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Raati 2006

Pääkirjoitus
Kaikki hyvä päättyy aikanaan, onneksi myös kaikki paha.
On aika viedä päätökseen tämäkin taival ja suunnata kohti uusia haasteita ...tai jotain sinne päin. Näin
viimeisen lehden koittaessa sitä luulisi keksivänsä jotain tähdellistä sanottavaa, mutta aika hiljaiseksi
vetää. Kaipa tämä menee taas tällaiseksi latteuksien laukomiseksi.
Viime vuosi tuntui etenevän todella vauhdikkaasti. Se tuntui lähinnä jatkuvalta uuden lehden suunnittelulta ja artikkeleiden metsästykseltä kaiken muun raatitoiminnan ja opiskelun ohessa. Vaikka nyt tuntuukin hieman haikealta jättää tämän lehden vastuu seuraavalle, on oloni myös melkoisesti helpottunut:
Enää ei tarvitse kantaa huolta seuraavasta deadlinesta tai lehden sisällöstä. Voi rauhassa keskittyä muihin
asioihin elämässä. Mutta mitäpä sitä nyt kaiken tämän jälkeen tekisikään? Pitää varmaan aloittaa uusi
harrastus.
Näin lopun lähestyessä on aika kiittää kaikkia lehden teossa auttaneita. Kaikesta tekemästänne työstä
vain pieni on luettavissa itse lehdestä. Suurimmat kiitokset kuuluvat tietysti toimitukselle ja raadille,
joita ilman ei tätäkään lehteä olisi saatu aikaiseksi. Kiitokset myös kaikille muillekin, jotka ovat joko
tuottaneet, innoittaneet tai ideoineet lehden sisältöä. Vielä kiitän kaikkia, jotka ovat antaneet palautetta ja
rakentavaa kritiikkiä (jota olisin kyllä halunnut kuulla enemmänkin).
Toimituksesta haluan erityisesti kiittää uutta päätoimittajaa Pilviä suuresta kiinnostuksesta lehteä kohtaan, sekä Jania yllättävistä ja hauskoista artikkeleista. Ennen kaikkea haluan kiittää Minnaa, jonka aktiivisuus ja vaikutus tähän lehteen on ollut vertaansa vailla. Kiitokset siis kaikille teille, jotka olitte mukana
tämän lehden teossa. Toivottavasti meno jatkuu samanlaisena vastaisuudessakin!
Toivotan onnea ja menestystä Wuorikautisille, sekä vuorimieskillan uudelle raadille! Killan asiat ovat varmasti hyvissä käsissä tänäkin vuonna.

Markus Nuotto
Päätoimittaja 2006
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Puhiksen Palsta
Hellurei rakkaat vuorimiehet (ja muu
kansa)!

Wu
00
a2

Päivi Tikkanen puheenjo
hta
j

7

Jossain vaiheessa on vuosi päässyt taas
vaihtumaan ja uusi porukka yrittää saada
nyt kiltaa valtaansa. Voi vaan taas ihmetellä mihin se kauan odotettu joululoma
oikein katosi ja yrittää päästä taas kiinni
opiskelijan rankkaan arkeen. Toivottavasti tämän lehden ilmestyessä on edes
se kauan odotettu lumi saapunut.
Uusi raati on aloittanut toimintansa
vauhdilla ja aivan mieletöntä intoa puhkuen. Minulla alkaa olla välillä vaikeuksia pysyä perässä. Intoa ja vauhtia kyllä
tarvitaan, että selviämme vuoden koitoksista. Ensimmäisenä suurena ponnistuksena lähestyy kotimaanpitkä helmikuun
alussa entistäkin rankempana. Tänä
vuonna nimittäin ollaan tien päällä yksi
päivä enemmän kuin aiemmin. Pehmeä
lasku Otaniemessä jää kokonaan väliin.
Bergsspex on myös tarkoitus saada taas
keväällä Suomeen.
Tämä vuosi tulee olemaan myös täynnä juhlaa killan täyttäessä 60 vuotta. Kai
kaikilla on jo kalenterissa päivämäärä 30.11, koska silloin räjähtää. Dipoli täyttyy vuorimiehistä ja heidän aveceistaan ja tunnelma on katossa. Keväällä ja varsinkin syksyllä
tulette kyllä huomaamaan juhlavuoden.
Nähdään killan tapahtumissa!
Puhiksenne,

Päivi
PS. Uusi raati ei ole pelottava =) Meitä saa tulla nykimään hihasta ja kertomaan mikä
mieltä painaa ja mitä voisimme tehdä paremmin.

u
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Raatihaastattelu
2007

Taas on vuosi vaihtunut ja samalla
vaihtui vuorimieskillan raati. Wuorikautiset sai käsiinsä kaikki uuden
ja vanhan raadin jäsenet ja pisti
heidät vuoden pahimpaan tenttiin.

o r ik

Mitkä ovat seuraavan vuoden tavoitteet? Mitä kuuluu fukseille? Kuka oli
viime vuoden raadista eniten jäässä?
Kumpi on helpompi valmistaa, Atrian herkkunakki vai HK:n aito nakki?
Ketä kiinnostaa?
Näihin ja moniin muihin kiltalaisia
askarruttaviin kysymyksiin löydät
vastaukset seuraavilta sivuilta.

