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“Vappu on ihmisen parasta aikaa” - Matti Nykänen

PääKIRJOITUS
Vappu, vappu, vappu!

Julistakaa ilosanomaa, sillä se on täällä taas. Katsoin kalenteriani ja kauhistuin: Vappu! Sehän on ihan 
kohta! Vapunaikaan liittyy kaikennäköistä ohjelmaa, josta suuri osa on raadin vastuulla. Pian alkaa lu-
kuvuoden viimeinen rutistus, mutta mikäs sen hauskempaa kuin järjestää vappua hyvällä porukalla. 

Niin päättyy taas yksi opiskelijavuosi ja oman vuoteni Wuorikautisetkin pääsee kypsään keski-ikään. 
On vaikea kuvitella, että on enää puolet lehdistä jäljellä; niin se aika vain kuluu artikkeleita metsästäessä 
ja lehteä taittaessa. Ennen kuin unohdan, haluankin kiittää toimituskuntaa suuresta aktiivisuudesta, joka 
on todellisesti yllättänyt minut. Tämäkin lehti saatiin venytettyä 28:aan sivuun, mitä 
pidän melkoisena saavutuksena. Sisällön arviointi jääköön itse kunkin omille har-
teille.

Miettiessäni teemaa lehteen, kävin mielessäni läpi kuluneita vappuja, sekä niiden 
ilmapiiriä. Tietenkin ensimmäisenä mielessä oli viime vappu fuksina, joka kiistat-
tomasti on ollut tähän astisista paras. Monen päivän koettelun jälkeen oli mahtavaa 
painaa vihdoin teekkarilakki päähän. Seuraavaksi mieleeni tulivat nuoruuden va-
put Ullanlinnanmäellä: ilmapalloja, ylioppilaita, RWBK ja outo tupsulakkikan-
sa. Eipä silloin tullut mieleeni, että joku päivä olisin itsekin yksi heistä. 

Havahduin kuitenkin miettimään, että vappuhan on aikaisemmin ollut var-
sin näkyvästi työväen juhla. Siksi tuntuukin nurinkuriselta, että nimenomaan 
korkeasti koulutetut tuntuvat juhlivan sitä eniten. Tämän lehden teema onkin 
paluu vanhoille ajoille, jolloin herrat olivat herroja, ja työläiset työläisiä. 
Noh... ei oteta vappua liian vakavasti. Mielestäni on hyvä jättää tilaisuuden 
poliittinen luonne vähemmälle ja aidosti pitää hauskaa. 

Haluan vielä lopuksi käyttää asemaani röyhkeästi hyväksi, sillä onhan oma 
kirjoitukseni lehdessä ensimmäisenä. Voin siis esittää muiden vitsejä omi-
nani ja täten nolata seuraavat tervehdysten kirjoittajat ja syyttää heitä pla-
gioinnista. Siispä: Vappu on teekkarin joulu, vappu päätetään nyt vihdoin 
järjestää ja fukseilla on vaikea laulukoe.

Nauttikaa kesän tulosta ja viettäkää oikein hyvä vappu!

	 Markus	Nuotto
         Päätoimittaja

WUORIKAUTISET 3/06
1

Viime lehtien korjauksia: 1/06 sivulla 11 kuvan otti Jesse Ström, kiitos ja anteeksi Jesse! 
2/06: Hannun käsiraudat kiinnitti Miia, eikä Timo kuten sivulla 13 virheellisesti mainittiin. Hannu ei 
myöskään muista aloittaneensa ryyppäämistä ennen puoltapäivää. Lisäksi 9 sivua pitkän artikkelin piti 
käsitellä masuunin toimintaa, eikä kotimaan pitkää. Toimitus pahoittelee erehdyksiä.



“Tulin, näin, join.” - Julius Caesar
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“Mustanaamio vetää vappuna ihan hirveät perseet.” - Vanha viidakon sananlasku

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Vappu tulee!

Vappu lähestyy vääjäämättä, mutta ennen sitä on vielä pääsiäisloma edessä - viimeinen 
hetki ladata akkuja ennen vapun rientoja. Fuksimajuri on päättänyt järjestää Wapun 
tänäkin vuonna ja wappuviikolla on paljon ohjelmaan etenkin fukseille, mutta tieten-
kin myös vanhemmille tieteenharjoittajille. Wapun aloitus tapahtuu tänä vuonna Julkun 
Mulkaisulla, unohtamatta Okmetic excursiota maanantaina 1.-2. vsk:n opiskelijoille. 
Seuraavina päivinä on vuorossa jäynien esittelyä, lauluiltaa ja TKY-KY köydenvetoa 
Senaatintorilla. Killan omista tapahtumista tärkeimpiä fukseille ovat halunilmaisu ja 
laulukoe, joissa todella punnitaan ovatko fuksit teekkarilakin arvoisia. Wappuviikko 
päättyy Ullispäivään, jolloin Ullanlinnanmäellä on aamusillis ja jonne aikaisimmat 
saapuvat jo aamu yhdeksältä maistelemaan Vuorimieskillan kuohuviiniä ja sikajuomaa. 
Toki jotain pientä suolaista on myös tarjolla.

Vuorimieskillan perinteinen paikka Ullikselta vallataan tänäkin vuonna ja se sijaitsee 
mäen korkeimman kohdan tuulisemmalla puolella. Toivottavasti tänä vuonna kaikki 
Vuorimiehet käyttävät Bajamaja-vessoja, jottei seuraavana päivänä tarvitse lukea järkyt-
täviä uutisia aamulehtien lööpeistä. Ulliksen jälkeen on yleensä siirrytty jatkamaan 
päivää Linnanmäelle.

Toivottavasti kaikki fuksit viettävät vähintäänkin yhtä ikimuistoisen fuksiwapun kuin 
itse aikoinani. Wappu on teekkarien joulu ja haluan itseni puolesta toivottaa kaikille 
Vuorimiehille erittäin loistavaa ja tapahtumarikasta Walpurinaikaa.

	 	 Marko	Järvenpää
          Puheenjohtaja
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“Vappu on liian tärkeä asia vakavaksi puheenaiheeksi.” - Oscar Wilde

FUKSIVääPELIN TERVEISET

On tullut se aika wuodesta...

 Vihdoinkin voimme unohtaa Wapun perästä
tekstin (mikäli sellainen järjestetään). Ensimmmäi-
nen päiväkäsky tuli ja Wappu on täydellä varmuu-
della tulossa. Kyseinen juhla on kautta aikain ollut 
kuin joulu teekkareille ja siksipä monet mieltävät-
kin Wapun meidän ikiomaksi juhlaksi. Yleensä 
ensimmäinen on kaikista mieleenpainuvin ja siksi 
suosittelen, että valmistelet sen huolella, jotta on mitä 
muistella. Historia on opettanut, että parhaimman Wapun
saa kun viettää sen ulkosalla hyvien ystävien ympäröimänä, ja muistaa tilata aurinkoisen 
sään.

 Muutama killan tapahtuma ja fuksipisteet alkavat olla täynnä. Voitte katsoa taak-
sepäin fuksivuottanne kelaamalla koneilla olevia kuvia tapahtumista ja vertaamalla haus-
koja sattumia kaveriporukassa. Pitäkää kiinni niistä!! Laulukoe vielä ja wot -on aika siirtyä 
onnellisten tupsufuksien joukkoon. 

 Wapusta puhuttaessa ensimmäisien asioiden joukussa tulee varmasti mieleen runsaat 
määrät kuplajuomaa ja tukeva ote maahan neljällä tassulla. Sitä se ei pelkästään ole! Teillä 
on mahdollisuus näyttää muulle haalarikansalle ylpeänä saavutuksianne; hienot siniset 
haalarit ja monella aktiivisella opiskelijalla myös arvokas tupsulakki. Niiden kantaja edus-
taa niin itseään, kiltaansa kuin myös Otaniemeä. On siis tärkeää muistaa kaiken juhlahu-
mun keskellä käyttäytyä... -hauskanpitoa en kuitenkaan kiellä. 

 (perinteinen loppukanetti) Reilu puolivuosi teidän kanssanne on ollut ihanaa ja antoi-
saa aikaa. Kiitän teitä osaanotosta tapahtumiin ja monin paikoin hauskoista kysymyksistä 
ja tokaisuista. Ilman teitä tämä vuosi olisi takuulla ollut erilainen!

