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Wuorikautiset

Vuorimieskillan lahjomaton äänenkannattaja
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*Rapujuhlat ja
Vuoden Rapu 2005
*Suomisitsit 2005
*SK Baarirundi
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PÄÄKIRJOITUS

Pääkirjoitus
Nyt alkaa viimeistään käymään vähiin!

Vielä viimeiseksi sana lukkarin ominaisuudessa
fukseille, eli nyt on vielä hyvää aikaa opetella niitä
biisejä.. Laulukoe on Wappuna, mutta se on tentti,
josta ei selviä edellisen illan lukemisella...

Jussi Lyytinen -

ka
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lukkari

Perinteinen Koeporaus järjestettiin Vuorifukseille
7.11. ja pitkällisen tenttauksen jälkeen sekä Oltermanni Holappa, että Raati hyväksyivät uusimmat tulokkaamme,liittymään Vuorimieskillan
varsinaisiksi jäseniksi. Onneksi olkoon tästä ylennyksestä kaikille sen ansainneille fukseille!
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Kivaa oli, mutta

vähiin käy

loppuu
Raatilaisen mietoksia lopun lähestyessä
Kuva: Kaljaviestistä 2005
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Vaalikokous puskee päälle kuin Rammsteinin
Diiselkärry ja vuosi 2005 vetelee viimeisiään.. Ei
helvetti, tässäkö se nyt sitten oli! Ei voi olla. Kyllä
on tosiaan mennyt vuosi nopeasti - ja mukavasti!
Ei voi kuin olla tyytyväinen meidän mahtavan
Raadin upeaan toimintaan, joka tyyppi on tehnyt erinomaista työtä ja tää vuosi on kyllä ollut
“opiskelu”vuosistani juuri SE paras, mainioin ja
mieleenpainuvin! Ei ole jättänyt ketään kylmäksi
(mitä nyt joku saattoi mennä alasti nukkumaan
Kotimaan Pitkällä, vaikkei kukaan edes käskenyt..
;) ja vielä on onneksi edessä muutamia huipputapahtumia, kuten Vuosijuhlat.

Kiitos vielä Raadin jokaiselle tyypille upeasta vuodesta.. Mä oon ylpeä teistä/meistä! Bileet jatkuu,
ainoastaan ympyrät muuttuvat.. =) Ja me ollaan
varmasti vuoden aikana hitsauduttu niin hyvin
yhteen, ettei tulevat vuodet pysty tätä liitosta erottamaan! Vedetään kunnialla loppuun.
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SISÄLLYSLUETTELO JA TOIMITUS

WUORIKAUTISET

Sisällysluettelo:
1 Neljä rapua
2 Pääkirjoitus ja kuukauden mietelausahdus
3 Indeksi (Ind-X) ja Toimitus + Neljä ruusua (4R)
4 Puheljanttarin tarinat
5 Kultaa ja kunniaa - Liikuntavastaavan raportti
6 Kaksi Marjaa + DOKU-ristikko
7 MacGyverin Niksinurkka
8-10 Rapujuhlat + Vuoden Rapu 2005
11-12 Suomisitsit 2005
13-17 SK Baarikierros 2005
18 ISW Delft 2005
19 Täytekamaa
20 Mr Wappu 2005

TOIMITUS:
PÄÄTOIMITTAJA: Jussi Lyytinen
Jussi.Lyytinen@tkk.fi

TOIMITTAJAT: Jussi Alantie, Matti Vaajamo
Lauri Pesonen, Ville Kähkönen

KIITOKSET: JANI, JESSE, MINNA, IINA, BO, CARLO
KUVAT: VARMAAN PÄÄOSIN CARLON OTTAMIA
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Vuorimiehentie 2, 02150 Espoo
PAINOPAIKKA: Otamedia, Espoo
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PUHIKSEN TERVEISET

Puheenjohtajan terveiset

Teksti: Iina kainulainen
Kuva: Iina Kainulainen

Holas para todos los hombres de montaña!
Syksy on jo pitkällä vaikka ilmoista ei sitä ihan heti huomaa. Marraskuu merkitsee vuoden synkintä kuukautta, onneksi sitä ovat piristämässä
vanhempien ekskursio Poriin 17.11. ja Vuorimieskillan vuosijuhla 25.11.
Marraskuu merkitsee myös sitä, että killassa on aika valita ensi vuoden toimijat.
Tiistaina 8. päivä tätä kuuta on vaalikokous, jossa valitaan vuorimiehille uusi puheenjohtaja, muut raatilaiset ja toimihenkilöt.
Raadin valintamenettelytapaa ollaan uudistamassa, toivottavasti se takaa ensi vuodelle hyvän tiimin. Jännittävää
nähdä ketkä pitävät valtaa käsissään ensi vuonna.

