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Wuorikautiset
Mun viimeiset

Vuorimieskillan lahjomaton ja kannattamaton pää-äänenkannattaja ja
prekambrisen infrastruktuurin suomennos aina vuodesta 1966.

JLy 2006

Mukana VIP-lippu vuoden
kuumimpiin bileisiin!
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VIIMEINEN PÄÄKIRJOITUS

Viimeinen Pääkirjoitus
Viimeistä viedään!
Päiväni Päätoimittajana ovat luetut (missä?) ja on
aika siirtää valtikka seuraajan käteen. Pitää toivoa
että homma ei kuitenkaan mene käteen..
Viime vuodesta käteen on jäänyt kyllä paljon ja
lehden teko on ollut oikeastikin kivaa puuhaa! On
oppinut taittamaan ja kaikkea.. Tätähän voisi tehdä
vaikka työkseen. No - lehden teko on kuitenkin
niin lähellä sydäntä, ettei siitä voi sentään kokonaan luopua ja siksi jatkankin vielä toimittajana.

Nyt lähtee viimeiset sanat viimeisessä pääkirjoituksessani, eli SUURkiitokset kaikille toimittajille ja muille lehden teossa avustaneille, mutta
varsinkin SUPERkiitos Jussi, Matti, Lauri, Ville,
Minna, Kaisa ja Carlo yhteistyöstä, tää on ollut aivan mahtava vuosi ja te ootte kanssa olleet
upeita!
Tietenkään ei voi unohtaa meidän RAATIA! Iina,
Marko, Matti, Suvi, Päivi, Jaakko, Bo ja Ville kiitos teille parhaasta vuodesta ikinä! Säät vaihtelee,
Weckman pysyy!

Onko

sulla
joku

pallofetissi?

-Pekka Virtanen VK:n kiltahuoneella
Wuorikautisten graaﬁsesta ulkoasusta.

PT vastaa: ei.

Veljekset kuin ilvekset, kolmen raadin päätoimittajat
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Joulu ja Uusi Vuosi. Lomaa. Tenttejä. Tulosten
odottelua.. Hyvää ruokaa, siitä kyllä nautin eniten..
Akkuja on yritetty ladata ja nyt kun raativuosi jää
taakse voi hieman keskittyä paremmin niihin opintoihinkin, tietysti unohtamatta killan
toimintaakaan. Nyt on tullut kaikenlaisia muita
vastuuhommia kuten Osastoneuvostoa ynnä muuta, mutta kyllä mä tykkään kun voi tehdä kaikkea
killan ja osaston hyväksi..

Jussi Lyytinen -
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EX-PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Ex-Puheenjohtajan terveiset

Teksti: Iina kainulainen
Kuvassa: TKYH

Ei voi olla totta
miten nopeasti vuosi on kulunut! Vastahan
oli tammikuu 2005 ja raati oli päässyt toimintavauhtiin. Niin se
vaan aika kuluu. Se oli hyvä vuosi ja kiitos siitä kuuluu teille raati 2005. En
olisi voinut kuvitella parempaa tiimiä. Kaikesta selvittiin ja vielä ilman suurempia
hermojen menetyksiä.
Päivi piti narut käsissä ja järkkäsi yhdessä Jaakon kanssa monet loistavat bileet ja sitsit.
Mahtava IE! Busse toimi raadin oppositiona ja kyseenalaisti melkein kaiken. Ilman sua raadin
kokoukset olisi ollut aika paljon tylsempiä. Kiitos että väritit kokouksia persoonallasi ja muuta
toimintaa seikkailuillasi. Jussi sä olet taittajana nero! Teit kaiken mitä pyydettiin Wuorikautisten
toimittamisen lisäksi ja enemmänkin. Suvi, ei olisi uskonut, että tuon sympaattisen kuoren alla
elää tiukka Roope-Ankka, joka vaatii sitsimaksuja vaikka puolen vuoden takaa. Noissa käsissä killan talouden oli hyvä levätä. Matti, sun viikkotiedotteet oli maanantaipäivien pelastus! Hyvin jaksoit
keskustelupöytäkirjat ja olit melkein aina kärryillä siitä, mitä raadin kokouksissa käsiteltiin. Ville hoidit
fuksit himaan ts. kiltaan pettämättömällä karismallasi. Jatka samaan malliin vielä tämä kevät. Marko,
järjestit loistavia excursioita ja ikimuistoisen Kotimaan pitkän. Meikäläinen sai hyvän jatkajan. Pidä
kilta pystyssä ja raati kurissa.;)
Kiitos raati -05, mä loveen teitä!
Näin vanhana kilta-jääränä koen velvollisuudekseni jaella vielä muutamia neuvoja
uudelle raadille. Vaikka viime vuosi menikin loistokkaasti niin tuli siinä opittua
muutamia ihan hyviä juttuja. Raadinvaihto on jo onneksi takana päin ja se meni
rauhallisesti ainakin verrattuna viime vuotiseen, mikä on hyvä. Mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikissa saaveissa ei ole aina kylmää vettä...
Kotimaan pitkää varten kannattaa ottaa ulkkareiden passista valokopiot ja
pitää ne tallessa siihen asti kunnes kaikki norjalaiset on saatu lähetettyä
kotiin. Wappuna Ulliksella on hyvä hankkia joku toiletti killan teltan
läheisyyteen. Jos rahaa ei ole Bajamajaa varten niin laittakaa sitten joku ämpäri siihen teltan viereen (tai Busselle valjaat ettei se
pääse liian lähelle jyrkänteen reunaa).
Eipä tässä muuta kuin että tsemppiä uudelle raadille. Tehkää
yhdessä ja kyllä mä neuvon kysymättäkin. ;)
Hyvää kevättä kaikille, minä vetäydyn takavasemmalle.
Ex-pj.Iina