Keväisin ja Wappuisin terveisin: Wille

Ps. On aivan turha kuvitella, että roolini fuksivääpelinä tulisi loppumaan tähän Wappuun. 
Tulen aina olemaan teidän fuksivääpelinne. Sen lisäksi olen myös jatkossa tukena ja turva-
na opiskelujen ihmeellisessä maailmassa, kunnes diplomityö teidät erottaa.  Kiitokset teille 
kaikille!
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“Ihminen yksin kärsi niin hirvittävästi tässä maailmassa, että hänen oli pakko keksiä vappu.”  - Friedrich Nietzsche

WAPPUVIIKON OHJELMA
 

Kaikille

  Tiistai 25.4.
   Julkun mulkaisu, M-sali klo 18:00

  Keskiviikko 26.4.
   Sikariporrasfudis, Alvari klo 12:00-14:00
   Teekkarijäynien esittely, M-sali klo 16:00

  Torstai 27.4.
   TKY-KY köydenveto, Senaatintori klo 17:00
   Köydenvedon jatkot, Onnela klo 19:00 ->
   RWBK:n konsertti, Smökki klo 19:00

  Perjantai 28.4.
   Nätti-Jussi, teekkarikylä klo 14:00 ->

  Lauantai 29.4.
   Picnic, Alvarin aukio klo 13:00 ->
   Fuksispeksit, Dipoli klo 18:00
   Yöjäynän alkupamaus, Alvarin aukio klo 21:30
   Hullujussi, teekkarikylä klo 22:00
   Pelmun Wappufestarit, Smökki klo 22:00

  Sunnuntai 30.4.
   Lakkien jako, Amfi klo 7:45 ->
   Kaljaviesti, Vuorilafka klo 9:00
   Wappuriehan julistus, Smökin katto klo 14:00
   Wappurekat, JMT:n varrella klo 15:30
   Mantan lakitus klo 18:00 (KY lakittaa)
   “LoveBoat”-Wappubileet, Dipoli klo 20:00 ->
   Teekkarilakit päähän klo 24:00

  Maanantai 1.5.
   Wappupäivä, silliaamiainen Ullanlinnanmäellä

  Tiistai 2.5.
   Normi päivä
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“Juon, siis olen.”  -René Descartes

 

Vuorimiehet + fuksit (lisäohjelmat)

  Keskiviikko 26.4
   Lauluilta, 3A kattosauna klo 18:00 ->

  Perjantai 28.4.
   Halunilmaisu, kiltis klo 17:00

  Lauantai 29.4.
   Päiväjäynä, kiltis klo 9:00
   Laulukoe, kiltis klo 14:00

  Sunnuntai 30.4.
   Aamuherätys kiltiksellä klo 7:00
   Esteettömyystodistusten jako ja siirtyminen amfille
   Vappulounas, Botta 13:00

Vuorimiehen kanssa: Osa 3
Wappu

Markus Nuotto

 Kiitos
samoin!

Skumppaa! Tänne kans

Hyvää 
vappua!

Lafkalla vuorimiehet avaavat pullot kuo-
huviiniä juhlistaakseen hienoa ja tapahtu-
marikasta lukuvuotta. Juhlimisen aihetta on 
varsinkin kun tentitkin ovat menneet läpi!

Muutaman pullon jälkeen...
Ei voi viinat loppua 

vielä!!! öörrhh!!

Maistaessaan jälleen tätä 
suloista nektaria, vuorimies ei 
malta jättää maistelua muuta-
maan lasiin... 

...vaan pitää putkea päällä koko 
vappuviikon ja palautuu täten 
normaaliin olotilaansa. Kaikki on 
jälleen ennallaan.

Jossain päin Otaniemeä vappuna
Lissää viinaa, lissää viinaa parlevuu!
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“Vappu olen minä!” -Ludvig XIV

Kuinka saada 
vappuna heila?

Kun elämä on ruusuilla tanssimista...

Ja kuinka päästä siitä 
vapun jälkeen eroon?

...kun karu totuus paljastuu

Vappu lähestyy, eikä heilaa ole... Ei hätää, Wuo-
rikautiset paljastaa, kuinka löydät sen oikean. 
Seuraa tarkasti ohjeita ja menestyksesi on 
taattu!

1. Etsi tarpeeksi humalassa oleva (mielellään vas-
takkaista sukupuolta edustava) henkilö. Vinkki: Se-
laa Wuorikautisten Vapun senssipalstoja löytääksesi 
hyvän ehdokkaan. Ota kunnon rohkaisuryyppy. 
2. Esittele itsesi ja kerro olevasi kiinnostunut hän-
estä. Jos et ole kovin itsevarma, voit kertoa olevasi 
malli tai miljonääri, tai jopa molempia. Ota toinen 

rohkaisuryyppy. Ota kolmaskin jos siltä tuntuu.
3. Älä lannistu! Monet saattavat esittää vaikeasti 
saavutettavaa. Korota ääntäsi tai vaihda toiselle 
kielelle, jotta saisit hänen huomionsa. Ota lisää 
rohkaisuryyppyjä.
4. Jos edellä mainitut keinot eivät tehoa, muista että 
useimmat ihmiset saattavat vaihtaa reaktiotaan kun 
uhkailet tai vittuilet heille. Älä säästele kirosanoja. 
 5. Jos edellä mainitut keinot eivät edelleenkään 
tehoa, siirry kohtaan yksi ja aloita alusta. 
6. Nauti vapusta uuden seuralaisesi kanssa. Ota 
ryyppy.

Vappu on ohi ja karu totuus paljastuu, heilasi ei 
olekaan mikään miss/mister Finland... Ei hätää, 
Wuorikautiset paljastaa, kuinka pääset nopeasti 
eroon “siitä oikeasta”.

1. Kerro, ettet oikeastaan ole valmis syvälliseen 
suhteeseen.
2. Kerro, että sinulla on jo joku toinen.
3. Keksi jokin vakava sairaus, jota muka sairastat ja 
joka on erittäin tarttuva. 
4. Sano olevasi ulkomaalainen ja palaavasi koti-
maahasi pian.

Jos mikään edellämainituista ei toiminut, on 
aika vaihtaa järeisiin aseisiin. Huom. käytä vain 
äärimmäisessä hätätilassa!

5. Sano että heilastasi tulee varmasti erinomainen 
isä/äiti kahdelle kotona odottavalle lapsellesi.
6. Kerro, että olet vielä hieman epävarma itsestäsi 
sukupuolenvaihdosleikkauksesi jälkeen.
7. Sano olevasi oikeastaan kiinnostunut vain omasta 
sukupuolestasi.
8. Kerro olevasi fyysikko ja harrastavasi animea.
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“Vappu on kaiken inhimillisen historian ensimmäinen premissi.” -Karl Marx

Wappu	2006Wappu	2005

Hehän	ovat	kuin	
kaksi	marjaa...

Kaivataan kuumaa metallimiestä lämmittämään tuulelta Ullikselle. Käsittelethän torpedoja kovalla ot-
teella ja peiteaineita tarvittavalla tarkkuudella. Lisäpisteitä saat, jos hallitset vetomestarin käytön. Nimim. 
Kuumaa sulattoa.

Hei juuri sinä!

Etsitään sexyä keltahaalarista nuorta neitoa, joka ei turhia arkaile ja
tykkää viettää Wappua Ulliksella hyvässä seurassa. Onhan sininen lempivärisi!

Vastaa otsikolla “Villikissa” osoitteeseen wuorikautiset@gmail.com
ja kerro mitä sulla on ylläsi juuri nyt!

Nimimerkillä Ota-Adonis

j00 plec!
n11nq p3l1s3ur44 v41ll4!!!!!!!111!! v41n 1hqu1ll3!!!! n11nq d44h!!!!!111
ethän ole n00b

nimim. teh pl4y3r

Vapun Senssipalsta 1

Lisää ilmoituksia sivulla 17
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Wuorikautisten toimitus sai käsiinsä vitsit, jotka eivät ylittäneet Julkun vitsi-illan korkeaa rimaa. Lukijoiden 
iloksi julkaisemmekin nyt ainutlaatuisesti nämä nauruhermoja kutkuttavat kaskut. Vain Wuorikautisissa! 

Vuorimiehistä:

Tehdasruokala Koverharissa
- Ovako Bar

Kiukkuinen naistrio
- Menkkasiskot

Päivittäin ilmestyvä kiltalehti
- Wuorokautiset

Ilmestyy jos ilmestyy
- Wuori-kai-tiset

Mitä eroa on Natusella ja window-
silla?
- Windows on joskus vaikea saada 
sammumaan

Erään vuorimiehen ärsyttävä alter 
ego
- Ase-Toni

Tolppista pyydettiin soittamaan 
bändiin
- Ei voinut kun ei löytänyt puhe-
lintaan

Poijärvi siirtyi maitotuotteisiin
- Vaihtoi oluen viilistelyyn

Opintovastaava nyrpeänä väsynei-
lle   vuorimiehille
- KILTAHUONEELLA EI VEDELLÄ 
HIRSIÄ!

Fobe vei volvonsa korjattavaksi 
vaihteen vuoksi.

Jotain muuta:

Katastrofi sydänklinikalla!
- Kirurgi teki kardiaalimunauk-
sen

Toimitusjohtaja vakavana armei-
ja-ajastaan:
- TJ-pilat eivät paljoa nauratta-
neet!

Vesihiihtojoukkueen viestissä 
vauhti loppui viime metreillä
- Ankkuri hidasti tahtia!

Työ on lapsen leikkiä!
- Vanha Thaimaalainen sanan-
lasku

Ruotsalaisessa uskonnollisessa 
koulunäytelmässä vaihdettiin 
roolijakoa:
- Johan on nyt saatana!

Hevoshullu insinööri omisti 
elämänsä koneille.

Teekkari meni kyltereiden kans-
sa ravintolaan ja tilasi pihvin:
-Entä vihannekset? kysyi tar-
joilija
-Ne ottaa saman.

“Vappu on vain politiikan jatkamista toisin keinoin.” -Carl von Clausewitz

JULKUN HYLKÄÄMÄT VITSIT
WUORIKAUTISET 3/06
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Matkamme alkoi Helsingin rautientorilta Casino ray:n edestä aurinkoisena torstai-iltapäivänä. Lähtijöitä reis-
suun oli kolmisenkymmentä nuorta ja nuorenmielistä laskijaa ja määränpäänä oli Alppien Mekka; Ranskan 
Chamonix. Luvassa oli kaksi vuorokautta rankkaa matkustamista halki Euroopan, mutta mieliala oli siitä huo-
limatta korkealla johtuenkin varmaan tulevasta 
laivamatkasta Turusta Tukholmaan. 