-Iiiiiiiii

Vanhalle raadille marraskuu merkitsee sitä, että meillä
on enää alle kaksi kuukautta aikaa saada työmme
päätökseen. Paljon olisi vielä tehtävää ja aikaa niin
vähän. Projekteina ovat vielä magneettinen kopioseurantajärjestelmä osaston kopiokoneeseen, jotta
opiskelijat voisivat kopioida omalla osastolla,
keskustelu uudesta prenikasta, joka annettaisiin
kiitokseksi aktiivisille kiltalaisille, uudet hyllyt IE-kaappiin ja tietysti ikimuistoinen ja
vuorimieshenkinen vuosijuhla. Loppuun asti
jaksetaan, mehän ollaan vuorimiehiä!
Tsemppiä kaikille loppusyksyyn ja opintoihin.
Tulkaa piristämään itseänne killan tapahtumiin,
Viva la Torremolinos!;)

Puhiksenne Iina
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Kultaa ja Kunniaa!

Liikuntavastaava kertaa Vuorimieskillan urheilumenestystä

-Wauwau-wou-wau!-

Kuluva
syksy on
liikunnallisesti lähteny
Vuorimieskillalta käyntiin varsin mallikkaasti. Perinteiseen tapaan edustusjoukkueet on laitettu kaikkiin kolmeen sählysarjaan ja kuten tapoihin kuuluu,
kaikki joukkueet ovat aloittaneet pelinsä voitokkaasti. Ensimmäisenä kautensa avasi
salibandyn kilpasarjassa Vuoren Varmat Pro. Vakuuttava voitto Olaroimista irtosi
maalein 7-5. Vielä paremmaksi pisti harrastelijasählysarjassa Vuoren Varmat SC
joka rökitti olaroimia peräti 13-8. Tässä ottelussa erityisesti tuli esiin vuorimiesten
teräksinen kunto kun ottelun toisella puoliskolla Olaroimat oli jatkuvasti hätää
kärsimässä. Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä kautensa aloitti killan
perinteisesti menestyksekkäin joukkue Vuoren Varmat seka. Sekasarjan avausottelussa otaniemen jyllääjistä irtosi voitto lukemin 9-7. Kauden mahtavimmasta
suorituksesta ovat kuitenkin vastanneet kiltamme fuksit jotka loistavilla otteillaan voittivat arvostetun fuksien yösählyturnauksen. Voittopokaalia kaikki
voivat käydä ihailemassa kiltahuoneella. Vielä kerran onnittelut joukkueelle
tästä suorituksesta!
Kausi on siis lähtenyt käyntiin varsin mallikaasti ja voittoja lienee luvassa jatkossakin. Toivottavasti porukka jaksaa käydä peleissä ja
jos nyt tuntuu siltä että haluat vielä liittyä voittajien joukkoon niin
laitappa vaikka sähköpostia osoitteeseen Ville.Fomkin@hut.fi
niin lisään sinut haluamiesi joukkueiden sähköpostilistoille.
Vuorimieskillan liikuntavastaava

Ville Fomkin
“Kyllä, uusia kiltatuotteita on saapunut kiltahuoneelle!!!
Nyt voit ostaa Vuorimieskilta-sytkärin hintaan 1,50 e/kpl.
Mahtavaa!!!”
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Kuin Kaksi Marjaa:
(Kuka joi mun viinat!?)
lla

a
äS

o

i I n k k a ri

rm i

S et

n
om

hu

Olen kiltahuoneella seuranani: Joakim Tilly, Sakari Koukkula, Otto
Järvineva, Eemeli Vehmasto, Arto Kivenvuori, Erik Sundvall, Petteri
Lähteenmaa, Petteri Peltomäki ja Petteri Liimatta.
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DOKU-ristikko

Keitä he ovat?
-Sisko Säilä, VK-akt

-Miksi Puulainen antoi?
-Koska kysyjä oli Vuorelta.

-Kilimantsaaro? Miltä Vuorelta?
-No Puun-kaveri-Vuorelta!

