukoin; kiitokset siitä! Kiitän samalla myös kaikkia
bileiden valmisteluihin osallistuneita, erityisesti IE:ä. Vaikka juhliminen on tärkeä
osa opiskelua, niin se ei ole koko opiskelun
idea. Nyt on muutama viikko aikaa hiljentyä
killan tapahtumien osalta ja kerätä voimia
tulevien koitosten varalle. Jos on ongelmia
vapaa-ajan suhteen, niin matematiikan ja
fysiikan muistiinpanoja sekä -kirjoja voi aina
lueskella.
Ilma alkaa muuttumaan viileämmäksi ja
valon määrä vähenee. Kesän riennot jäävät taakse

ja puemme lisää vaatteita päälle. Suuta
on kuitenkin turha mutristaa: puhelin
käteen ja soitto jollekin uudelle kaverille.
Syksyn partyjen ja laskupiirien suunnittelu voi nyt virallisesti alkaa!
Vauhdikasta syksyä :

Fuksivääpelinne Ville

4/2005

SIVU 6

KIE-69.002W - OPI ESPANJAA WUORIKAUTISTEN KANSSA - OSA 2

Kie-69.002W Opi espanjaa Wuorikautisten kanssa (1 op)

Osa 2, BLONDIVITSI
Se ha saltado usted un STOP
Por favor, dejeme ver su
permiso de conducir.

Espere un momento
que lo busco en mi
bolso. Como es?

Y tiene una fotograﬁa
suya ....

Es rectangular

Ah ...

Aqui está !!!

Tenga ....

Puede continuar ...
Y disculpeme: No sabia que
usted tambien era policia.

Ah?

-Mä en tajuu?

-Luuleekstoi et toi kuski on kans skoude? Häh?! Ei
täst tuu hittoikaa! Pakko lähtee kiltikselle kahville!
T:ReisKa
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KOLUMNI JA KAKSI MARJAA

Hehän ovat kuin
Kaksi Marjaa:
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Rakkaat kolumnini lukijat, haluaisin
kertoa teille suuresta innoittajastani ja
lempikynsikkäästä, tiikeristä. Olen ollut aina perin kiinnostunut tiikereiden
toiminnasta ja nyt toimittajan virassani
pääsen vaahtoamaan tästä viidakon vanhasta kyttääjästä myös teille, halusitte
tai ette. Sen verran ajattelin palstatilaa
säästää, että kerron ainoastaan massoja
kiinnostavat asiat eli tiikerin lisääntymisfaktat.
Asiaan.
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Tiikereiden lisääntyminen. Uros ja
naaras tapaavat vain silloin, kun naaras
on valmis paritteluun. Sekä naaras- että
urostiikerit saavuttavat sukukypsyyden
3 - 4 vuoden iässä. Isot kissaeläimet
liikkuvat laajoilla alueilla, missä niiden voi olla vaikeaa löytää puolisoa.
Naaraat ilmaisevat valmiutensa paritteluun hajumerkeillä - nämä houkuttelevat
merkit ovat kuin mainoksia ja kutsuja
alueen uroksille. Naaras voi myös äännellä kuuluvasti siinä toivossa, että
uros kuulisi ja löytäisi sen. Tämä johtaa
usein siihen, että uroksia saapuukin
useampia yhtä aikaa ja nämä joutuvat
kilpailemaan ja taistelemaan naaraasta.
Kosiskellessaan tiikerit ovat hyvin
äänekkäitä. Paritellessaan ne karjuvat,
naukuvat, murahtelevat ja - voihkivatkin.
Vuorimiesnaaras = Tiikerinaaras ?