Laivan seisova pöytä rajoittamattomineen 
juomatarjoiluineen sinetöikin illan ja unet sääs-
tyivät bussimatkalle. Olo oli seuraavana aamuna 
lievästi sanottuna sekava eikä aina matkalla ollut 
tietoinen missä maassa kulloinkin matkustettiin. 
Ruotsissa tuli kiitettyä saksaksi ja Saksassa ran-
skaksi ”Danke schön... Vittu eiks me ollakaan 
Tanskassa?”. 

Saavuimme Mont Blancin juuressa sijaitsevaan 
lumiseen Chamonix:n laaksoon lauantai-ilt-
apäivänä. Majoituimme neljän hengen studioihin 
huoneistohotelli La Riviére:ssa. Sunnuntaina pääsimme viimein rinteeseen ja ensimmäinen laskupäivä meni 
ihmetellessä ja maisemia ihaillessa. Rinteet Chamonix:ssa olivat mahtavat ja korkeuseroja löytyi. Korkein 
hissiasema oli Aiguille du Midi 3842m, josta alkoi 23km pitkä off-piste lasku. Lumivyöryvaara oli alueella 
suuri, jonka takia moni rinne oli alkuviikosta suljettu ja off-pisteille meno ilman opasta ja piippereitä ei ollut 
suotavaa. 

Säät suosivat koko viikon ja muutaman päivän jälkeen naamataulut alkoivatkin jo hilseillä. Tätä saattoi kuiten-
kin edesauttaa useamman tunnin terassitauot ensimmäisinä päivinä ilman aurinkovoidetta. Etukäteen oltiin jo 
puhuttu että reissu olisi pääasiassa laskureissu ja rankka juhliminen olisi toissijaista, ja näin kävikin. Kävimme 
kuitenkin iltaisin tutustumassa paikalliseen ravintola- ja baarikulttuuriin. Viikon tiivis yhdessäolo alkoi pur-
kautua pienenä vittuiluna ja nälvimisenä. Kiivaat keskustelut politiikasta jakoikin porukkamme kapitalistei-
hin ja sosialisteihin, eli muut vastaan Leo. Pienistä erimielisyyksistä huolimatta matka onnistui loistavasti ja 
hyvän matkaporukan ja upean sään ansiosta matkasta tuli ikimuistoinen. 

“Vappu on vappu, mutta minä olen minä.” -Alfonso Capone

Chamonix 9.3-20.3.2006

Leo Aarnio

Tuomas Ahonen

Samuli Järvelä
inen

Markus 
Marttiin

i
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Vapunajan lemmikit
Jos ei flaksaa eli sopivaa tai minkäänlaista vappuheilaa ei satu haaviin tarttumaan, voi aina turvau-
tua lemmikkiin. Wuorikautisten suurensuuri vappunumero antaakin ennenjulkaisematonta infor-
maatiota vapunajan lemmikeistä, niiden ominaisuuksista ja hoidosta. 

Kultainenkeskikaljannoutaja (Canis Pilsneris)

Kultainenkeskikaljannoutaja on seurallinen kumppani vapun aloitteluun. Kultaisenkeskikaljannoutajan 
kanssa voi tehdä iltaisin pitemmänkin lenkin sillä kuntoa noutajalla riittää. Se tulee toimeen myös muiden 
lemmikkien kuten mäyräkoirien kanssa. Kultainenkeskikaljannoutaja tulee toimeen hyvällä nesteytyksellä 
ja tästä syystä tuottaakin suhteellisen paljon ureaa. Iltalenkin aikana siis kannattaakin varata etappien vä-
lille juotavaa, jos suunnittelee varsinaisen nesteytyksen suorittaa etapilla. Suuren kysynnän vuoksi kultaisia 
keskikaljannoutajia on runsaasti saatavilla viikkoa ja kahta ennen vappua.  

Sohvanvaltaajaperuna (Solanum Domesticus)

Vaikkakin nimi saattaa kalskahtaa kasvistoon kuuluvalta, sitä se ei ole. Juuret tosin voivat olla syvälläkin 
sohvatyynyjen välissä. Sohvanvaltaajaperuna viihtyy erityisesti television läheisyydessä ja vielä lähem-
pänä kaukosäädintä. Ravinnoksi sohvanvaltaajaperunalle kelpaa grilli- ja pizza-kebab-tuotteet sekä soke-
rilla ja/tai alkoholilla höystetty juoma. Lisäravinteita se ei tarvitse, vaikka ulostaakin normaalia lemmik-
kiä enemmän. Sohvanvaltaajaperuna saattaa olla myös herkästi palelevainen, joten viltti on myös hyvä 
hankinta sohvanvaltaajaperunalle. TV-kanavat sohvanvaltaajaperuna osaa vaihtaa itse ja siitä on saatavana 
myös kasvisvaihtoehto. 

Työmyyrä (Talpa Laboris)

Työmyyrä on myöhäisvapun hankinta. Se nostaa päänsä pimeydestä vasta pari viikkoa ja joskus jopa kuu-
kausi vapun jälkeen. Jotkut työmyyrät saattavat jopa poistua pääkaupunkiseudulta kesän ajaksi syömään 
ravintoa talven varalle. Usein ne palaavatkin syksyllä takaisin kolojensa läheisyyteen ja talvivarastojen 
kerryttäminen kestää loka-marraskuulle. Kesällä työmyyrä syö todella monipuolisesti ja paljon. Talvella 
ravinto koostuukin pääasiassa makaroonista ja erinäisistä säilykkeistä. Talven varalle siis kannattaakin  
hankkia ravintoainevalmisteita työmyyrän eri puutostilojen paikkaamiseksi. 

Laatinut
 
Natalie Jakobson

Luontonurkkaus

“Aja hiljaa vappuna” - Aino Ackté
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WWW/06

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

Wuorikautiset
Tässä numerossa:

 W niinkuin..
   Wiidakko (haastattelussa)
   Wappu (Wietossa)
   Wuorikautiset (Suvereeni)

Wietä Wappu Wuorimiehenä
   Willejä Wauhdikkaita Wiuhahduksia
      Warmasti WaaraWyöhykkeellä

Wapun
    Warjo-

Wuoden Wappu-Winkki: 
Älä liukastu kalliolta

JLy 2006

Mitä Wittua!?



Warjo-Pääkirjoitus
   Wai niin, tähänkö sitä ollaan tultu?

Mitä Wittua?! Voi joku kysyä. Antaa kysyä.. Tämä 
on tämän Wapun ainoa Wirallinen Warjo-Wuori-
kautisten nelisivuinen erikoisnumero, joka koostuu 
pääasiassa Artisti-haastattelusta ja lukijakilpailusta, 
jonka salaa kätken tähän tekstiin! Älä kerro kelle-
kään niin todennäköisyytesi voittaa kasvavat!

Kyllä. Olet tässä.

Eipä siinä pitkään kestänyt kun taas ollaan 
wäsäämässä pääkiroilua, mutta elämä on. Ihanaa. 
Wappuna siis. Warsinkin teekkarina. Mikäs sen mu-
kawampaa kuin wiettää upea wiikko upeiden halli-
tusti päihtyneiden kavereiden kanssa, juosta aattona 
Materiaalitekniikan osastoa ympäri yhden kaljan 
perässä, laulaa äänensä käheäksi Bottalla Vuori-
miesten ja ikiteekkareiden railakkaassa seurassa 
ja huipentaa kaikki tämä Wapunpäivänä Ullikselle 
Vuorimieskillan tarjoamaan kuohuviinimaljaan! 

Kippis! Kaikille teille! Tiedätte kyllä!
     Ja Hyvää Wappua!

Mutta ensin kuitenkin wiikon wirallinen mainos: 
Osta Julkku, osta se multa tai myy Julkkuja ja pää-
set osaksi Wappulehtikulttuuria! Upeaa!

Sitten asiaan. Eli jos luit tähän asti niin tiedät, että 
seuraawaksi seuraa lukijakilpailu! Tai sitten skip-
pasit kokonaan alkuosan kun huomasit sivusilmällä, 
että woit woittaa jotain ilmaiseksi!

Kilpailun palkintona arvotaan oikein vastanneiden 
kesken Wiidakon uunituore albumi “Uusi Järjestys”
Wastaa siis seuraaviin kysymyksiin 30.4.2006 
klo 08:00 mennessä niin woit olla onnekas 
woittaja! Lähetä wastauksesi osoitteeseen: 
wuorikautiset@gmail.com

1. Mille levymerkille Wiidakko levytti viimeksi?
2. Mikä on uusimman levyn 9. kappaleen nimi?
3. Montako W-kirjainta on Wiidakko-yhtyeessä?
4. Mistä kaupungista bändi on kotoisin?

Onnea kisaan!