Puhiksenne Iina
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Uuden puheenjohtajan sana
Marko Järvenpää

On se vaan kumma juttu. Pitkään
harmitti hirveesti kun talvi ei ottanut tullakseen, ajatella tammikuussa mittarit plussan
puolella. Nyt kun se vihdoin tuli, niin vituttaa kun
on niin kylmä ettei ulos viitsi mennä kuin pakosta.
Uusi raati sen sijaan on aivan tulessa. Vuosijuhlapaikat on
katsottu valmiiksi, nyt vaan aletaan karsimaan parhaista. Vappulounaallekin saatiin aivan yllättäen eräs Ostro Bottnia, mikä lie paikka sekin. Harjoitteluinfokin järjestettiin ja siellä meille esittäytyivät Outokumpu, Ovako, New
Boliden ja Ruukki.
Kotimaan pitkä on ensimmäinen paikka jossa koko raadin yhteensopivuus mitataan ensi kertaa kunnolla. Odotan tätä erittäin positiivisin mielin – tähän asti
on näyttänyt hyvältä. Kotimaan pitkää sietää muutenkin odottaa, sillä onhan se
unohtumaton reissu, josta kotiin tullessaan ei kuitenkaan muista paljon mitään.
Mikäli olet fuksi, niin toivottavasti olet tähän mennessä saanut syyspisteesi
kerättyä, olet ollut töissä killan bileissä ja tutustunut moniin mielenkiintoisiin
vanhempiin tieteen harjoittajiin. Syksyn hyvästä menosta päätellen moni on
tehnytkin juuri näin. Loistavaa fuksit! Kevään aikana kilta järjestää vielä
paljon mukavia tapahtumia. Saapukaa siis paikalle, kun raati tiedottaa killan
tapahtumista. Mikäli et uutta raatia vielä tunne, niin tutustuminen on hyvä
aloittaa vaikkapa haalarisitseiltä – saa tulla juttelemaan.
Jottei tämä kirjoitus menisi aivan pelkäksi hehkutukseksi, niin on
muistettava, että opiskelemaanhan tänne tultiin, vai miten se nyt meni?
Iloista vuoden alkua kaikille!

Marko Järvenpää

Vuorimieskilta ry:n puheenjohtaja
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VK:N VUOSIJUHLAT 2005

VK:n Vuosijuhlat 2005

Vuorimieskilta 58 vuotta: Polyteekkarimuseo - Hotelli Hilton
Strand Hakaniemi - Rantasauna Otaniemi

Teksti: Minna Alantie
Kuvat: Carlo Palermo,
IiHoo

Se taisi olla sunnuntai, kun heräsin. Päätä
jomotti ja vihmoi, otsalta valui tuskahiki ja
suu oli kuin beduiinin sandaali. Lattialla lojui
sukkahousujen riekaleita ja likaisia vaatteita.
Teki mieli jäätelöä, roskaruokaa ja limpparia...
Peilin edessä yritin nauraa itselleni ja hatarille
muistikuvilleni. Oliko se panssarivaunu, kun
ajoi ylitseni? Valitettavasti ei. Se oli jotain vielä
pahempaa, vielä suurempaa mutta yleensä siitä
selviää. Taas yhdet vuosijuhlat olivat ajaneet
ylitseni siirtyneet historian kirjojen lehdille.
Kaikki alko siitä, kun makasin kiltiksellä kahvia särpien ja seuraten miten raatilaiset
tuskailivat ja puhelimet kävivät kuumempina
kuin pizzauuni. Takahuoneessa taitettiin laululäystäkkeitä ja keittiössä valmistui sillis.
Kaikki näytti tutulta parin vuoden takaa. Sikisformaatin julkistamista odotellessa oli siis aikaa
suojata tulevaa tapahtumaa muutamalla tipalla
rohtoa.
Itse päivä koitti ja suhteellisen etevänä
olin pakannut kaiken tarvittavan valmiiksi kasseihin ja laukkuihin. Papiljotit päähän, kassit
kainaloon ja takaisin kiltikselle. Ja kiltahuone
oli autio ja tyhjä ja vanhan kahvin tuoksu peitti
syvyydet, ja Kasperin henki liikkui osaston yllä.

haitannut, jos pysytteli sisätiloissa ehostamassa
itseään ja keräämässä rohkeutta ruskean kierrätyspullon sisällön avustamana. Kun oli tarpeeksi
rohkea, pystyi ottamaan askeleen ulkoilmaan ja
suuntaamalla kulkunsa kohti Polyteekkarimuseota.
Museolla tunnelma oli harras. Tällä
kertaa tuossa teekkarihistorian pyhätössä muunmuassa demottiin joulutontun käyttöä sekä sitä
miten vuori porautuu puuhun. Tarjolla oli ah,
niin virkistävää sikajuomaa, hyvittuneita ilmeitä
sekä raatilaisten liikuttuneet katseet; vuosi on
lähentymässä loppuaan.
Bussi kuljetti Hakaniemeen. Siellä odotti
poronkyyneleet versiona, jollaista en ollut aikaisemmin nähnyt. Siellä myöskin olivat ihmiset,
jotka olivat tulleet katsastamaan vuoden toisen
suurtapahtuman. Juhlasali itsessään oli kodikas
ja intiimi.