Heini

-Matti
Jos et tajunnut niin valitukset voit lähettää osoitteeseen:
wuorikautiset@gmail.com

AUTA TIIKEREITÄ OSOITTEESSA:

HTTP://WWW.WWF.FI/LAHJOITA/ULKOMAISET_KOHTEET/TIIKERI.HTML
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EDAATTORIVAALIT LÄHESTYY - ILKKA HARRI

Vuorimiehiä TKY:n Edustajistoon

TKY:n edustajistovaaleissa
valitaan ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä 45-jäseninen edustajisto kahdeksi
vuodeksi kerrallaan. Vaalit järjestetään 11.-2.11.2005
(ennakkoäänestys 26.10.-27.10.2005), ja vaaleissa valitaan
edustajisto vuosille 2006-2007. Vuorimiehet, Kemistit ja Puumiehet muodostavat yhdessä vaalirenkaan nimeltä Pro Teekkarit.
Ehdokkaaksi voi ilmoittautua allekirjoittaneelle osoitteeseen:

etunimi.sukunimi@tkk.ﬁ

Tule kuulemaan infoa TKY:stä, edustajistosta, Pro Teekkareista ja tulevista vaaleista
(ehdolle asettumisesta) Materiaalitek-

niikan osaston saliin V1 torstaina
29.9.2005 klo 16:15. Paikalla on osa Pro

Teekkareiden edaattoreista vastailemassa
kysymyksiin.

http://otax.tky.hut.ﬁ/~proteek/

Ilkka Harri
Pro Teekkarit pj
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VUORIMIESKILLAN LAULUKILPAILUN SATOA
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Vuorimieskillan Laulukilpailun Satoa
Vuorimieskillan
Snapsi- ja vuorimieslaulukilpailu on ratkennut.
Teokset palkittiin kahdessa sarjassa, jotka olivat snapsilaulut sekä
vuorimieslaulut. Jälkimmäisessä kisasivat myös väljemmin kiltaan liittyvät, mutta
vuorimiesmäisen teeman mukaiset sanoitukset.
Kilpailu oli avoin, mutta valtaosa osallistujista oli
nykyisiä tai entisiä vuorimieskiltalaisia. Raatina kilpailussa toimivat Vuorimieskillan lukkarit. Kilpailuraati
piti tärkeänä mm. kappaleen soveltuvuutta yhteislauluksi.
Snapsisarjassa taso oli hyvä, ja kilpailuraati päättikin palkita
neljä teosta. Voittajaksi nousi (Vuorimieskillan lukkari 70-luvulta) Matti Nurmisalon sanoittama Yksijalkainen. Snapsilaulua parhaimmillaan edustavassa teoksessa kilpailuraati
arvosti tarttuvuutta ja reippautta. Toisena palkittiin Ole Evilän
surkuhupaisa sanoitus 492 ja kolmantena Kalevi Puontin Kaunis laulu, joka nimensä mukaisesti on kaunis. Neljäs palkittu
teos oli Vuorimieskillan vanhan lukkarin Antero Hakapään Joululaulu, joka nimestään huolimatta on puhdas snapsilaulu.
Lisäksi kunniamaininta annettiin tutun snapsilaulun, Yli koskien
(tunnetaan Vuorimieskillassa nimellä Koskis) mainiolle ruotsinnokselle, jonka oli laatinut teekkariorkesteri Humpsvakar.

teilla olevaan
Ta s k u m a t t i - l a u lukirjan uuteen painokseen.
Palkitut teokset tullaan palkitsemaan.
Jäämme innolla odottamaan jatkoa!
-Vuorimieskillan Lukkarit

Yksijalkainen
Yksijalkaisena
paikallaan
Pääni täynnä viinaa seistä saan.
Arvaatko, jo kuka oon?
Snapsilasi. Hii-o-hoo.
Teeppä musta selvä!

Vuorimieslaulusarjassa voittopaikasta kilpaili kaksi mielenkiintoista teosta. Näistä voittajaksi valikoitui evp lukkarin ja kokeneen kilpailijan, Han Tsuanin sanoitus Vuorimieskillan
marssi. Kilpailuraadin mielestä kappale oli ponnekkaan nimensä ansainnut, vuorimiesmäisyyttä ja sopivanlaista uhmaa arvostettiin. Toiseksi sijoittui niin ikään Han Tsuanin
sikspäkistä kertova Kylmä pakkaus. Kolmantena palkittiin JLy:n rullaava Sikajuoma, jolle todettiin olevan
paikkansa uudessa laulukirjassa.
Lisäksi kilpailussa oli useita idealtaan nerokkaita tai teemaltaan hyviä teoksia, jotka eivät
hiukan hiomattomien sanoitustensa takia kuitenkaan päätyneet kilvassa
palkintosijoille. Osa näistä
kuitenkin päätynee suunnit-

-Martti Nurmisalo
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FUKSI, HALUATKO FUKSIPISTEEN!