-No mitä se Puulainen antoi?
-Jos ei muuta niin pakit, mutta
koska kysyjä oli Vuorelta niin...
DOKU-ristikossa jokaisessa yhdeksässä ruudussa, sekä jokaisella vaaka- ja pystyrivillä
on numerot 1-9:ään ja vain yhden kerran kussakin.. Huom vain dokuille.
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MACGYVERIN NIKSINURKKA

5/2005

MacGyverin Niksinurkka
Patentti: Suber Siiber
Kuvat: Jarmo Salermo

Keksintö:

Soppatykki

pursuaa mettä kansalle kun lihavan emakon
nisistä köyhän talon porsaille! Erilaisilla
reikäkuvioinneilla saadaan mitä erilaisempia
suihkuja vaativankin suun makuun.

Tuo metsien sotaisten sankareiden muonittaja
on saanut pikkuveljen siviilikäyttöön. Lue
ohjeet, askertele, lue uudestaan, tee uudestaan, Varoitus!
Liika tykittely voi johtaa käänteiseen sopylläty, nauti, rakastu ja sama uudestaan…
patykkiin, joka toimii ihan itsestäänkin ilman
patterieita. Tarkemmat ohjeistukset lukee
Askarteluun tarvitset:
WC-pytyn huuhtelukynnyksen alla, jonne
vain Wc-ankka ja noheva vuoriteekkari ylet-Jotakin terävää (ei, en tarkoita sitä mitä et
tyy.
osaa ajatella)
-0,5 litran tölkki Karhu IVA olutta
Iloisii sopptykkihetkii
-Silikonipistoolin
-Raittius-seuran pinssi
1. Vetäise keppi taakse pistoolistasi auttaen
sitä paremmalla kädellä puristamalla kahvaa.
2. Ota tuo kastepisteen kylmä ja kosteuttaan
helmeilevä muriseva Nalle jääkaapista ja
aseta se pistooliin niin, että tuo juoma-aukon
näköinen tulee ikäänkuin tykin suuksi.
A.
Aloita varovasti kahvasta puristelu ja
etene haluamallasi tahdilla. Tykitä kunnes
patruuna on tyhjillään ja jatka tai siirry kohtaan B.
B.
Laita raittius-seuran pinssi
blokkaamaan suuaukosta oluen virtaaminen ja
töki sillä terävällä kapistuksella nallen kylkiin
pieniä reikiä. Pyydä janoinen ystäväpiirisi
lähettyvillesi ja aloita varoen kahvan koskettelu. Voit säädellä kahvan painelunopeudella
ruokkimisnopeutta ja kappas, tölkin kyljistä

Suber Siiber
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RAPUJUHLAT 2005

Rapujuhlat 2005

Eli kuinka hukata aivonsa alle tunnissa

Puhiksen malja 2005 - “allussoK telousnuvaR”

Tosta vaa - hilirimpsis-heijaa

No hyi helvetti täähän on aivan perseestä tää paukku, tää on
salettiin pilaantunut.. just mun tuuria! Mä olin odottanu just
tätä drinksua koko vuoden! Matti mua on kusetettu!

Noin just - eikö ookki makiata

Mitäs tästä nyt sitten opittiin nii? Ei tää puhiksenkaan nakki
oo aina niin herkkua ei.. Ilmasta viinaa saa, mutta välillä
siitäki voi jäädä vähä paska maku suuhun..

Mä tilasin mun ravut well-done, eikä mikään
meedium! Etkö sä tajuu, ettei mun makuhermot kestä tällästä sontaa! Ja toi kossukin oli
ainakin viis astetta liian lämmintä!
You are the MAN! Teikä hallitsee hommat! Tiiäksä beibi!
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RAPUJUHLAT 2005

- VUODEN RAPU

WUORIKAUTISET
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Wuorikautiset proudly presents:

Vuoden RAPU 2005

Bo Priester

Vuoden Rapu tavoitettiin puhelimitse pelipaikoilta heti yön pikkutunneilla. Seuraavaksi
Wuorikautisten syväluotaava puhelinhaastattelu:
B: öääö - b-busse
W: Onneksi olkoon! Sinut on juuri valittu Vuoden Ravuksi 2005!
B: ääömm, MITÄ! Ei Saatana! Voi Vittu! Ai mut vai!
W: Juu, kyllä. Miltäs nyt tuntuu?
B: kusettaa niin perkeleesti, oota vähän - ... - aaah, noniin
mikäs se kysymys olikaan?
W: Niin että miltäs tuntuu?
B: aaah, kyllä nyt helpottaa.. rakkoa painoikin niin perkeleesti ja alko jo
kellertää silmissäkin.. hehhe.. snarf*
W: Tarkoitin, että miltä nyt tuntuu kun sinut on valittu Vuoden Ravuksi 2005?!
B: Ai MUT vai?! Älä helvetissä! Wuuu-huuu! Ou-Jea! Tämä on ehkä upein
tunne mitä olen koskaan tuntenut - tai siis heti vapaan pudotuksen jälkeen..
enkä todellakaan sit hei tarkota viime Vappua! *auts*
W: Tosiaan.. tätä kyllä jo osattiin viime Wapun näyttöjen perusteella odottaakin..
Osasitko itse odottaa tätä titteliä vai oliko se peräti illan tavoitteena?
B: Mä en odottanu tältä illalta muuta ku viinaa (ja pill*a) *khihi* ja totisesti
*khihi* viinaa sain.. ja viinaa join.. ja lauloin.. ja join.. mmn *krooh*
W: haloo... busse .. HALOO!
B: *krooh* z-z-z *snarf* hehhe z-z-z mnmnmm
W: HALOO!!? BUSSEE!
B: --- TILT --W: Täältä Otaniemen yöstä päätämme suoran lähetyksen.. ilmeisesti illan koitokset
olivat niin raskaat, että sankarimmekin pääsi jo sammumaan..
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RAPUJUHLAT 2005

Ville

Toisia laulatti - toisia nauratti

Nuoripari istui oopperassa ...

Kippis!

Lissää viinaa!

This party is Xq-ellent!

Panokset kovenee! Jos ei tuu kohta kossupulloa pöytää ni vedän itteni
alasti! Mä oon jo täällä vaatteiden alla valmiiks alasti!

“

Rapujuhlat ei taaskaan pettäneet, tuttu
kaava toimii.. Viinaa Rapuja Vuorimiehiä
ja hillitön meininki.
MÄHÄN VAROTIN!
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Suomisitsit 2005

Puu ja Vuori Suomiverkkareissa pussauskoppiin

missä menee bileiden raja? Tässä.

Taas oli Otaniemen eliitti kokoontunut Smökkiin viettämään
yhdessä iltaa Suomi-teeman ympärillä! Eipä aikaakaan kun
bileet oli jo täysillä käynnissä...

Puun ja Vuoren lukkariyhteistyötä

Tarjolla oli viunaa

HockeyNight oli tilanteen tasalla

Yhteiskivaa - kivaa yhdessä

Juuhan aaf Graani olikin puulainen
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SUOMISITSIT 2005

Ja eiku saunaan

Ja eiku saunaan

Diskou

Toisilla tuli seinä vastaan

Ihq:t tarjoilijattaremme

virkavaltakin saapui paikalle

RRrrok! Olihan taas bileet! Kyllä Puu ja Vuori osaa!
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SK BAARIKIERROS 2005
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Teksti: Jani Jansson ja Lauri Pesonen
Kuvat: Jani Jansson ja Jesse Ström.

Eräänä kauniina iltapäivänä vuoren kiltiksen vanhat patut päättivät innostua tämän
kyseisen kaverin baarimainosjulisteesta, joka lupasi halpaa viinaa monessa eri baarissa.
Yks asia johti toiseen ja lopulta meidän pojat päätti ostaa kyseiseen tapahtumaan
oikeuttavat liput. Aika vähän osattiin arvata mitä tuleman pitää…
Mistä tässä baarikierroksessa oikein oli sitten kysymys? Sedun kuningasidea oli agitoida
isänmaan tyttäriä ja poikia juomaan viinaa hänen baareihinsa halvalla - mahdollisimman
paljon ja mahdollisimman moneen. Tämä onnistuu myymällä ilmaiseen pääsyyn ja yhteen
ennalta määrättyyn drinkkiin per mesta oikeuttavan rannekkeen. Ryyppäämistä
helpottaakseen oli hän kaiken lisäksi järjestänyt bussikuljetuksen baarien välillä. Ja kun
bussissa oppaana toimi kaunis blondi, joku voisi luulla, että ryyppääminen on tehty
helpoksi, eikö? Ei se nyt ihan niin mennyt…
Illan reitti: Onnela – Ooppera – Baarikärpänen – Soho – Birdie, SAA SUORITTAA!