Silloin mietin mitä vuosijuhlilta tulee
odottaa vai pitääkö kaikkea odottaa jännityksellä ja yllättyä. Lippuairue eksyi matkalla
salista ulos, oltermannin puhe olikin sarja pieniä
kertomuksia vailla aasinsiltoja, killan standaareja jaettiinkin kaksi, GT maksoi yli kahdeksan
euroa, fuksispeksi ei ollutkaan huono eivätkä
Ilta alkoi häämöttää ja cocktail – tilaisuus Senkkasiskot vaikuttaneen humalaisilta.
lähetä. Ulkona satoi lunta ja räntää mutta se ei

SIVU 9

VK:N VUOSIJUHLAT 2005

Puolen yön jälkeen juhlakansa alkoi
siirtymään jatkoille. Jäljelle jäi tyhjä sali jonka
seinillä vielä kaikui lasien kilinä ja lintumaan
tuutulaulu. Virallisuudet olivat ohi ja ystävät
pääsivät vaihtamaan vapaalle! Bussit ottivat
kurssin kohti tekniikan kehtoa ja poimivat mukaansa myös muutaman pelipaikalle ”eksyneen”
edellisvuosien juhlijan. Pullot kiersivät, laulu
raikasi ja ahdistuneimmat löysäsivät rusettiaan.
Mäki rantasaunalle ei ollutkaan niin liukas, kuin olisi luullut. Fuksit olivatkin jo meitä
odottaneet sauna lämpimänä, bändi valmiina,
riisipuuro ja lihapiirakat uunissa. Varovaisimmilla frakit ja iltapuvut vaihtuivat farkkuihin
ja t-paitaan, kun taas sisukkaimmat lupasivat
kantaa asustettaan sillikselle asti. Bändi soitti
musiikkia, ihmiset joivat olutta ja giniä tonicilla.
Väsyneet menivät nukkumaan osan tehdessä välikuolemaa saunan pukuhuoneessa. Lunta satoi
ja ihmisillä oli hyvä mieli. Aamuyöllä jatkot

WUORIKAUTISET

6/2005 ja 1/2006

siirtyivät jajatkoille, työfuksit nukkumaan (koska he olivat myös aamulla loihtimassa herkkuja
meidän iloksemme ja vatsantäytteeksemme) ja
kodittomat rantsun sohville sammumaan.
Silliaamiainen alkoi kello 12 mutta nopeimmat olivat paikalla jo kolme tuntia etuajassa. Söivät mitä saivat ja ottivat lepoa. Fuksit
vaikuttivat hermostuneilta; keittiössä ei saanut
hetkeäkään työrauhaa. Aamiaista odottamaan
saapui lisää porukkaa ja jossain vaiheessa joku
kantoi sisälle instrumenttejä. Jotkut muutkin
viettivät bad – hair – day:ta, se ei haitannut
vaan juhlat jatkuivat. Kuohuviinipullojen korkit
pamahtelivat ja ehkä nuo laukaukset kuuluivat
jopa Munkkiniemeen asti.
Soitanta loppui, ilta ennätti, ihmiset
hajaantuivat kukin omille teilleen.

-Minna

”Jo on mennyt mennyt vuosi, menköhön tämäki vuosi,
muien vuosien mukahan, muien päivien perästä!
Laulelkame, soitelkame, tehkäme iloinen ilta!”
-Kanteletar-
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TUTKIVAA JOURNALISMIA

Miksi hankkia poikaystävä
Teksti: Natalie Jakobson
Kuvat: Reiska

TEKNINEN TUKI
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“Toisille mies nä
”
tai tekninen tuki.

Luottamuksellista
(eli miksi hankkia poikaystävä)

Ihmettelen suuresti millainen arki
näissä parisuhteissa on, sillä vain 17 %
vastanneista myönsi käyvänsä keskusteluja puoliskonsa kanssa. Edelleen 17 %
arvosti poikakaverin huumorintajua. Toisille mies näytti olevan kiukuttelun kohde,
syy olla kiukuttelematta tai tekninen
tuki.