Vuorifuksi!

haluatko fuksipisteen?
Kirjoita juttu Wuorikautisiin!
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:

jussi.lyytinen@tkk.fi
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Vuorimiehet kesätöissä
A NU /T UTKIJA O UTOKUMPU R ESEARCH O Y :
Kesätyöni oli kokeellista tutkimusta sitä tukevine
kirjallisuusselvityksineen. Tutkimuskohteenani oli arseenin ja
telluurin sähkökemiallinen saostaminen yhdessä kuparin
kanssa. Tein ensiksi alustavia tutkittavan systeemin käyttäytymistä koskevia mittauksia ja siirryin sitten pitempiin elektrolyysikokeisiin.
Kesätyöni plussia ja miinuksia olivat:
+ Mielenkiintoinen tutkimusaihe.
+ Mahdollisuus tehdä käytännössä kursseilla teoriassa opittuja
kokeita.
+ Kesätyöni valvoja oli vaativa, mutta selitti ja opasti auliisti
jonkin asian jäätyä epäselväksi.
+ Sain tehdä työtäni hyvin itsenäisesti, ja mielipiteitäni kuunneltiin.
+ Työyhteisö koostui asiantuntijoista, joista useimmat jakoivat
mielellään vuosien ja vuosikymmenten aikana keräämäänsä
tietoa.
+ Palkkani oli ihan ok.
+ ORC:llä oli kesätöissä muitakin vuorimiehiä.
- Välillä työ tuntui pimeässä eteenpäin hapuilemiselta. Kaksi
työpäivää vaatinut koe saattoi epäonnistua jonkin pikkuasian
vuoksi, joka ei ollut juolahtanut kenellekään mieleen.
- Työskentely kuumien, syövyttävien ja myrkyllisten liuosten
kanssa vaati jatkuvaa keskittymistä.
- Kaikki mielenkiintoisilta vaikuttavat kaupat ja kahvilat
menivät Porissa kiinni, ennen kuin selvisin töistä kämpille.

LAURI / TUTKIMUSHARJOITTELIJA RAUTARUUKKI OYJ
Rautaruukki Oyj:n (brändinimi Ruukki) Raahen tehdas on
Pohjoismaiden suurin terästehdas 2,8 miljoonan terästonnin vuosituotannollaan. Tehdas valmistaa masuuniprosessilla
korkealaatuisia hiiliteräksiä mm. rakennus- ja autoteollisuuden
käyttöön. Tehdasalueella työskentelee n. 3000 työntekijää
päivävuorossa ja kolmivuorossa. Kesätyöntekijöitä on vuosittain muutama sata, joista moni on alaa opiskeleva. Suurin osa
päätyy työympäristöharjoitteluun, mutta vanhempia vuosikursseja edustavat voivat päästä harjoittelemaan varsinaisia
työtehtäviä. Itse olin yksi jälkimmäisistä.
Kesä 2005 kului työskennellessä sulaton käyttö- ja tutkimusryhmässä tutkimusinsinööriharjoittelijana. Tehtäviin kuului
lyhyiden tutkimusprojektien suorittamista omatoimisesti.
Omia tutkimuskohteitani olivat valokoneen jäähdytyksen ja
puhkeamaneston optimointi ja konvertterin kuonanpidätyksen
arviointi. Yleinen metodi oli ensin ongelmaan perehtyminen,
sitten mittaustulosten hankkiminen ja lopulta analyysi sekä
johtopäätösten laatiminen. Aivan lopuksi tehtiin kirjallinen
raportti saavutetuista tuloksista esimiehelle.

Työ oli haastavaa, mutta erittäin mielenkiintoista. Parasta
työssä oli sen konkreettisuus, kun työn tulokset olivat havaittavissa heti parantuneena prosessina. Metallurgiaa pääaineekseen opiskelevalle tämä oli erinomaista harjoittelua sitä oikeata
elämää varten. Lisäksi ihmiset, ympäristö ja Pohjois-Pohjanmaan kaunis luonto olivat piristysruiske rutiininomaiselle
opiskelurytmille pk-seudulla. Suosittelen lämpimästi Raahea
kaikille kesätyöläisille!