Onnela löytyy Fredalta Tennispalatsia vastapäätä. Paikalla oli ennen CTRL-niminen
tanssikapakka, joka itsessään oli jo melkoinen kansainvälinen teinionnela. Ironisesti tuo
paikan historia on taas pian tulevaisuutta Sedun aina vaan laskiessa vanhempien
juottoloidensa ikärajoja. Eli jos tykkäsit CTRL:sta, vältä Onnelaa vielä puolisen vuotta, jos
taas et tykännyt, kannattaa Onnelaa välttää tykästymisen pelossa, koska kohta paikka on
kuitenkin täynnä kirkuvia ja tappelevia teinejä.
Onnelan kävijältä vaaditaan ilmeisen
paljon kärsivällisyyttä ja hyvät eväät;
vaikkakin
Hullut
Päivät
tuntuisivat
rauhallisen autuailta ja vauhdinnälkä
tyydyttyy jo peruutusvaihteella, voi
kahden tunnin jonotus kuivin suin
(toim.huom. no ei nyt ihan ’kuivin suin’)
olla piiiitkä aika. Näin meistä ainakin
tuolloin
tuntui.
Tietenkin
pitkä
jonotusaikamme oli myös hiukan itse
aiheutettua: saavuimme Onnelan ovelle
n. nelisenkymmentä minuuttia etuajassa
jonon
ollessa
mitätön
ja
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SK BAARIKIERROS 2005

pelimiesratkaisuna päätimmekin mennä viereiseen London
muutaman oluet, koska ”ei siellä vielä ole kuitenkaan ketään”.

Pubiin siemaisemaan

Sisään päästyään useimmat ihmiset jäivät
haahuilemaan narikan läheisyyteen tyhjä
katse silmissään, aivan kuin elämältä olisi
juuri mennyt sisältö. Kyseiset vaeltajat olivat
luultavasti
jääneet
jonoon
kesken
iltalenkkinsä, ihan vain nähdäkseen mihin
koko jengi jonottaa, ilman rahaa, ilman
bilettämisen aiettakaan ja totaalisen täysin
ilman hajua siitä mitä Onnelan porttien
toiselta puolen löytyy… Oli meitä onneksi
niitäkin, jotka tiesivät pelin hengen.
Ilmapiiri Onnelan ulko-ovea lähinnä olevan baaritiskin luona voi vaeltajazombeista
huolimatta olla kuitenkin melkoinen: baaritiskin taakse heijastettavien raudan kovien
rokkivideoiden parissa kiirehtijänkin tekee mieli rauhoittua hetkeksi. Kiirehtijän onneksi
kyseisen baaritiskin henkilökunta oli erittäin rivakkaa ja jonotuksesta johtuva janotus
sammuikin tuota pikaa. Tietenkin tähän vaikutti se että tajusimme joukolla ajan olevan
luksusta jota meillä ei ole: nopean laskutoimituksen jälkeen totesimme jokaisessa
paikassa olevan kymmenisen minuuttia aikaa kiskaista liemet kitaan ja häippästä. Tämän
seurauksena kaksi pahaa karpalo-ALKUa peräkkäin ykkösellä kurkkuun ja ulos.
Onnelassa onneksi nopeimmin näyttäisi hoituvan sieltä poistuminen: ulos pääsi erittäin
ripeästi ja vierailun jälkeen oli itselläänkin vähän outo olo; liki kahden tunnin jonotus
kymmenen minuutin vierailua varten?
Plussat
+ Hyvä musiikki
+ Nopeahko palvelu
+ London Pub siinä vieressä
Miinukset
- Karmea jonotus
- Alkaa pian jo muistuttamaan teinihelvettiä