Wuorikautiset teki syksyllä luottamuksellisen kyselyn parisuhteessa eläville
naisille, jotka jotenkin liittyvät Vuorimieskiltaan. Valitettavasti tiukan deadlinen
nojalla kaikki halukkaat vastaajat eivät ennättäneet koota näkemyksiään mutta saapuneiden vastausten perusteella on helppo koota
yleinen linjaus. Kyselyssä oli vain yksi
kysymys; ”miksi hankkia poikaystävä?” ja
koska kysely oli luottamuksellinen, jää myös SEKSIÄ
itse toimittajan oikea henkilöllisyys salaisuVaikkakin vastaustulvassa oli runsaasudeksi.
ti hajontaa, löytyi asia mikä yhdisti kaikkia
kyselyyn vastanneita naisia. Se oli asia mikä
Vastauksia lukiessa tuli esille mitä
hämmästytti minutkin toimittajana. Ainahan
mielenkiinoisimpia seikkoja, miksi naissiitä kirjoitetaan naistenlehdissä ja loppuen tulisi hankkia itselleen vastakappale.
peleissä sillä ei kuulemma olekaan väliä.
Poikakaveria verrattiin lemmikkeihin ja
Tällä kertaa sillä kuitenkin on väliä. Ei ollut
vauvoihin, ja surutta yhdistettiin kotitöihin
yhtäkään vastannutta, joka olisi sanonut
ja varsinkin siivoamiseen. Kyselyssä kävi
säännöllisen seksin olevan yliarvostettua.
ilmi myös, että jotenkin Vuorimieskiltaan
Poikakaveri todellisuudessa onkin teddyliittyvät naiset ovat kovia ottamaan kupkarhu rakastajana. Tämä taas todistaa sen
pia, sillä useimpien mielestä poikakaveria
useasti kerrotun totuuden että vuorimiehiltä/
tarvitaan niin ryyppyretkille kuin krapulan
hoitamiseenkin. Ehkä se on sitä yhdessäolon vuorimiehet saa aina!!!!
ihanuutta ja riemua mitä kaikki kyselyyn
vastanneet tavalla tai toisella vaalivat.
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AnagrammiVisailu

Arvaa kuka?

Wuorikautiset =
ei turwotuksia
ikuiset rouwat
eukot riisuwat
weritotuuksia
teuwo rikastui
auto weturiksi
raukeus woitti
siiwu koreutta
akuutti wersio
tuotewiruksia

3.

4.

5.

1.

aasin juliste
ujelsi naista
teini lujassa
tussi laajeni
suljetaan isi
laite junissa
lastesi nuija
natsisieluja
sinusta leija
italian jesus
isien jalusta
neiti lujassa

voittaja mama
maito-majavat
atomi-majavat

lintujen isyys
junien ylistys

hökkelin sävel
kevin sähkölle
hökkelin selvä

=

=

2.

sopulien rane
suloinen pera
euron pelasin
perse luonani
aselepo nurin
perunan soile
alunperin eos
nasolin puree
loren ensiapu
anneli pusero
pieru salonen

=

=

=
Vastaukset löytyvät sivulta 19!
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RAATIESITTELY

Esittelyssä
2006
The
Board Raati
Of Our
Guild
Vuorimieskillan uusi hallitus

Puheenjohtaja
The Chairman - Marko “Silent Explosive” Järvenpää
Marko “No Aijaa” Järvenpää
Marko is our pretty faced clanleader who can yell just as well
as any less prettier leader. Mostly he is a calm and easy comrad
Marko on viime raadin ekskumestari, joten homma on tuoreessa
but who knows when the day comes when it’s time to see some
muistissa. Hoitaa hommat rauhallisen tehokkaasti kuin ninja.
action? In a nutshell: Marko is better than stainless steel.

Sihteeri
The
Secretary - Janica “Typewriter” Solehmainen
Janica
Solehmainen
Janica is“Blondi?”
a hard working
secretary and she’s always up for new
challenges. She’s great company, especially in parties. Just
Janican
vakaassa
kynä
salamandon’t
let her
small kädessä
size foolpysyy
you, she
haskuin
the kynä.
energyHänen
to carry
on
nopea
kirjoitustekniikkansa
on
ollut
innoituksena
mm.
Batmalonger than most of us.
nille ja näkymättömälle miehelle.

Emäntä
The
Hostess - Miia “Miss Tequila” Pesonen
Miia
Miia “Rysty”
holds thePesonen
magic key to the treasure chest where all the
food and, most importantly, all the drinks are! She is never
Laulava
lentopalloileva
killanminmiehet
tired, shejaparties
all night keittiömestari.
long and leads Miia
us to pitää
sing some
ja
isännän
kurissa.
ers’
drinking
songs!Muutkin tottelee. Muuten tulee kaulimesta.

IsäntäHost - Ville “Beer” Fomkin
The
Ville is
“Kulmakarva”
Fomkin
the true master
of our guilds beerchambers, so if you
don’t have any beer, ask him. Ville also holds the national
Haasta
Ville kaljanjuontikilpailuun.
record for fast
beer drinking:
0,5 liters in 3,9 seconds and 1 liter
in 10 seconds. And that’s quite a challenge.

Ekskursiomestari
The
Excursion Master - Timo “Free Thinker” Hannukainen
Timo
Timo“Heikki”
is a goodHannukainen
guy, from whom you can ask anything about
this trip. He really can talk about anything, so don’t believe
Komeista
hiuksistaan
aiemmin
tunnettu
Vuorimiesjulkkis
hoitelee
everything
he says. Timo
is not
so much
into drinking, but
if
tätä
killanhint
yrityssuhteita
ja muitakin
bisneksiä.
Varo
younykyä
ever even
about a party,
you can be
sure he’ll
be vaan
there.
Sarasvuo, tämä mies vie sulta leivän.
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Raati
2006
TheEsittelyssä
Board Of
Our
Guild