M INNA /K ULTAKAIVOKSEN KÄYTTÖINSINÖÖRI
S CAN M INING P AHTAVAARA :
Työsarkani alkoi liki 40 kilometriä Sodankylän
keskustasta poispäin sijaitsevalla Pahtavaaran kultakaivoksella. Työnimikkeeni tälle kesälle oli käyttöinsinööri. Eräiden
urakoitsijoiden suissa tuollainen nimike taipui kesän mittaan
valvojaksi, piiaksi, valvojatätiksi ja jopa idealingoksi. Kolmen
kuukauden Lapin loman aikana ehdin tutustua mitä mielenkiintoisimpiin kaivoksen rakennustyyleihin ja vaiheisiin. Mielenkiintoisin työoperaatio oli kuitenkin alimak-nousun tekeminen. Ja
kaikki vannoutuneet kaivosmiehethän tietävät mikä se on joten
en ala sitä tässä kertoilemaan.
Kesän saldona pätkähti rutosti tietoa miten joitain
asioita voidaan kaivoksessa tehdä tyystin erilailla kuin toisissa
kaivoksissa, mitä on urakoitsijan arki ja tietysti sain hirvittävän
määrän uusia kavereita, joille voi pirauttaa ongelmatilanteen
yllättäessä. Loppukesästä ilmat eivät olleet kaksiset, sadetta ja
välillä jopa ukkosta.
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VUORIMIEHET KESÄTÖISSÄ - OVAKO KOVERHAR

OVAKO KOVERHAR
M ARKO /V ÄLIALLASHUOLTAJA :
Toimenkuvaan kului kipata ja puhdistaa
välialtaat valun jälkeen. Ja tämän jälkeen massata
uutta käyttöä varten. Toppari-altaissa piti myös
siirtää toppari mekanismit, sekä asentaa suutiilet ja
torpedot.
Työ oli helppoa, joskin fyysisesti raskaampaa, kuin useimmat muut työt tehtaalla. Hyvä puoli
oli, että kunto kasvoi. Ja toisaalta työ ei ollut kovinkaan sidoksissa itse prosessiin, niin siinä pystyi
itse säätelemään omat taukonsa ja työnsä. Huono
puoli oli, että siellä oli erittäin kuuma.

V ILLE /P USSI J USSI :
Kävellessäni ensimmäistä kertaa harmaanruskealla tehdasalueella kohti ensimmäistä oman
alani kesätyöpaikkaa mielessäni liikkui monenlaisia
ennakko-oletuksia. Jälkikäteen sanoen monet niistä
ovat pitäneet paikkansa, mutta myös todellisia yllätyksiä on ollut.
Työni alkoi pukuhuoneesta, jossa puin ylleni tulenkestävät vaatteet ja jalkaani pistin sulaa
terästä (n. 1500C) kestävät kengät. Seuraavaksi otin
eväspussini käteen ja suuntasin kulkuni kohti itse