-JLy

SIVU W2 WARJO-PÄÄKIRJOITUS



SIVU W3 ARTISTIHAASTATTELUSSA WIIDAKKO  WUORIKAUTISET WWW/2006

Haastattelussa Wiidakko
    Kotimaisen vaihtoehtorokin kuuma nimi Wuorikautisten käsittelyssä

Wuorikautiset kysyi, Wiidakko vastasi:

1. Ketä te olette?

Olemme Wiidakko-niminen rockmusiikin pelastaja tai 
pilaaja. Ensimmäinen levymme ilmestyy 12.4.2006 ja sen 
myötä kannattaa tulla tarkastamaan meidät tulevalle ki-
ertueellemme.

2. Miten kuvailisitte itse omaa musiikkianne?

Soitamme modernia suomenkielistä rockmusiikkia. Musi-
ikissamme nerokkaan energiset ryöpsähdykset yhdistyvät 
mahtaviin tunnelmiin.

3. Mistä lähti idea perustaa bändi?

Perustimme muinoin lukiossa ollessamme erään toisen bän-
din suurin piirtein tällä samalla kokoonpanolla ilman että 
osasimme soittaa oikeastaan mitään. Idean pohjalla oli se 
että oli hauska tehdä omia biisejä ja esiintyä. Kokoonpanon 
vakiinnuttua nimi muuttui Wiidakoksi vuonna 2003, jolloin 
musiikinteko ja itse musiikkikin muuttui vakavammaksi 
kuin se aiemmin oli ollut.

4. Mitä bändin nimen taakse piiloutuu?

Ihmeellinen, mutta arvaamaton paikka.

5. Mikä on henkilökohtaisesti ja bändinä suurin saavutuksenne 
tähän mennessä?

Varmasti kaikkien jäsenten suurimpien saavutusten jou-
kossa on debyyttialbumin käteen saaminen. Myös levytys-
sopimuksen solmiminen oli erittäin suuri asia.

6. Missä näette itsenne 5 vuoden päästä?

Wiidakko on silloin julkaissut ainakin kaksi albumillista 
mielenkiintoista musiikkia ja ottanut Suomen musiikkir-
intaman haltuunsa. Edessä on uusia haasteita Länsi-Afri-
kan kiertueen muodossa.

7. Avartaako matkailu ja miksi?

Matkailu kyllä avartaa, koska se antaa uusia näkökulmia 
monimuotoisen maailman näkemiseen. Se myös usein 
auttaa ymmärtämään vieraita kulttuureita ja sitä kautta 
luomaan suvaitsevaisuutta.

8. Mikä oli lapsena unelma-ammattinne? Mikä se on nyt?

Minusta piti tulla lentäjä, koska siviili-ilmailu kiinnosti ja 
kiinnostaa hullun lailla edelleen. Nyt tulevaisuus näyttää 
musiikin parissa työskentelyltä mutta intressejä on myös 
muilla aloilla. (Markus)

Viulisti, koska televisiosta konsertteja katsoessa soittajat 
näyttivät niin hienoilta ja kauniilta. Ja ne kuulostivat niin 
suurilta ja mahtavilta. Nyt haluan olla musiikkialan am-
mattilainen. (Ilkka)

9. Minkälainen on teekkari ja mistä teekkarin tunnistaa?

Teekkarin tunnistaa typeristä haalareista, joita emme itse 
päällemme laittaisi. Teekkarilla taitaa olla myös vaimo, 
omakotitalo ja farmari-auto nopeammin kuin muusikolla.

10. Lopuksi, jos olisitte supersankareita niin mikä supersankari 
olisit ja miksi?

Kun Mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
Vanha Wiidakon sanonta.

WIIDAKKO ON:
    *      Markus Kujawa - laulu
    *      Juho Talja - kitara
    *      Tuomo Tähtinen - kitara
    *      Ilkka Hildén - basso
    *      Jyri Uurtimo - rummut

Haastattelija: JLy
Kuvat:  www.wiidakko.com
 http://www.emi.fi/emi2/artistit/279/wiidakko

Wuorikautiset sai haastatteluun Kotimaisen vaihtoehtorokin nousevan
tähden Wiidakon. Bändi kiinnitettiin juuri EMI:n legendaariselle Parlophone 

-levymerkille, jolla se julkaisee uunituoreen levynsä Uusi järjestys.

NÄE WIIDAKKO LIVENÄ:

13.04.06 / KOTKA / Bepop (K-18)
15.04.06 / HELSINKI / Gloria
19.04.06 / JYVÄSKYLÄ / Ilokivi (K-18)
24.04.06 / HELSINKI / On the Rocks (+ Incredible Nothing, K-18)
27.04.06 / KUOPIO / Henry’s Pub -> SIIRTYY MYÖHEMMÄLLE
28.04.06 / LAHTI / Torvi (+ Incredible Nothing, K-18)
04.05.06 / TAMPERE / Klubi (+ Jermaine, Ratas, K-18)
05.05.06 / SEINÄJOKI / Bar 15 (K-18)
06.05.06 / PORI / Club 19 (+ Jermaine, Serpico, K-18)
10.05.06 / TURKU / Klubi (+ Incredible Nothing. K-18)
13.05.06 / LAHTI / Sibeliustalo
18.05.06 / HÄMEENLINNA / Metropol (K-18)
20.05.06 / TIKKAKOSKI / Jytinärokki
28.05.06 / TAMPERE / Klubi (ikärajaton)

lisätietoa: www.wiidakko.com -> performanssit



WAPPU ILMAN WarjoWUORIKAUTISIA ON KUIN KESÄ ILMAN BergsKÄRPÄSIÄ!

SIVU W4 - WAPUN WARJOWUORIKAUTISTEN LOPPU, PÄÄTÄMME NÄIHIN HUIKEISIIN TUNNELMIIN. KIITOS JA NÄKEMIIN!
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Hoitaisitko sinä minua vappuna?

Olen kyllästynyt juoksemaan pääsiäisenä tuloksetta tipujen perässä ja haluankin sinut upea sosiaali- ja 
terveysalanopiskelija. Tiput nokkivat aina väärästä paikasta, enkä koskaan saa niitä pysymään riittävän 
kauaa, siksi haluaisinkin sinusta pysyvämmän hoitajasuhteen. Toivon, ettet ole kovin nokkava, vaan peh-
meä ja hellä Lambi-lammas. Toivottavasti myöskään lanka ja neula eivät ole tuntemattomia yhdistelmiä, 
sillä minulla riittää ompelemattomia haalarimerkkejä.

Aavistuksen itsestäni. Olen nuori mies, mutta ennen kaikkea vuorimies. Olen hyvätapainen, vain harvoin 
selvänä ja poltan vain kännissä. Sanotaan että hoitajat haluavat vain lääkäreitä, mutta tämä vain siksi 
etteivät he ole kokeilleet vuorimiestä. Pidän vesiurheilusta lisäksi olen saappaanheiton, köydenvedon, 
sankopallon ja 110 metrin aitojen konkari ja minulla on kasassa jo 98,5 opintoviikkoa.
Vuorimiesten meno on villiä ja rankkaa, usein sideharsoa ja puhdasta alkoholia kuluukin varsinkin vap-
puna useita rullia ja pulloja. Voit ajatella suhdetta siis ammatillisena harjoitteluna. Ota yhteyttä viimeistään 
vapunpäivänä, tai tule repimään kaljakorin sinistä hihasta Ulliksella. Tarvitsen sinua! (Hammashoitsut 
älkää vaivautuko!)

Kaipauksella
 Vuorimies

Vapun Senssipalsta 2

Mistähän löytyisi tosimies yksinäiselle ja ujolle tyttöselle?

Helluntai lähestyy, eikä heilaa ole näkyvissä. Nyt olisi tarkoitus saada seuraa tositarkoituksella. Olethan 
raitis ja savuton 23-24 vuotias tumma mies (ulkomaalaisuus plussaa!!!), olet 185-187 cm pitkä ja lihaksi-
kas. Luonteenpiirteiltäsi olet avoin ja seurallinen, mutta myös salaperäinen. Harrastat kamppailulajeja ja 
olet muutenkin urheilullinen. Osaat keskustella ja olla aidosti kiinnostunut minusta, mutta tiedät myös mil-
loin on aika ottaa rauhallisesti ja olla hiljaa. Sinulla on ainakin kaksi korkeakoulututkintoa (ei teologiaa), 
sekä teet mallintöitä vapaa-aikanasi. Olet myös huumorintajuinen, seikkailunhaluinen, iloinen, menevä, 
uskollinen, rento, yllätyksellinen, syvällinen ja älykäs. Sinulla on eksoottinen etunimi, erikoiset suku-
juuret, eikä raha ole sinulle ongelma.

Lähetäthän kuvasi, niin katsotaan löytyykö väliltämme “kemiaa”.  Ei vastauslupausta! 

Otathan pian yhteyttä!
<3 Lonely one <3

P.S. Pidäthän sharonhedelmistä ja vaaleanpunaisesta?

“Vappu on valtio, jossa juodaan paljon.” - George W. Bush

Etsitään kovapäistä kalliorakentajaa Vapun rientoihin. Onhan jumbosi navigoitu ja löydät keskilinjan il-
man takamerkkiä. Bonuksena olisi kiva, jos pitäisit injektoinnista. Nimim. tehdään se yhdessä
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Dipolin käpyovi, josta lukematon määrä teekkareita kulkee 
päivittäin notkuvien soppapatojen ääreen.

Kaipaatko vapuksi vakavampia keskuste-
lun aiheita kuin pieruhuumori, teinikänni, 
sukupuolielimet tai tissit? Pelkäätkö no-
laavasi itsesi Vappulounaalla? Etkö keksi 
mitä valmistuneiden kanssa pitäisi kes-
kustella? Suollatko suustasi usein pelkkiä 
vokaaleja?