5

Vuorimieskillan uusi hallitus

Rahastonhoitaja
The Treasurer, Hannu ”Moneypenny” Heikkinen
Hannu
“Timonen”
Heikkinen
Hannu
is the better
half of our Host... at least they live together.
If you’re short on something during the ISW, it means that he’s
Perniön
Vuorimieskillalle,
semmottist
sanon
et,have
nyt
eitherlahja
sitting
too tight on the meinaan
chest or he’s
just asleep.
You
täätolähti
tää talous
kuntoon
be quite
a hero
to waketäsä
himkillasa.
up. And if you’re lucky he might
even sing some funny songs for you too.
Sgt.
Major of Freshmen - Ville “Candyman” Keikkala
Fuksivääpeli
Ville
responsible
for herding the department’s freshmen toVilleis“Viba”
Keikkala
wards their bright future. And he’s done it with intensity, sometimes maybe
a bit questionable
means - hence nicknames
Koskawith
lähetään
Ville urheilemaan?
“Candyman”, “Daddylove”. Ville never gets tired and carries
the rare anti-hangover
makes him
great company on
Ja gene
voisitwhich
hymyilläkin
joskus!
ISWs.
Staff Sgt. of Freshmen - Elina “Rookie” Kekki
Fuksiylikersantti
Elina
can be best
described as being open, funny, easy going,
Elina
“Ruoska”
Kekki
clever and helpful. But especially when it comes to special occasions
likeFuksi
this, “Homelands
onejohtajasi!
can not say
anything
Onneksi
olkoon
2006! Tässä long”,
on tuleva
Häntä
sinun
so
strict
which
would
form
interpretations.
So,
if
you
would
tulee totteleman niin myötäkäymisissä kuin myös vastoinkäymiknow
the best
way
to get nimeä,
to knowvaan
her character,
you
sissä!like
Älätosiis
turhaan
lausu
johtajasi
hanki se lakkisi
putsydämeni!
your sporty winter gear on and get yourselves on the
niinshould
valloitat
top of the tobogganing hill!
Opintovastaava
The
Counsilor of Studies Valtteri “ Lord Voldemort” Hirsi
Valtteri
“Vetelin”
Hirsi(ä)
This sporty
swimmer
takes great care of your education during
ISW. He knows everything about diving under ice and how to
Vastaan
opinto.
Olenunderneath
myös vuoriit.mies.
deal
with puhelimeen
killer penguins
stalking
Valtteri is a real
ladies man when he is drunk!

The
Editor - Markus “The Editor” Nuotto
Päätoimittaja
Markus “Maanantai”
is a total gentleman
Markus
Nuotto full of surprises. He is a rising star
of stand up comic and has also musical gifts. Markus always
knows
what
to say because
his great
sense of situation huMua
puri
baarikärpänen
sen of
haastoin
oikeuteen..
mor!
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Metallikerhon ulkomaanexcursio 2005:
Ruotsi
Jussi Alantie & Lauri Pesonen

Sunnuntai
Kauniina sunnuntai-iltapäivänä Metallikerhon kauan odotettu ulkomaan excursio
saa alkunsa Katajanokan Viking Linen
terminaalilta. Ensimmäinen etappi suoritettiin Gabriellalla kohti Ruotsin pääkaupunkia, Tukholmaa. Risteilymatka meni
perinteisesti, eikä mitään varsinaisen yllättävää päässyt tapahtumaan. Ehkä pieni yllätys oli seuraava aamu, joka sujui
varsin helposti. Munat ja siankyljen palaset pysyivät alhaalla kuin kuu-sikoukkuinen Rapala ikään.
Maanantai
Excursiomestari Junnun johdolla lähdimme liikenteeseen keskustan hotellista
kohti ensimmäistä vierailukohdetta. Ensin siirryimme metrolla juna-asemalle ja
sieltä junan avulla laitakaupunkiin, mistä
pienen
käve“Tästä on aika lymatkan jällyhyt matka,
keen löysimme
voidaan mennä B o d y c o t e - n i teräsvaikka kävellen.” misen
tuotteiden lämpökäsittelyihin erikoistuneen yrityksen.
Oikeastaan pienen kävelymatkan jälkeen
löysimme itsemme ei-mistään Bodycoten
lähimailtakaan, vaan vilkkaasti liikennöidyn moottoritien väärältä puolelta.
Arvatenkin mitään jalankulkureittiä yli
ei ollut vaan kävelimme takaisin rautatieasemalle josta otimme bussin määränpäähämme. Bodycoten yritysesittely on
kautta aikain yksi tarkimmin kuunnelluista koska se pidettiin ruotsiksi, ja näin
ollen kahveenryystämisen sijaan täytyi
aivokapasiteetti keskittää täysin tämän
vieraan kielen ymmärtämiseen. Ruotsin
kielen seasta saimme ongittua seuraavia
tunnuslukuja ja faktoja: 24 000 työn-