tehdasta. Siellä puin kypärän visiireineen sekä kuulosuojaimineen sekä laitoin käteeni asianmukaiset
rukkaset. Olin valmis päivän koitoksiin.
Tietokoneelta katsoin millaista terästä olimme tekemässä ja mitä näytteitä minun siitä piti
ottaa. Samalla katsoin mikä on tähtäyslämpötila
välialtaassa, jotta saadaan riittävän laadukasta
terästä. Seuraavaksi tarkastin, että valukoneiden
luona oli riittävä määrä lämpötilasondeja, näytteenottoputkia ja peiteainepusseja, joita käyttämällä
pystyn vaikuttamaan välialtaan lämpötilaan. Mikäli
näin ei ollut nostatin tarvittavat tavarat nosturikuskin
avustuksella oikeille paikoille. Olin valmiina itse
työhön eli “valun seurantaan”.
Työni kulku karkeasti: nosturi nosti paikalle
terässenkan, sen alle pujotin “ruukun”, joka suojaa
sulaa- ja valuvaa terästä hapettumiselta. Annoin
sulan teräksen valua hetken, jonka jälkeen heitin
muutaman pussin peiteaineita välialtaaseen. Sen
jälkeen riensin valajien kanssa aloittamaan linjoja.
Välittömästi sen jälkeen otin lämpötilan ja näytteen.
Tämän jälkeen vietin 15 minuuttia kopissa pelaillen
pasianssia ja kuunnellen radiota. Seuraavaksi vuorossa oli näytteen- ja lämpötilan otto, ja taasen tauko,
noin 15 min. Tauon jälkeen nosturi toi jälleen uuden
senkan ja rumba alkoi alusta. Ei aivan ylivoimaista.
Työhön kuului myös muuta, mutta niistä saa
tulla kysymään aivan henkilökohtaisesti.
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C ARLO /S ENKKAMIES :
Toimenkuva ei ehkä ole kaikkein raskaimmasta päästä: se ei ikävä kyllä tarkoita etteikö se
olisi tehtaan “melkein” paskin duuni. Homma tehtaallahan menee näin siellä on senkkoja kooltaan 55
tonnia sulaa terästä (toisinaan tosin koko potti sulaa
p*skaa). Senkoissa on suojamuuraus ja kulutusvuoraus. Näistä jälkimmäisen kulumista tulee vahdata, jottei käy vahinko - teräshän on lattialta lähes
yhtä helppo siivota kuin kiltiksen pöydälle kaatunut
maitolasi - vähän luutaa vaan ja sillä siisti.
Lisäksi senkoissa on kaatoreikiä tai pikemminkin reikä - se ainoa joka sallitaan. Sekin tosin
huolellisesti huollettujen ja hyvin toimivien liukusuljinlevyjen takana. Senkkamies sitten vaan vaihtelee liukusulkimen levyjä sekä tarvittaessa suutiiltä,
siis sitä jossa reikä on. Lisäksi hommaan kuuluu
senkan avaaminen ja sulkeminen valukoneella,
senkanvaihdon yhteydessä. Sounds easy? No sitähän
se on.
Tai olisi jos kaikki menisi aina putkeen,
mutta kun on kyse Koverharista _ei mikään_ mene
_koskaan_ putkeen. Tarvittava lisäjännitys tylsyyden
karkottamiseksi saadaan mm. mukavista työtovereista joiden jäljiltä työympäristö muistuttaa usein tolppiksen tilaihmeen takapenkkiä... Tuotanto rallattaa
niin hyvin kuin se puolivuosisataa vanhoilla laitteilla
voi - ymmärrettävää siis on että aina ei kaikki voi
toimia. Silti veri vetää ja aina sinne on pakko palata.
Jos vaikka ensi kesänä olisi kaikki paremmin. Ja hei,
tienaamassahan siellä vain ollaan, ja ainoastaan 1/4
vuodesta...

B USSE /V UOROMESTARI :
Tulen aamulla töihin ja yövuoron vuoromestari briiffaa yön kuulumiset. Kuulen että valut meni
vituiks ja valukoneelta on siivottava muutama tonni
terästä vuoron alkuun. Maanantaivirkeä lomiltapalaaja laitosmies kuulee pääsevänsä töihin ja heittää
hanskat lattialle sanan “Vittu” säestämänä. Hiki
lentää ja itsekin yritän olla mukana hommissa, vaan
laitosmies hidastelee protestin merkiksi. Nooh, valamattoman ajan laskettu kustannus 200€/min. joten
yritän kannustaa kertomalla vitsejä....
Samassa soi puhelin ja juopunut valvomomies ilmoittaa “sairastuneensa”. Alkaa armoton soittelu ma.
aamu klo 07:30, “haluutko ylitöihin?” ja vastaus “jos
saan tonnin ja ei haittaa et oon vielä kännis?” Niin
kauan kun vakanssi on täyttämättä hommat seisoo....
Homma oli mielenkiintoista, haastavaa ja
loppujenlopuksi varsin rentoa kun asenne on kohdallaan. En stressannut (en ymmärtänyt stressata kun
en varmaan ymmärtänyt kuinka pienestä kiinni on
että ylipäätään mikään pelaa). Työntekijät suhtautuivat pääosin hyvin ja uutta opittavaa oli joka päivä.
Puhelin pirisi ja sai kyllä ihmetellä mitä ihmeellisimpien koneiden hajoamisia ja suu O:n muotoisena
tehdä päätöksiä. Kesä meni hyvin ja innolla palailen
kesälaitumilta koulunpenkille, tosin Kreikan saariston kautta.
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MACGYVERIN NIKSINURKKA