Ei hätää! Wuorikautiset tarjoaa valmiin ai-
heen keskustelulle, joka saa sinut vaikut-
tamaan fiksulta, rikkaalta, menestyvältä ja 
rakastetulta! Kun opettelet muutamat an-
tamamme faktat, harjoittelet parit kysymyk-
set ja yrität muodostaa oman mielipiteesi 
asiasta (edes pohjalle ”joo” tai ”ei”), tulet 
saamaan uskomatonta kunnioitusta ja loput-
toman määrän ystäviä! Jos olet luova ja in-
novatiivinen, voit yrittää keksiä jopa vaih-
toehtoisia skenaarioita!

Aihe on valittu huolella ja on tietenkin hyvin ajankohtain-
en, sillä toukokuussa edustajistomme tekee linjausta siitä, 
pitäisikö Dipoli-talosta luopua vai ei. Jos sinulla on mielip-
ide, älä siis pelkää tuoda sitä julki, sillä Dipoli kuuluu yhtä 
paljon jokaiselle ylioppilaskuntamme jäsenelle! 

Faktoja Dipolista, osa 1:

TKY:n omistama, TKK:n vuokraama (vuokrasopi-
mus päättyy v. 2008).
Reima ja Raili Pietilän suunnittelema, vuonna 1966 
valmistunut ylioppilaskuntatalomme. 
Alkuperäisenä tarkoituksena oli tarjota ruokala ja 
tilat (mm. kiltahuoneet, järjestötilat) Helsingistä Ota-
niemeen muuttavalle teekkariyhteisölle.
Nykyään ympäri maailmaa tunnettu konferens-
sikeskus.
Temmellystilaa 8 000 m² (41 000 m³), josta noin 
60% käyttökelpoista. Loput 40% ovat rappusia, au-
loja, keittiötä jne.
Sisältää edelleenkin pohjoismaiden suurimman 
ravintolakeittiön!
Suunniteltu kolmas kerros jouduttiin jättää rakenta-
matta budjetin ylittymisen takia (sinne vievät rappu-
set kuitenkin rakennettiin).

•

•

•

•

•

•

•
Ovatko he Dipolin mahdolliset ostajat? 
(Lähde: www.bbc.co.uk)

“En halua uskoa, että sama Jumala, joka antoi meille vapun aikoi kieltää meitä viettämästä sitä” - Galileo Galilei

WUORIKAUTISET 3/06
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Faktoja Dipolista, osa 2:

Dipolin lopulliset rakennuskustannuk-
set olivat noin kaksi kertaa suunniteltua 
korkeammat.
TKK / Koulutuskeskus Dipoli vaatii ras-
kaita investointeja TKY:ltä Dipolin remon-
toimiseksi, jotta suostuvat vuokraamaan 
Dipolin jatkossakin. Arvioidun noin 15 
miljoonan euron investoinneista suurin osa 
koostuu ilmastoinnin ja putkien uusimisesta 
sekä laitteiston huomattavasta parantamis-
esta (mm. digitaalisia seiniä jne.). 
Tällä hetkellä TKY:llä ei ole taloudellisia 
puitteita näin mittaviin investointeihin.

•

•

•

Faktoja Dipolista, osa 3:

Dipoli-talo muodostaa noin puolet TKY:n 
omaisuudesta ja on näin ollen tällä hetkellä yli-
oppilaskunnan suurin yksittäinen taloudellinen 
riskitekijä.
On ollut saattaa ylioppilaskunnan konkurssiin 
70-, 80- ja 90-luvulla.
TKY:n JP-talotekniikalla tuottaman arvion mu-
kaan talo palvelee käyttäjiään tulevaisuudessa-
kin huomattavasti pienemmillä investoinneilla, 
jotka olisivat samaa luokkaa kuin nykyiset 
vuosi-investoinnit. Muun muassa 80 % Dipolin 
putkista on jo vaihdettu, eikä koko ilmastointia 
ole tarpeen vaihtaa joissakin tiloissa kuuluvan 
”ylimääräisen äänen” takia.
Mahdollinen ostajaehdokas voisi olla Senaatti-
kiinteistöt, joka omistaa tällä hetkellä muutkin 
korkeakoulun vuokraamat tilat.

•

•

•

•

Kysymyksiä pohdittavaksi:

Myydäkö vai eikö myydä, kas siinä pulma?
Jos ei myydä, niin mitä Dipolilla tehdään ja 
mistä sen ylläpito maksetaan?
Jos myydään, niin menettääkö Dipoli kulttuuril-
lisen arvonsa?
Onko Dipoli nykyteekkarille muutakin kuin 
kolmet Dipoli-bileet vuodessa ja ruokala?
Onko konferenssitilojen vuokraaminen yliop-
pilaskuntamme ydintoimintaa?

•
•

•

•

•

Toivottavasti Dipoli-talon tulevaisuus herättää 
runsaasti keskustelua myös vuorimiesten kes-
kuudessa. Mikäli sinulla on näkemyksiä Dipoli-
talosta ja sen tulevaisuudesta, ota yhteyttä omaan 
edaattoriisi tai TKY:n toimijaan. Jälkikäteen mah-
dollisista päätöksistä on turha rutista! 

Hauskaa vappua kaikille minunkin puolestani! 
Pidetään tänä vuonna laskuvarjot mukana, jookos-
ta!?!

Herrat Dipoli ja Gillette sopimassa jotakin.
(lähde: Googlen lapsille vaarallinen kuvahaku)

Toimittaja vapputunnelmissa v. 2004
(Kuva: Jesse Ström) 

“Tarpeeksi pitkälle kehittynyttä vappujäynää ei voi erottaa taikuudesta” - Arthur C. Clarke

WUORIKAUTISET 3/06
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“Ei vappuakaan vietetty päivässä” -Vanha Italialainen sananlasku

BergSspexet
25.3. Järjestettiin Smökissä nyt jo perinteeksi 
asti elvytetty Bergsspex. Tietämättömille kerrot-
takoon, että kyseessä on Ruotsissa esitettävä pai-
kallisten vuorimiesten speksi, jonka he esittävät 
myös Otaniemessä. Speksi saavutti aikanaan 
suurta suosiota, mutta kiinnostus lopahti jos-
sain vaiheessa. Nyt viime vuosina tämä hauska 
perinne on otettu uudelleen käyttöön. 

Tällä samalla matkalla ruotsalaisille tarjottiin 
mahdollisuus tutustua Helsinkiin, sekä majoitus 
Otaniemessä. Lisäksi osa ruotsalaisista osallistui 
samalla vuorimiespäiville edustamaan kiltaan-
sa. Illalla speksin jälkeen järjestettiin samassa 
tilassa sitsit, jolla ruotsalaisten vierailu saatiin 
mukavaan päätökseen.

Ruotsalaiset saapuivat laivalla Helsinkiin jo 24.3. 
josta siirryttiin Otaniemeen. Välissä ohjelmana oli 
kaikennäköistä ajantappoa Helsingin näkemisestä 
kyykänpelaamiseen Otaniemessä. Mutta mitäpä si-
itä kertoa enempää, itse speksihän oli tärkein. 

Speksin valmistelut alkoivat jo hyvissä ajoin ilt-
apäivällä. Tavaraa oli paljon, mutta niin oli autta-
jiakin. Itseäni ainakin hävetti, kun kaikki olikin jo 
hoidossa saapuessani paikalle. Näin ollen oma työ-
panokseni jäi varsin vähäiseksi. Jokatapauksessa 
kaikki saatiin valmiiksi hyvissä ajoin, eikä speksin 
alkaminen myöhästynyt juurikaan.

Kellon lähestyessä kuutta, katsojia olikin kertynyt 
jonkin verran smökkiin. Aluksi sali näytti varsin 
tyhjältä, mutta ilmeisesti enemmän ihmisiä saapui 
hieman myöhässä, sillä ensimmäisen väliajan ko-
hdalla sali olikin lähes täysi.

Speksi noudatteli hyvin “mitään en tajua, mutta 
kai se on hauskaa” -linjaa. Vaikka omista ruotsin 
-suhteellisen kunniallisestikin suoritetuista- yli-
oppilaskirjoituksista ei ollutkaan kulunut montaa 
vuotta, ei kunnon riikinruotsista tuntunut saavan 
mitään selvää. Sen verran kuitenkin ymmärsin, 
että speksi kertoi laivanrakennuksesta kuninkaalle. 
Näillä eväillä piti sitten pärjätä vajaat kolme tun-
tia. Mutta toisin kuin voisi tästä päätellä, oli speksi 
ihan aidosti viihdyttävä ja hauska.

  

Bosse selittämässä jalon suomalaisen urheilulajin 
sääntöjä.

Lisää hupia tuotti mm. se, että kaksi ruotsalaista 
esiintyjää eivät päässeet paikalle, vaan sijaisnäyt-
telijät joutuivat paikkaamaan. Tämä tarkoitti vuoro-
sanojen lukemista suoraan käsikirjoituksesta, sekä 
yhden naisroolin siirtämistä miehen esitettäväksi. 
Näistä vastoinkäymisistä huolimatta speksi pysyi 
hyvin kasassa... ainakin aluksi.