Oopperan voi löytää näin halutessaan Töölöstä kisahallin ja oopperatalon välistä Manskun
varrelta. Matka sinne taittui bussilla, jota emännöi kiva blondi tytöntyllerö.
Nimestään huolimatta Ooppera ei ole mikään sofistikoitunut baari kulttuurinjanoisille, vaan
lähentelee kauheinta teinihelvettiä maan päällä. Tietenkin jos tykkää ah’ niin muodikkaista
R&B-rytmeistä ja astetta tiukemmasta (angstista), niin tervemenoa. Muista soittaa Leeville
ennen kuin lähdet!
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SK BAARIKIERROS 2005
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Oopperaan pääsi nopeasti sisälle ja baaritiskikin löytyi heti ulko-oven vierestä, mutta
palvelu tiskin äärellä oli H.I.D.A.S.T.A. Ja kun Oopperassa tarjottu läärykin osoittautui
kelvottomaksi… Töölön teinikehdon ainoana
hyvänä puolena pitää sinne eksymisen korkeaa
epätodennäköisyyttä.
Plussat
+ Ei tarvi mennä
Miinukset
- Teinix
- Hidas palvelu
- Musiikki aivan liian kovalla (siis SE musiikki mitä
täällä soitettiin)

Jokainen itsensä tutkiskelija voi sisäisen
baarikärpäsen löytääkseen hakeutua
Mikonkadun
terassialueelle,
josta
Baarikärpäsen bongaaminen ei varmasti
tuota
vaikeuksia
kenellekään.
Baarikärpänen ei ole ihan niille perheen
pienimmille profiloitu, vaan sieltä voi
löytää
jopa
oldskool-pornostarbun
dikkailemassa
kaiuttimista
raikavaa
pirteää rockia!
Valitettavasti tämän paikan osalta
kyseinen bongaus jäi seurueemme
ainoaksi
valopilkuksi
ripeähköstä
baaritiskistä huolimatta. Vietimme tosin
Baarikärpäsessä noin viitisen minuuttia,
jolloin
suurempien
mielipiteiden
muodostaminen olisi rikollista. Rikollisista
puheen
ollen,
rikollinen
palaa
rikospaikalle kuten myöhemmin todetaan.
Plussat
+ Tää on varmaan hyvä paikka, koska Henry Saarikin viihtyi täällä.
+ Mukava musiikki
+ Kohtuu ripeä baaritiski
+ Grilli heti oven ulkopuolella
Pakolliset miinukset
- ”Onhan tää kuitenkin Sedun paikka ja se on siis niinku paha juttu”
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Punavuoren samoilijan kannattaa olla varuillaan, koska monen näiden seikkailuhenkisten
uskalikkojen huhutaan hävinneen baarihelvettiin nimeltään Soho. Soho on ilmeisesti
suunnattu sisustushomo-teineille joiden aika kuluu mukavasti toistensa perseitä
kähmiessä, sillä Sohon seinät saa voimaan pahoin ja baaritiskin palvelu oli ehdottomasti
kierroksen hitain. Jos Baarikärpäsessä bongattiin Henry Saari, niin täällä bongattiin
salkkareiden Ami. Hyi ***vetti mikä mesta!
Jos kaikkea edellä kerrottua uhmaten haluat vapaaehtoisesti hakeutua Sohoon, kannattaa
mukaan ottaa puujalat tai vaihtokengät: lattiat olivat niin tahmassa että kenkäsi jäävät
varmasti jossain vaiheessa iltaa kiinni lattiaan ja silloin olet näiden pikku-Antti-Tuiskujen
vapaata riistaa!
Baaritiskillä jaettiin sentään parinkymmenen minuutin jonotuksen jälkeen jotain Passoapohjaista drinkkiä, mutta aikataulusta johtuen paukun maistelu ei tullut kysymykseenkään.
Ei Dr Albania, ei bileitä, joten wiunat huiviin ja uuteen mestaan!
Plussat
+ Suomessa on valinnan vapaus
Miinukset
- Paljon rappusia joihin voi teloa itsensä
- Melko likane mesta
- Baaritiski kaikkein hitain