MacGyverin Niksinurkka

Morjens vaan kaikki kodin pikku remonttireiskat ja pellepelottomat! En olekaan
nähnyt osaa teistä aikoihin, sitten 90-luvun.
Subilla ollaan tosin muutamien kanssa vietetty aikaa yhdessä muistellen vanhoja hyviä
aikoja! Voi pojat - kyllä silloin kulki lujaa.
En muista olenko kertonut teille sitä kertaa
kun jäin terroristien panttivangiksi Irakissa
ja ne meinasivat leikata ihmekaluni poikki!
No hätäpaskathan siitä tärähti pöksyihin alta
aikayksikön (n. 1,5 plusmiinus 0,05 sek.),
josta sain tietysti kätevästi Urea-tahraistenalkkareitteni ja edellisenä päivänä nauttimani chili-con-carnen, sekä yhden vartijan
polttaman AzimLuz-tupakin avulla rakennettua kemiallisen liekinheittimen. Loppu on
historiaa (kuten myös ne kalsarini.. Harmi,
olivat nimittäin laatuboxerit - bläkhorset
nimittäin). No mutta asiaan..

olutmajassa, jossa oli vain topless-tarjoilijaneitejä..Kröhöm..jätetään se nyt vielä
toistaiseksi kuitenkin kertomatta.. öö - niin
- tuota, aivan siis se kilpailu: lähettäkää
niksinne Wuorikautisten toimitukseen osoitteeseen: jussi.lyytinen@tkk.ﬁ + kopio
osoitteeseen wuorikautiset@gmail.com niin
valitsen henkilökohtaisesti voittajaniksit,
jotka esitellään seuraavissa Wuorikautisten
numeroissa! HUIPPUA! SIISTIÄ! Älä siis
jää tuleen makaamaan (ellet ole leiponut
itsellesi tulenkestävää pukua) ja kerro meille
ja muille lukijoille parhaat niksisi - voittaja
voit olla juuri sinä!
Rakkaudella: MacGyver

PS. mulle saa lähettää myös muuta fanipostia ja varsinkin kaikki kauniit vapaat naiset
saa lähettää yhteystietoja.. Mä oon edelleen
Mä olen huomannut viimeaikoina, että multa
tosi nuori tyyppi, enkä vielä yhtään epäalkaa ideat loppumaan ja siksi mä haluaitoivoinen naisten suhteen. Kyllä mullekin se
sinkin tietää mitä kaikkea sä olet keksinyt!
oikea jostain löytyy. Nyyh. Naisiin ei mun
Onneksi sain suhteillani käyttöön palstatilaa
temput tehoa! Missä vika? Mä alan kohta
tästä loistolehdestä. Ette tiedäkään kuinka
mököttämään! Hei Wuorikautisten pojat,
monta kertaa Wuorikautiset on pelastanut
lähettekö keltsuun kaljalle, se auttaa suruun?
mut pinteestä. Niinkuin kerrankin Alpeilla
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www.tek.ﬁ/opiskelijat

Syksyn tapahtumia 2005:
pe 30.9.

Lakinlaskijaiset

Dipoli

ma 3.10.

Nelikiltaliikunta

Alvari + Rantsu

ke 5.10.

Rapujuhlat

Rantsu

ke 12.10.

Suomisitsit PJK:n kanssa

Smökki +
OK20iso +sauna

ti 1.11.

VK+IK+PJK-kivaa

Smökki + Rantsu

ma 7.11.

Koeporaus

Rantsu

pe 25.11.

Vuorimieskillan 58. Vuosijuhla

la 26.11.

Vuosijuhlan sillis

Rantsu

pe 9.12.

Killan pikkujoulut

OK20pieni+sauna

Seuraavassa numerossa mm:
Rapujuhlat 2005