Kaikenkaikkiaan hienot lavasteet, sekä live-bändi 
tukemassa musiikkiesityksiä osoittivat, että tähän 
speksiin todellakin oli panostettu. Suuren suosion 
saavutti varsinkin bändin kitaristin taidot, kun hän 
soitti pyynnöstä Paranoidin akustisesti. 

Kuten olettaa saattoikin, ei pääosin vuorimiehistä 
koostunut yleisö malttanut olla osallistumatta 
speksin kulkuun. Varsinkin kiltamme pitkäaikaisiin 
aktiiveihin kuuluva Linkku ei malttanut istua pai-
kallaan, vaan jatkuvasti nousi jopa lavalle asti haus-
kuuttamaan yleisöä. Nopeaa tilanneälyä ruotsalaist-
en puolelta osoitti, että jossain vaiheessa näytelmää 
Linkulle annettiin jopa roolivaatteet, sekä käsikir-
joitus käteen. Hän pääsikin toteuttamaan taiteellista 
puoltaan muutaman vuorosanan, sekä suudelman 
verran. Tosin Linkun kuuluisuus ei vielä ehtinyt 
edes viiteentoista minuuttiin, kun monet alkoivat-
kin huutaa “LINKKU POIS LAVALTA!”. Mikä oli 
sinänsä varsin rationaalinen pyyntö juonen eten-
emisen kannalta. 

Teksti: Markus Nuotto
Kuvat: Carlo Palermo

WUORIKAUTISET 3/06
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Tilannetta ei myöskään selkeyttänyt ensimmäisellä 
väliajalla tarjoiltu punssi. Tosin pääasiahan oli, 
että kaikilla olisi hauskaa. Tunnelmaa nostivat 
punssilaulut, joita varsinkin ruotsalaiset lauloivat 
antaumuksella. Suomalaisiin vaan ei tuntunut tämä 
länsinaapurimme imelä jallunkorvike suotuisasti 
uppoavan. Kukaan ei kuitenkaan viitsinyt kieltäy-
tyä ilmaisesta viinasta. Liekö perisuomalainen 
kohteliaisuus ollut syynä.

Punssien jälkeen siirryttiin rivakasti toiseen näytök-
seen, joka oli selvästi edellistä sekavampi. Muuten 
näytös noudatteli edellisen kaavaa: riikinruotsia, 
muutama laulu, Linkku lavalla ja parit omstartit. 
Kaikesta huolimatta yleisöä nauratti, niinkuin kun-
non speksissä kuuluukin.  

Kolmannen näytöksen alkaessa monet vilkuilivat 
jo kelloa arvuutellen kuinka pitkään speksi vielä 
jatkuisi. Tässä näytöksessä yleisön määrä oli myös 
dramaattisesti vähentynyt. Viimeinen näytös vedet-
tiin silti kunnialla läpi, vaikka hommasta ei näyt-
tänytkään tulevan juuri mitään. Näytös oli selkeästi 
edellisiä lyhyempi ja erityisen sekava. Näytteli-
jöillä taisi jo olla illan sitsit mielessä.

Viimein koko speksi saatettiin loppuun ja oli 
vuorossa kiitospuheiden aika. Niin ruotsalaiset 
kuin suomalaisetkin kiittelivät kaikkia osallistu-
neita tästä ainutlaatuisesta tapahtumasta. Varsinkin 
puheenjohtajamme Markon kiitospuhe sai suosiota. 
Tähän saattoi vaikuttaa vuorimiespäivillä saadut 
“hyvät pohjat”. Lopuksi ruotsalaiset tarjosivat 
järjestäjille ilkeännäköisesti sinistä viinaa pakkas-
nestekanisterista. 

Puheiden jälkeen sitseille osallistuvia pyydettiin 
siirtymään pois tieltä, kun speksilavasteet purettiin 
ja smökki muutettiin sitsitilaksi. Tämä onnistuikin 
varsin rivakasti mm. aktiivisten fuksien avulla. 
Pian päästiinkin sitsaamaan hyvässä seurassa. Tar-
jolla oli alkupalaksi salaatti ja pääruoaksi paistia. 
Suomalaisten hyvästä kielitaidosta johtuen voitiin 
koko ilta laulaa lauluja, joita myös ruotsalaiset 
osasivat. Loppuilta sujuikin rennosti smökissä ja 
jatkoilla gorsussa.

Seuraavana aamuna ruotsalaisille tarjoittiin brunssi 
ennen lähtöä takaisin kotimaahansa. Kiitoksia kai-
kille hyvästä speksistä ja sitsistä. 

“Mikä perkeleen vappu?” -Seppo Räty

Hehän	ovat	kuin	kaksi	marjaa:
Bergsspex	edition

Joku	tyyppi,	bergsspex Gene	Simmons,	KISS
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“Kaikkea muuta voi vastustaa, vaan ei vappua.” - Jean-Jacques Rousseau

Pre-Mons

Vaihto-opiskeluni Wienissä päättyvät rauhattomissa 
merkeissä, kun viimeisenä yönä naapurit tulivat ja 
täyttivät tyhjän jääkaappini oluella. Olin suunnitel-
lut pakkaavani, mutta viettäähän sen viimeisen yön 
muutenkin.

Palattuani Suomeen olin janoinen ja elämän ilos-
taan riistetty Vuorimies. Tätä siis, kunnes kuulin että 
legendaariselle International Student Week Mons:in 
IFMMS-kerhon retkelle on vielä paikkoja vapaana? 
Edelleenkin ihmettelen miten tämä oli kerta kaikki-
aan mahdollista, mutta vuoden alussa otin vain noin 
sekunnin aikalisän miettiäkseni asiaa.

Niille, jotka tästä jo ehtivät innostumaan, joudun 
tuottamaan karvaan pettymyksen: seuraavan vuo-
den Mons retki on jo kuulemma varattu muutamalle 
onnelliselle ja krapulaiselle Vuorimiehelle. Mutta 
toivoaan ei kannata vielä heittää kaivoon, sillä teek-
karithan ovat tunnetusti alkoholimyrkytyksiin hupe-
neva luonnonvara - viimeistään Monsissa.

Near-Mons

Päätin lähteä Monsiin lauantaiaamuna eli pari 
päivää etuajassa ISW:hen nähden, jotta Belgiasta 
jäisi muutama kiva kuva sukulaisia varten. Toivon 
etteivät lukijat koskaan tee samaa erehdystä ja luule, 
että Belgiasta voisi jäädä käteen jotain muutakin 
kuin krapula. Sain tähän varmistuksen, kun saman 
erehdyksen teki myös Piia-Noora Kaupin avustaja-
harjoittelija, joka lensi samalla koneella Brysseliin 
myöskin pari päivää etuajassa. Ei siinä auttanut kuin 
yhdessä maistella oluita pari päivää - ei Belgiassa 
muutakaan ole.

Sunnuntai-iltana pääsin ihan ensimmäistä kertaa 
matkustamaan yksin ympäri maata, jonka kielestä 
en osannut sanoa kuin Trebiän oluen tilaamisen jäl-
keen. Jotenkin lopulta päädyin Monsin asemalle, 
mutta siellä ei ollut ketään vastassa. Onneksi kän-
nykkään oli kuitenkin tarttunut sähköposteista Mon-
sin yhteystiedon Quentinin puhelinnumero ja pääsin 
tuossa tuokiossa esittämään avunpyyntöni suunkui-

Bal de Min - Juhlakansa kokoontuneena viimei-
senä iltana. Allekirjoittanut keskellä ja Quentin hat-
tuineen vieressä.  Kuva: Ave Önnis

vumisesta ja yksinäisyydestä juna-asemalla. Opin 
siis virheistäni, sillä Wieniin mennessä minulla ei 
ollut yhteyshenkilöni puhelinnumeroa, lentoni oli 
etuajassa ja minä paniikissa kentällä odottelemassa.

Mons

Monsissa paikalliset osoittivat olevansa kovin ys-
tävällisiä ja tarjosivat heti kylmää olutta päästyäni 
opiskelijatalolle. Lyhyen ajomatkan ja välittömästi 
sen jälkeen saamani oluen takia annan anteeksi jopa 
sen, ettei jo autossa tarjottu mitään. Melko pianhan 
siinä päästiin asiaan ja jo rehtorin kanssa illallisilla 
pitäessäni Suomen edustajana puhetta erehdyin kut-
sumaan kaikki Monsterit, jotka pieneen Suomeen 
mahtuvat, kylään Otaniemeen. Toivottavasti ensi 
vuoden raati ei ole minulle hirveän vihainen.

Surkeitten belgialaisten ranskalaisten perunoitten 
jälkeen siirryimme itse asiaan eli Bar Polytech Mon-
sin puolelle maistelemaan Belgialaisia oluita. Belgi-
alaisen oluen ja paikallisten yltiöpäisesti kehumien 
perunoitten ero on valmistusmenetelmässä. Oluen 
resepti on nimittäin panimon keskuudessa salainen, 
mutta ranskalaisten monimutkaisen ja Suomalai-
sesta tyhmän reseptin tietää jok’ikinen belgialainen 
enkä ala sitä selittää, se pitää jokaisen kysyä itse 
lähimmäiseltä belgialaiseltanne. Muistakaa myös 
kosketella toisianne.