tekijää maailmanlaajuisesti, plasmauuni, ensimmäistä kertaa valun aloitus itse
kahvia ja sämpylöitä, joku Audin osa ja paikan päältä. Itseasiassa mieleenpainutehdaskierros. Tehdaskierroksella tutustu- vinta tehdaskierroksessa oli aivan toimme erilaisiin lämpökäsittelymenetelmi- taalisen loistavat oppaat, joiden varjoon
in ja suurta mielenkiintoa osakseen saa- kaikenmaailman folkewestit ja rikurannutta oikaisijan työhön (straightener). talat häviää ainaskin satanolla. Äijät oli
Valokuvata sai niin paljon kuin muistiko- vanhoja teräsmiehiä, jotka eläkkeelle
rtti antoi myöten. Mikä on erikoista koska jäämisensä jälkeen vielä raahautuvat telämpökäsiteltävien kappaleiden
htaalle esittelemään sitä kaikenseassa oli mm. Haldex-kytki- “Mikä kerho, maailman opiskelijanplantuille.
men osia, Atlas Copcon up- mikä excu?” Siinä teille pullamössöteinit ja
povasaran osia ja tietysti Saab
Ahjon tilaajat ammattiylpeyden
Aerospacelle lämpökäsiteltäviä osia, ei mallia, iso mad Respect niille kavereille!
siis mitään Hi-Techiä . Bodycote-ek- Tehdaskierroksen jälkeen vetäydyimme
skun jälkeen suuntasimme samoja jalan- busseillamme Hotelli Visenttiin naaujälkiä takaisin hotellillemme ja lähdimme rikylän puolelle viettämään iltaa Outositä kautta Tukholman pimenevään iltaan. kumpu style. Eli viini virtasi ja naiset
Tekemään mitä, se jääköön lukijalle ar- tanssi pöydällä. No ei ihan niinkään: no
vattavaksi.
viiniä oli ja se virtasi isäntien piikkiin ihan
kivasti, mutta loppuilta vietettiin tuiman
Tiistai
taiston parissa James-kilpailun osalta.
Kisahan päättyi loppujen lopuksi tietysti
Hotelliaamiaisen jälkeen pakkasimme Pesosen karvaaseen tappioon tiukalla
laukut ja hyppäsimme vuokrattuihin min- marginaalilla allekirjoittaneeseen (Alanibusseihin. Ensimmäisen auton kuskina tie). Omaa tyhmyyttäni annoin Lortolle
toimi Junnu ja toisen Janne. Ikään kuin ihme säälipaloja mm. Jenna Jamesonin
elämä ei olisi liian lyhyt kivanpitoon, niin ja Jesse Jamesin muodossa, jotka eivät
meidän piti tietty aloittaa Ruotsin maa- millään tavalla liittyneet koko kisaan.
seudun katsastaminen ajamalla väärään Juotuamme tarpeeksi olutta siirryimme
suuntaan. Jannen autossa viihdytimme
itseämme leikkimielisellä visailulla, jonka päämääränä oli keksiä etunimeltään
James-nimisiä tunnettuja henkilöitä. Tuli
oikoreittiä ajellessa sitten nähtyä monta kirkkoa matkalla oikeaan paikkaan.
Lopulta saavuimme Avestaan Outokummun tutkimuskeskuksen pihalle monen
mutkan kautta. Avestassa toimii terästehdas, joka kierrätysterästä sulattamalla
ja lisäämällä siihen sitten hyppysellisen
kromia valmistaa ruostumatonta terästä
duplex-mausteilla. Kierroksella näimme
prosessista sulaton, ja mieleenpainuvin
hetki varmasti oli monelle meistä nähdä
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Keskiviikko
Aamulla herättyämme nautimme hotellissa aamiaisen, jonka jälkeen jätimme
hyvästit viehättävälle pikkukaupungille ja
suuntasimme länteen kohti Smedjebackenia. Matkalla pysähdyimme katselemaan
visenttejä, Avestan paikallisia maskottieläimiä. Visentti on jokseenkin biisonin
(karvainen lehmä) näköinen ötökkä, joita
voi löytää esim. googlesta.

WUORIKAUTISET

vain saamiseen jäänyt. Perse ruvella ravattiin vanhankaupungin mestoilla, osittain
varmuuden vuoksi vielä kolmeen kertaan
ettei jäänyt mitään näkemättä. Jos joku
on Tukholmassa hauskaa, on se suomalaisten bongaaminen katukuvasta: tuulipuvut, kännissä ördääminen tai muuten
vain huuteleminen ovat varmoja tunnusmerkkejä ﬁnskien bongaamisessa. Usein
suomalaiset tykkäävät hengailla samoilla
mestoilla, jotka tässä tapauksessa ovat
sen kadunpätkän varrella, josta kaikki
turistirihkamakaupat löytyvät. Saaliimme
oli kourallinen teinejä jotka solkkasivat
selvää savoa ja häpäisivät Ruotsinlippua
kello 14 paikallista aikaa. Hulluu rispektii
suomipojalle!