Annankadun Birdie kuvailee webbisivuillaan itseään
sanoin: ”A mixed gay club with a twist”. Tämähän ei
voi mitenkään jäädä epäselväksi, johtopäätökset
syntyvät jo Birdien sateenkaari-logosta. Jottei
kenellekään jäisi semmoista kuvaa että Birdie
kärsisi
vain
Tutalaisen
luoman
imagon
väärinymmärrettävyydestä, oli toimituksen pakko
ottaa selvää Totuudesta.
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Astuttaessa sisään Birdieen, kaikki epäilyksen häivät katoavat. Henkilökunnalla on
päällään kukkakuvioiset kauluspaidat, kasvoillaan homomainen virne ja seiniltä tapaa
homomaailman kestoperseitä aina Village Peopleja ja Salvador Dalia myöten.
Liekö
johtunut
testiryhmän
eräästä
avaramielisemmästä henkilöstä, vai siitä että
tämä oli viimeinen paikkamme ja takana oli
kiivas urheilusuoritus, jäimme Birdieen tuota
ennalta
laskettua
kymmentä
minuuttia
pidemmäksi aikaa. Mikäs siinä oli perse (tiukasti)
penkissä istuessa kun henkilökunta toimi
mukavan ripeästi, ilmainen drinksu oli haukea,
olut halpaa ja selustamme turvasi Avaruuskadun
oma Tony Halme antipasifismin tihkuessa
miehen rystysistä.
Birdie oli loppujen lopuksi yllättävän epäsiisti paikka homojen pyörittämäksi ja
seurueemme möläyttäjä meinasikin saada vihaisen narikkamiehen niskaansa todetessaan
tämän melko kuuluvalla äänellä pois lähdön yhteydessä. Kyseistä (ilmeisesti hetero)miestä ei voi kyllä tästä syyttää, vähemmästäkin on pinna kireällä työilmapiirin ollessa
näin painostava.
Homoa
- Nopea baaritiski
- Village People ja muut ulostushäiriöiset osana sisustusta
- Melkein koko henkilökunta, paitsi…
Heteroa
- …se yks vihane narikkamies

Birdien poistumisen tienoilla olivat Sedun
bussit lopettaneet jo kulkemisensa ja
seurueemme
jäänyt
apostolinkyydin
varaan. Tämä ei kuitenkaan lannistanut
erästä jäsenistämme, joka oli onnekseen
löytänyt
Birdiestä
kaksi
hylättyä
drinkkilippua Baarikärpäseen, jotka oli
hyödynnettävä kilometrin ylimääräisestä
taipaleesta huolimatta muiden painuessa
grillin kautta Onnelaan, jonne onneksi ei
ollut enää kahden tunnin jonoja. Siellä
sitten
sipaisimme
pari
olutta,
analysoimme iltaa ja katselimme Guns N’
Roses-musavideoita screeniltä. Väsyn
tullessa suuntasimme taksitolpalle ja
nukkumaan. Sedu oli vienyt rahamme ja kaikesta huolimatta SK Baarikierros ’05 jäi
ikimuistoiseksi kokemukseksi, on se Sedu vaan aika epeli!
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ISW DELFT - MINNA ALANTIE

ISW Delft 2005

Minna Alantie

This is the beginning; how everything got started. The truth
and nothing but the truth. The whole week. This is the most
important process on ISW.

http://gallery.ta.tudelft.nl/Silkes-ISW-Rest
http://gallery.ta.tudelft.nl/Daves_ISWDelft
http://gallery.ta.tudelft.nl/album228
http://iswdelft2005.myphotoalbum.com/
http://users.tkk.ﬁ/~tzizek/delft/picturesdelft.html

This is how it is used with marshmallows around bonﬁre…

… and always looking for more…
… where ever you are on this globe…

… with friends… (beerleaders of the week)
… without forgetting neither the primitivity of life…

… to keep your body in great shape.

… nor sports…

… you will always ﬁnd a group of awesome people to support you (this time they were Volkert,
No matter what are the consequences… Aiske, Wietse, Michiel, Mathilde and Harmen).
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AskarteluCorner

Eli oikeasti sivu johon ei keksinyt mitään

Heippahei kaikki näppäräsormiset veijarit! Nyt opetellaan piirtämään vuorilogo!
Se on vaikeaa eikä ehkä edes kivaa! Mutta ei se mitään.. Tästä se lähtee:
1. piirrä keskiympyrä ja siihen ympärille kuusikulmio
2. piirrä joka kulmasta saman pituinen viiva ja yhdistä ne sivusuunnissa
3. piirrä kuusikulmion sivujen keskeltä viivat logon reunaviivaan kiinni
4. väritä joka toinen puolisko mustaksi alkaen alhaalta keskeltä, huomioi
peilikuvasymmetrisyys seuraillen vertikaaliakselia.
5. pyöristä hieman kulmia, viimeistele ja ihastele luomustasi
6. aloita alusta, sillä todennäköisesti tuli aika ruman näkönen logo
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Mr Wappu 2005

Nämäkin bileet tarjosi
Vuorimieskilta!
http://vk.tky.fi/