ISW MONS
Teksti: Topias Siren
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During-Mons

Koko viikon kestäneet bileet olivat mahtavat, 
mutta jostain syystä en muista niistä paljoakaan. 
Belgialainen olut sekä juojat osoittautuvat kuiten-
kin vertailukelpoiseksi Suomalaiseten kanssa ja 
meni vertailussa helposti jopa Itävaltalaistenkin 
ohi. Jos kulttuurishokki Itävallasta palatessa oli 
melkoinen, kuvitelkaa minkälainen se oli Bel-
giasta palatessa - puhdas shokki.

Aamu- ja iltapäiviksi pitkin viikkoa oli järjestetty 
excursiota. Näimme iloksemme isoja paukkuja 
sekä massiivisia koneita. Näimme myös Strépy-
Thieun maailman suurimman laivahissin, laitteen 
joka nostaa maksimissaan 1350 tonnisia laivoja 
73 metriä pystysuoraan ylöspäin, uskokoot kuka 
haluaa. Kaikki tiedonnälkäiset betoni ja lujarifa-
naatikot voivat laskea vappua odotellessa kuinka 
paljon teräsbetonia tarvitaan lähiaikoina valm-
istuvaan Kolmen kanjonin padon hissiin, joka 
nostaa 3000 tonnisia laivoja 113 metriä.

Thanksgiving:ssa Quentin sai minun hen-
kilökohtaisesti ostaman neljä tuulen hatun, 
Hellsinki-paidan sekä kaksi killan haalarimerk-
kiä, jotka killan excursiomestarimme ovat mi-
nulle vieläkin velkaa. Lahjoihin Quentin oli 
varsin tyytyväinen, kunnes oksensi, sammui 
ja virtsasi housuihinsa eikä enää pystynyt jat-
kamaan delegaatioiden vastaanottamista. Hän 
kuitenkin ryhdistäytyi seuraavana päivänä vuosi-
juhlan kaltaisessa Bal des Mines -juhlassa pitäen 
urheasti neljä tuulen hattua professoreiden ja yri-
tysedustajien ihmetykseksi.

After-Mons

Kolme viikkoa Monsin reissuni jälkeen Belgi-
assa alkoivat pääsiäislomat, jonka opiskelijat 
yleensä  käyttävät lukemiseen, mutta Nicolas 
Douiliez päätti tulla seuraamaan Suomen ihanaa 
kevättä. Pari ensimmäistä päivää killan raati piti 
Douilille seuraa Helsingin baareissa ja etenkin 
W-klubilla. Mutta jossain vaiheessa raadin jäse-
niltä loppuivat kuitenkin Duracelit kesken kier-
roksen ja tarvittiin taas vanhempien tieteenhar-
joittajien ammattitaitoa, joten lähdimme Tinan 
ja Douilin kanssa kiertämään Kallion baareja. Ja 
baarejahan sieltä löytyikin.

“Kun sima on valmis, vappu ilmaantuu” - Zen

Excursio - Excursioillakin ehdittiin itse asiaan eli 
juomiseen. Kyseinen excursio poiki minulle kotiin 
vietäksi kaulassa roikkuvan hatun. Kuva: Ave Önnis

After-Mons kuva-arvoitus
Voita arvonnassa vapuksi jotain kivaa selvittämällä 
Nicolas Douiliezin kuva-arvoitus:
1. Kuka on kuvan vasemmassa yläkulmassa?
2. Mitä lastauskonetta kutsutaan Belgiassa Le 
Barbar:ksi? Onko se iso vai tosi-iso?
3. Minkä nimisessä kuuluisassa panimossa 
Hoegaardenia pannaan (pulloon)?
4. Missä Helsingin baarissa kuva on otettu?
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Wuorikautiset tutkii: 
Työn tehostaminen

Kärsiikö työpaikkasi tehottomuudesta? Onko 
sinulla vetämätön olo kaiken aikaa? Wuorikauti-
set tutki uutta keinoa parantaa työpaikkojen 
tehokkuutta, sekä parantaa työilmapiiriä viinan 
avulla. Kyllä, viinan avulla! Ota siis käyttöösi 
Wuorikautisten lanseeraama “Pullo päivässä”- 
kampanja ja nosta työpaikkasi tehokkuus uusiin 
tasoihin.

Johdanto:
Tämän päivän kilpailuyhteiskunnassa alati koveneva 
vaatimustaso luo suuret suorituspaineet niin yrityk-
sille, kuin yksittäisille työntekijöillekin. Jotta yritys 
voisi pärjätä näillä armottomilla markkinoilla, on sen 
jatkuvasti kehitettävä toimintaansa ja parannettava 
tehokkuuttaan. Myös Wuorikautiset halusi kantaa 
oman yhteiskuntavastuunsa ja julkaista hämmästyt-
tävät tulokset, jotka pitkäaikainen tuotekehittely on 
tuottanut. 

Uuden teorian mukaan työn tehokkuus saadaan kas-
vamaan vain yhdellä kossupullolla päivässä henkilöä 
kohti.

Laitteisto ja menetelmät:
Tarkoituksenamme oli testata kuukauden ajan 
10 työntekijän tehokkuuden paranemista juotta-
malla heille pullo koskenkorvaa työaikana. Ajan ja 
resurssien vähyyden vuoksi emme saaneet tehtyä 
laajempaa kenttätutkimusta, vaan laskimme te-
hon nousun puhtaan teoreettisesti fysiikan laeista. 
Lähtökohtana ovat tehon määritelmä, sekä Newtonin 
toinen laki:

(1)

Kaavassa (1) on esiteltynä teho P, työn W ja ajan t, 
lausekkeena. Koska työ on voima F kertaa siirtymä 
s, saadaan:

(2)

Sijoittamalla kaavaan (2) Newtonin toinen laki, 
F=ma, missä m on massa ja a kiihtyvyys, saamme 
tehon lausekkeeksi:

(3)

Kaavasta (3) huomaamme, että teho saadaan 

kasvuun kasvattamalla massaa, siirtymää, tai 
vähentämällä aikaa. Kiihtyvyytenä käytetään 
gravitaatiovakiota 9,81 m/s , eikä siihen näin ollen 
voida vaikuttaa ratkaisevasti. Parhaimman tehon 
paranemisen saamme, kun kasvatamme massaa ja 
siirtymää, sekä vähennämme aikaa samanaikaisesti.

Työntekija täydessä toiminnassa. Henkilöllisyys on 
testihenkilöiden pyynnöstä salattu.

Jaamme selkeyden vuoksi edellämainittuihin suurei-
siin vaikuttamisen kolmeen osaan:

Massan kasvattaminen:
Tehon kannalta on tärkeää kasvattaa massaa, siispä 
työntekijä on laitettava “lihotuskuurille”. Monille on 
kuitenkin vaikeaa syödä normaalia enemmän, joten 
tehokkaimman tuloksen saa juomalla energiapitoista 
juomaa. Viina on todettu muiltakin osin parhaim-
maksi ja miellyttävimmäksi välineeksi massan 
kasvattamiseen. Litran pullo vodkaa tai likööriä voi 
sisältää noin 2500 kcal, joten oman painonsa saa 
nousemaan varsin rivakasti, jos pysyy motivoitunee-
na ja muistaa syödä hyvin.

Koska ruokailu on syytä pitää mielessä, tulee työpai-
kan tarjota vähintään kaksi rasvaista ruoka-annosta 
työpäivän aikana. Näin varmistetaan riittävä kalorien 
saanti joka päivä.

P = Wt

P= Fs
t

P= mas
t

2

Teksti: Markus Nuotto

“Koko teekkarin elämä on valmistautumista vappuun” -Platon

WUORIKAUTISET 3/06
24



Myös työntekijän oma energiankulutus olisi syytä 
saada minimiin, joten turha liikunta tulee eliminoida. 
Tämä on kuitenkin lievässä ristiriidassa seuraavan 
kohdan, eli siirtymän kasvattamisen kanssa.

Siirtymän kasvattaminen:
Suurimman ongelman tuottaa siirtymän kasvattamin-
en, sillä edellämainituista syistä työntekijän oma 
liikunta tulisi olla mahdollisimman vähäistä. Tämä 
ongelma voidaan kuitenkin ratkaista tarjoamalla 
taksikyytejä työntekijöille. Tässä kohtaa on hyvä 
muistaa nyrkkisääntö: mitä enemmän taksimatkoja 
sitä enemmän tehoa.

Myös pyörätuolien käyttöönotto saattaa auttaa ener-
giankulutuksen vähentämisessä.

Ajan vähentäminen:
Tehokkuuden parantamiseksi ajan vähentäminen 
on erittäin kriittisessä osassa. Laskelmien mukaan 
työajan supistaminen kahdeksasta tunnista kahteen 
tuntiin jopa nelinkertaistaa tehon! Kolikon kään-
töpuolena ovat kuitenkin työntekijän fyysiset rajat. 
Viinapullon juominen on kovan työn takana, joten 
aikaa ei voida supistaa loputtomiin. Vain pitkäai-
kaisella testaamisella voidaan saavuttaa jokaisen 
työntekijän henkilökohtainen optimitaso.

Tulokset:
Parhaimmat tulokset saavutettiin useamman päivän 
yrityksen ja erehdyksen kautta. Työntekijän teho 
kuitenkin saatiin laskelmien mukaan selvään kas-
vuun kaikista häiriötekijöistä huolimatta. Testiryh-
män merkittävimmät tulokset ja havainnot on jäsen-
nelty seuraavasti:

Massan kasvattaminen:
Pullo viinaa päivässä oli vaikea - joskaan ei  mahdo-
ton- tavoite saavuttaa. Tavoitteessa auttoivat ahkera 
ruokailu ja viinapäiväkirjanpito. Muutaman ensim-
mäisen päivän takeltelun jälkeen pullon tyhjentämin-
en alkoi sujua kuin itsestään. 