Saavuimme lopulta muutaman pysähdyksen kautta Smedjebackeniin, missä
meitä odotti tehtaanjohtaja Petri Palmu.
Smedjebackenissa toimii yksi Ovakon
monesta terästehtaasta. Petri sitten päästeli tulemaan omat ja laina“Tekeekö teillä
tut näkemyksensä maailman
Illalla ruokailtiin yhdessä
menosta niin terästeollisu- duunarit mielellään Metallikerhon laskuun laivan
uden kuin muittenkin alo- ylitöitä?” “Ai, jäävät buffetissa. Tarjolla oli saarisjen osalta. Legendaarisia mielummin kotiin to/skärgård-moskaa taikka
lausahduksia: ”90% maailsairastamaan?” ohiammuttua riistaa. Joo ja
massa vuosittain tehdystä
olihan siellä useimpien suteräksestä on pelkkää patarautaa, miksi osima juomavaihtoehtokin. Bisse oli Lakehittää tuotteita itse kun osaajat voi patsua ja viini jotain bulkkishittiä. Toimi
oikeasti ostaa ideoineen itselle töihin ja kuin junan vessa eniveis. Loppuilta joratei tänne perämetsään saa ketään oikeasti tiin tiskopiittejä tiskijukan tahtiin ja sieﬁksua houkuteltua.” Kierroksella nähtiin maltiin Tommin sherryä (!). Laivalla on
tehtaasta oikeastaan kaikki näkemisen ar- mageeta, jee!
voinen. Ja kuvata sai jos sieltä pölyn seasta erotti jotain kuvaamisen arvoista. Pieni Perjantai
suodatinongelma. Kierros päättyi ilman
mitään kummempia seremonioita kahden Huomenta! En sitten tiedä johtuiko
maissa ja siitä lähdimme ajamaan kohti vähäisitä yöunista, vessan lattialle levTukholmaa. Tällä kertaa suorinta reittiä..
itellystä paskapapeista vai hyttiseurasta,
mutta ulosteen maku suussa oli melko
Tukholmassa autojen palautusten jälkeen todentuntuinen. Vittu että väsytti! Krapulähdimme tervehtimään KTH:n kolle- lanparannuskeinona käytimme jonotgoita. Hotellimme sijaitsi kuin luojan lah- tamista sekä sporalla ja bussilla matkusjana KTH:n campuksen läheisyydessä ja tamista. Kaikkea muuta kuin tasottavia
tällä kertaa kävellen pääsi perille. Jokusen siis. Voin kertoa, että ei toiminut. Jollain
tovin haasteltuamme mukeinolla saimme kuitenkin
kavia Bergssissä paika- ”Fyra små rätter, itsemme keploteltua väljemllisten kanssa siirryimme 99 kronor = 4 pientä mille vesille Ota-onnelan
Studentkåriin katselemaan rottaa, 99 kruunua!” suojiin ja odottelemaan uupotkupalloa. Osaa ei kiinsia seikkailuja.
nostanut fudis joten he lähtivät keskustan
rientoihin, ruotsalaisten opiskelijoiden suositusten mukaisiin paikkoihin. Eli void- Näin siis Metallikerhon vuoden 2005 ulaan jäädä tänne, tai sitte voidaan mennä komaan xq:lla Ruotsissa. Vetäkää omat
joen rantaa juomaan pussikaljaa, mitä johtopäätöksenne siitä, kannattaako lähteä
meillä ei oo, tai sitte oi mennä hotelli- tämän lauman reissuihin mukaan. Omalta
huoneeseen katteleen South Parkia paitsi osaltani voin rehellisesti sanoa, että kanettä sekin loppu jo, kattokaa noitten ruot- nattaa. Tyhjennä kellarikomeroita viikotsalaisten mimmien takapuolia. Ilta sujui tain, opettele kantamaan pesukoneita 4:
osin railakkaasti ja vauhdikkaasti, mutta stä kerroksesta katutasoon ilman hissiä,
kaikki hyvä tulee aina päätökseensä ja se lähde 16 hullun metallimiehen kanssa vipäätös oli tällä kertaa Simpsonit, jonka ikoksi Ruotsiin ja ole ylpeä itsestäsi koko
kesken uni valtasi mielen.
loppuelämä!
Torstai
Torstai oli pyhitetty vapaa-ajalle ja kerholaiset saivat tutustua Tukholman keskustan kauppojen tarjontaan. Ja eikä se

Rakkain terveisin:
Jussi ja Lauri

6/2005 ja 1/2006
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MIES - SUOMI - SANAKIRJA
“Mulla on nälkä” = Mulla on nälkä
“Nukuttaa” = Nukuttaa
“Väsyttää” = Väsyttää
“Haluaisitko illalla leffaan?” = Haluaisin ruveta hommiin
kanssasi.
NAINEN - SUOMI - SANAKIRJA

“Voinko viedä sinut ulos syömään?” = Haluan ruvata hommiin kanssasi.

“Kyllä” = Ei
“Ei” = Kyllä
“Ehkä” = Ei

“Voinko soittaa sinulle?” = Haluan ruveta hommiin kanssasi.

“Se on oma päätöksesi” = Oikea, minun mieleni mukainen päätös pitäisi olla jopa sinulle
itsestään selvä!

“Nätti puku!” = Ihana vartalo, haluaisin ruveta hommiin
kanssasi.

“Tee mitä tahdot” = Tästä saat maksaa.

“Vaikutat jännittyneeltä, annahan kun hieron” = Haluaisin
ruveta hommiin kanssasi.

“Meidän täytyy jutella” = Taas joudun nalkuttamaan samoista asioista.
“Joo.. sen kun..” = En tahdo sinun...
“En ole tuohtunut” = Totta kai olen tuohtunut,
senkin vähä-älyinen!

“Saanko luvan?” = Haluan ruveta hommiin kanssasi.

“Mikä nyt on hätänä?” = Mitä h..:n itseaiheutettua, turhanpäiväistä nuppiongelmaa tällä kertaa vatvot?
“Mikä nyt on hätänä?” = Jaaha, ei siis toivoa päästä hommiin tänään.
“Olen pitkästynyt” = Ruvetaanko hommiin?

“Kuinka paljon rakastat minua?” = Tein
tänään jotain mistä et kyllä pidä tippaakaan.