Ruokapuolella optimaaliseksi ateriaksi valikoitui 
kebab, niin rasvaisuutensa, kuin testiryhmän miel-
tymyksenkin takia. Seuraavana suosikkina oli 
vähintään neljän eri lihatäytteen pizza.

Siirtymän kasvattaminen:
Siirtymä saatiin helposti kasvuun taksilla. Te-
stiryhmä lisäsi tehokkuuttaan selvästi vielä ulkois-
tamalla viinantarjonnan Helsinkiläisille baareille. 

Tämä kuitenkin tuotti uuden ongelman: baarien 
aukioloaikojen takia, joutuivat työntekijät tekemään 
työtään iltaisin ja öisin, jolloin heille tuli maksaa 
yötyökorvauksia. Tämän haittavaikutuksen kuiten-
kin kompensoi moninkertaisesti tehon huomattava 
paraneminen.

Työntekijät myös rajoittivat omaa liikuntaansa 
kävelemällä mahdollisimman vähän ja tilaamalla 
taksin kaikkein lyhimpiäkin matkoja varten. 
 
Ajan vähentäminen:
Tämän suureen muuttaminen tuotti selvästi eniten 
ongelmia, sillä työntekijät eivät millään suostuneet 
lopettamaan juotuaan yhden pullollisen viinaa. 
Tutkimusryhmä kuitenkin havaitsi työntekijöiden 
käyttävän saadun lisäajan suuremman viinamäärän 
juomiseen, joten haittavaikutus ei ollut tavattoman 
suuri. Monta kertaa kuitenkin työntekijöille piti 
maksaa jo ylityökorvauksia.

Muita havaintoja:
Testien aikana havaittiin monia muitakin positi-
ivisia vaikutuksia. Ensinnäkin työntekijöiden vii-
htyvyys parani huomattavasti, josta kertoo mm. 
haluttomuus lopettaa työntekoa. Toiseksi työpaikan 
kommunikointi parani, kun työntekijät alkoivat lähes 
automaattisesti antaa palautetta varsinkin esimie-
hilleen.

Myös moni miespuolinen testihenkilö koki parisuh-
teensa paranevan. Naimisissa olevat kertoivat huo-
jentuneensa, kun he saivat sanoa hyvällä omatun-
nolla vaimoilleen olevansa ylitöissä. Myös sinkkuna 
elävät miehet alkoivat elvyyttää parisuhde-elämään-
sä soittamalla jokaiselle ex-tyttöystävälleen. Työn-
tekijät myös huomauttivat laulutaitonsa ja kielitai-
tonsa parantuneen testin aikana. 

Johtopäätökset ja yhteenveto:
Wuorikautisten “Pullo päivässä” -kampanja sai 
suuren suosion jo alkumetreillä. Tulokset olivatkin 
hämmästyttävän positiivisia. Tutkimus aiotaan ot-
taa laajempaan käyttöön lähitulevaisuudessa, ja sen 
toivotaan leviävän laajasti niin työpaikoille, kuin 
opiskelijoidenkin keskuuteen. 

Kiitämme kaikkia testiin osallistuneita. 

“Vappu, tuo korpimaista viimeinen.” - Star Trek
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Hanki vieläkin parempaa 
luettavaa -Wuorikautiset
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“Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä, vappu ja ihmisten tyhmyys, enkä ole niin varma jälkimmäisestä” - Albert Einstein

Kaipaatko juoruttavaa? Etkö ole perillä vuo-
rimieskillan salaisuuksista? Wuorikautiset 
julkaisee wapun kuumimmat puheenaiheet, 
jotka ovat kaikkien kiltalaisten huulilla. Lue ja 
hämmästy!

Kiltamme Lampunvaihtopalvelu Jahnukainen on 
saanut kilpailijan. Generaldirektor Mark-O kertoo 
vallanneensa markkinaosuuksia samasta asiakas-
ryhmästä... Jotta rauha saataisiin killassa säilymään, 
toimitus kehottaa Jahnukaista keskittymään korke-
ampaan asiakasryhmään tien toisella puolella.

Hyväntahdonlähettiläs Molppis on panostanut an-
siokkaasti kiltojen välisiin suhteisiin. Tällä kertaa 
konsulentti päätti tyytyä, naisvaltaisen titraaja-
naapurin onneksi, verbaaliakrobatiaan painiottelun 
sijasta.

Painiottelusta puheen ollen nähtiinpä taannoin 
Bergsspexin tiimellyksessä eräskin nuijanheilut-
taja harrastamassa muinaista kreikkalaista nyrkkei-
lypainia torniolaisen teräsparonin kanssa kohtalok-
kain seurauksin. 

Pikku söpöläisemme HH on huhujen mukaan hai-
rahtanut nautiskelemaan itäisen satamakaupungin 
humussa vähemmistöryhmien edustajasta tappitun-
tumalla. Tarina ei kerro miten HH:n kotikolli asiaan 
suhtautui.

Yksi kiltamme entisistä luotsaajista on todistet-
tavasti siirtynyt paperin syönnistä kannibalismiin. 

Lihas-Matti voidaan nähdä kiltamme edistykselli-
simpänä jäsenenä häntä seuraavan 3D-varjon ansio-
sta. Miten mahtaa kiltamme ylioppilaskuntalähet-
tiläs hyötyä kyseisestä järjestelystä?

Palstalla aiemminkin s(e)ik(k)aillut Varanuija 
(nykyään jo entinen) on vaihtanut sähkösoittimen-
sa kaikukopan avulla ääntä tuottavaan. ”Sormet ei 
kestä teräskieliä, nämä nykyiset nailonit suorastaan 
hyväilevät pikku nakkejani.” Tämä Vuorimieskillan 
uusi trubaduuri aikoo coveroida Hectoria. Landoli-
inimies kaipaa enää rimmaavaa sanaa vappulou-
naalle.

Nuijis ajo-opetuksen tarpeessa? Vanha kunnon 
sähkömiehemme on tainnut olla usein rehtoraa-
tin puhuttelussa. Onneksi raadon ainoa autollinen, 
HH:n kämppis ja sielunveli, ei luovuta Ruotsin-
ihmettään amatöörien haltuun. Loppujen viimeksi 
kävikin ilmi, että kyseessä oli jälkiliukasteluradan 
uusinta kuulustelu.

Kasvis ja fuksiäiti hellinä toisilleen.

MM-kyykässä tapahtunutta:

Vanha fuksinkesyttäjä Metanol-Jokke on Wuo-
rikautisten saamien tietojen mukaan vaihtanut 
sirkuskuntaa ja ryhtynyt maailmantason kengän-
heittäjäksi. Ensiaputuvasta tavoitettu Jokke ei suos-
tunut kommentoimaan huhua, vaan tyytyi viitta-
amaan yllättävään alanvaihtoonsa epämääräisesti: ” 
Siionin luostari painosti.”

Samaan aikaan toisaalla killan Wookie, vanha ty-
hjäntoimittaja, hukkaili tavaraa toisella tavalla. 
Seuraavan aamun pelastajaksi osoittautui yllättäen 
paha Eemeli, joka suostui lyuomaan nahkansa su-
rullisen karvaolion päälle.
 
Kiltiksellä tutkittua: Jussi ei kutia.

Puheenaiheita

Vapuksi

T:		Kiltiksen	Pikkulinnut
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Piinaavaa jännitystä!

Vapun tulikoe

Vapun tulikoe.

Tim on vuorimieskillan fuksi, joka löytää it-
sensä keskeltä aitoa teekkarivappua. Rehelli-
nen ja ahkera, mutta myös hieman ideologi-
nen Tim saakin nieltäväksi suuremman palan 
kuin mitä osasi aluksi odottaa. Opiskelijoiden 
pukiessa ylleen univormunsa ja marssiessa 
Ullanlinnanmäelle Tim huomaa että nyt on 
tosi kyseessä. 

Vapun tuomia haasteita ei helpota fuksi-
pisteiden vähyys, eikä pahamaineisen fuk-
sivääpelin ilmaantuminen kuvioihin. Pian 
Tim huomaakin, että laulukokeen painaessa 
niskaan on parempi ottaa härkää sarvista kiin-
ni ja syöksyä vappuun vaaroja kaihtamatta. 
Niinpä hän nappaa hohtavanvalkoisen tupsu-
lakkinsa ja suuntaa rintamalle kohtaamaan 
paitsi vapun, myös omat pelkonsa.

Viikon uurastuksen jälkeen Tim kasvaa ih-
misenä, sekä tajuaa mitä todellinen ystävyys 
on. Mutta hänen maailmankuvansa myös 
järkkyy, kun hän huomaa, etteivät ilkeät 
kylterit pelaakaan kaikkien vapun sääntöjen 
mukaan. Lopulta vanhojen ystävien ja per-
heenkin epäluuloista huolimatta Tim selvit-
tää vapun täysin pistein ja hänestä tulee yksi 
killan suosituimmista opiskelijoista. 
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Työläinenkin sen tietää: Vappuna ei hölmöillä!