“Rakastan sinua” = Ruvetaan jo hommiin!

“Onko takamukseni liian paksu?” = Kerro,
kuinka ihana oikein olenkaan!

“Minäkin rakastan sinua” = No nyt se on sanottu, ruvetaan
viimeinkin hommiin.

“Meidän pitäisi opetella keskustelemaan keskenämme.” = Taivu mielipiteeseeni, tollo!

“Jutellaanko” = Koetan tehdä sinuun vaikutuksen syvlisyydellä - ehkä sitten ruvettaisiin hommiin.

“Kuunteletko edes, mitä puhun?” = Myöhäistä
edes yrittää ymmärtää, olet jo mennyttä kalua.

“Tuletko vaimokseni?” = Aion estää sinua rupeamasta hommiin muiden miesten kanssa.
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Metallikerho RY:n uusi hallitus vuonna 2006:
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Rahastonhoitaja:
Emäntä:
Isäntä:
XQ-Mestari:

Suvi Rannantie
Jussi Lyytinen
Päivi Tikkanen
Anna Suntio
John Bachér
Eugen Azcoaga

Kalliotekniikan Kerho RY:n uusi hallitus:
Puheenjohtaja:
VaraPJ:
Sihteeri:
Rahastonhoitaja:
Emäntä:
Isäntä:

Minna Alantie
Jussi Haiko
Johanna Kesälä
Jesse Ström
Janica Solehmainen
Toni Laine

Kuukauden Lahtelainen:
Jaakko “Ei oo Lahden voittanutta” Honkanen

6/2005 ja 1/2006
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Koska “elämä on laifﬁa ja ihmisen parasta aikaa” niin Wuorikautiset päätti suoda palstatilaa maailman kaikkien aikojen menestyneimmälle mäkihyppääjälle. Matille annettiin
vapaat kädet toteuttaa tällä sivulla mikä tahansa juttu, minkä hän vain halusi.
“Koska Wuorikautiset on niin epäkorni lehti niin kiitokseksi tästä aion paljastaa yksinoikeudella suuren salaisuuden vain Wuorikautisten lukijoille. Nimittäin sen, mitä piiloutuu sanonnan ﬁfti-siksti taakse!”

Rakkauella Matti
ﬁfti-siksti (50-60)
Calgaryn talviolympiakisoissa
1988 Nykänen hyppäsi kultaa
kaikissa kolmessa mäkikilpailussa. Matti Nykäsen menestyksen taustalla olivat luontainen lahjakkuus, tunnollinen
harjoittelu ja 50-60.

-½ lasillista 60 % viinaa
-½ lasillista lantrinkia
(esim. cola, sprite tai tuoremehu)
-muutama jääpala, sitruunanviipale
drinkki tilataan pyytämällä esim.
“Kokis 50-60”

Lopuksi vielä pari komeaa sutkautusta mietittäväksi:
“Huominen on aina tulevaisuutta.”
Matti kertoo tulevaisuudennäkymistään Seiska-TV:n haastattelussa.
“Lahti on kyllä ihan mesta paikka.”
Matin kohteliaisuus Lahden Radion haastattelussa.
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VIP-PÄÄSYLIPPUSI

6/2005 ja 1/2006

Tiukkaa Faktaa Yms.

naseva tietoisku tarvitseville

VASTAUKSET
AnagrammiVisailuun
sivulta 11
1. Jussi Alantie
2. Lauri Pesonen
3. Matti Vaajamo
4. Jussi Lyytinen
5. Kähkösen Ville

Wuorikautisten lukemiseen
et tarvitse TV-lupaa

Viikon akti-lainaus:
> Olet oikeassa herra Tolppa. Kisojen kautta boogien jälkeen on aika
> kostiaa. Hyppääjät on itse asiassa hyvinkin samanlaisia monissa
> asioissa kuin vuorimiehet. Yhtä possuja, alastomia ja luulevat olevansa
> maailman alkoholisoitunein yhteisö (nauratti varsinkin uran
> alkuaikoina, on vuorimiesyhteisö hieman eri atmossa).
>
> JW

Ilmestynyt erittäin rajattu ja harvinainen painos
WUORIKAUTISET ISW HELSINKI 2006
(Vain ISW Hki 2006 osallistujille)
LEIKKAA
TÄSTÄ

Viime vuoden Kotimaan Pitkän osallistujille
tarkoitettu VIP-lippu, jolla pääsee ilmaiseksi
jonon ohi tooga-bileisiin ja Great Miner’s Ball:iin
(HUOM. MYÖS MUUT SAA KÄYTTÄÄ)
Omalla vastuulla

WUORIKAUTISET IS POWERED BY:
Tässä tää nyt sitten oli, kello lähestyy 4:ää aamuyöstä ja kai tää vika lehti on nyt sitten valmis,
TUMMA OLUT JA KUIVALIHA
ei enää säätöä.. Sitten vaan lähetys Otamediaan ja parin päivän päästä tää on hyppysissä.. On se
vaan ihmeellistä. Eipä muuta, tutuille terveisiä. Tarttukaa hetkeen ja eläkää. Carpe Diem. -JLy

hanki vielä parempaa
luettavaa

Wuorikautiset!
http://vk.tky.fi/
P.S. ILMESTYY JOKA KERTA