Wuorikautiset toivottaa onnea ja menestystä raadille 2007!

aut

W: Mikä oli viime vuoden paras excursio? Miksi?
T: Vanhojen AGA-excu, sillä paikka sijaitsi kivuttoman lähellä.
W: Kuinka stressaavaa on järjestää kotimaan pitkä?
T: Ei kovinkaan, jos homma sujuu. Eli helvetin stressaavaa.

iset

W: Sait viime vuonna muutaman kerran maistaa todellista valtaa
toimiessasi raadin kokouksen puheenjohtajana. Kuinka hyvältä valta
tuntui?
T: Todella hyvältä. Kokouksen päätteeksi vaadin hetken rauhoittumisen kyetäkseni kävelemään suorassa.
W: Oliko vaikea palata seuraavissa kokouksissa tavallisten raatilaisten joukkoon?
T: Ei, sillä tiesin olevani heitä parempi.

W: Jos aika ja raha ei olisi ongelma, millainen olisi unelmiesi excursio?
T: Luotoexcu Bahamalle.

2006

W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
T: Ylenmääräisen excuilun laittaminen kuriin.
W:Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi.
T: Luotettava laululintu.

Timo Hannukainen
Excursiomestari 2006
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W: Onko kaikki killan rahat jo tuhlattu?
H: Kyllä vain! Eiköhän niillä vielä kuuskymppiset järjestetä..

W: Nyt kun olette päässeet kämppiksesi kanssa pois valokeilasta, aiotteko
viimein virallistaa suhteenne?
H: Kuka sen valokeilan varasti?

W: Kuka oli vuoden 2006 raadista eniten jäässä?
H: Vaikkakin Janicalla oli aivan mahtava loppukiri, niin se ei kuitenkaan riittänyt. Viisari kallistui nippaisen puolelleni ja näin ollen olen hallitseva mestari.
Onneksi en ole tämän vuoden raadissa, sillä sieltä löytyy kiistaton mestari
fuksikersantin olomuodossa.
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W: Onko oma taloutesi yhtä hyvällä mallilla kuin killan talous?
H: Pienehköjä puuteita, mutta kyl tässä vielä tallustellaan.. tai matkustellaan
foben volvossa.
W: Mikä on sijoituksesi killan Blades of Steel-turnauksessa?
H: En aivan tarkkaan uskalla mennä sanomaan..

Hannu Heikkinen
Rahastonhoitaja 2006

W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
H: No tilinpäätöksen täsmäyksen ansiosta saatoin sallia itselleni kunnian riipasta pikku tumut. Sekään ei kyllä tapahtunut viime vuonna..
W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi.
H: Vaikuttaisi olevan aitoa saksansuomalaista vankkaa ja pulikarkeaa ruostumatonta täysmallas viskiä - kypsennetty puolihuolella. Vähän kuplia joukossa.. Jörn tuntuisi olevan oikea mies hommaan.

W: Loppuuko killan huoleton rahankäyttö tänä vuonna nyt kun raha-asiat hoidetaan saksalaisella pikkutarkkuudella?
J: Kulut pitää jatkossa priorisoida, esim sitseillä syödään alku-, pää-, ja jälkiruuaksi enää hapankaalia ja juodaan olutta.

W: Kerro saksalainen vitsi (mielellään suomennettuna).
J: “Wenn ist das Nunstrück geht und Slotermeyer? Ja, Bayerhund das oder die
Flipperwald gespurt?” En voi suomentaa, koska kuolisit kirjaimellisesti nauruun!
W: Mikä on paras olut?
J: Ilmainen tietenkin. Toiseksi paras on Kapuziner Schwartz

W: Nyt kun raati koostuu suurimmaksi osaksi naisista, kuinka paha paikka on
olla tossun alla?
J: Minulla on kolmen vuoden kokemus tossun alla olemisesta, raativuosi on
siihen verrattuna lasten leikkiä
W: Onko oma taloutesi yhtä hyvällä mallilla kuin killan talous?
J: Minulla on asiat hyvin, omasta taloudesta ei tarvitse huolehtia kun rahaa ei
ole.
W: Miksi HIFK on niin paljon parempi joukkue kuin Jokerit?
J: Koska heillä on parempi paikallisvastustaja
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
J: Yritän tehdä kaiken vähintään yhtä hyvin, sen lisäksi vastustaa eläinkokeita ja
tuoda rauhaa maan päälle.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
J: Hän on perniöstä, eikös se kerro kaiken?

200

Jörn Rohleder
Rahastonhoitaja 2007
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W: Tulevatko vuoden 2007 excursiot pääsemään edellisvuoden tasolle?
M: Toivotaan että ehkä jopa yli edellisvuoden tason.
W: Mitä valmiuksia on emäntänä olo antanut sinulle excursioiden järjestämistä
varten?
M: Kaipa siitä on jotain apuja organisoinnissa ja suunnittelussa ainakin. Ja ainakin
tiedän kuinka raskas Kotimaan pitkä voi olla käytyäni sellaisen kertaalleen...
W: Tullaanko tänä vuonna vihdoin järjestämään paljon puhuttu vanhojen bussiexcursio? Jos kyllä, niin minne menemme ajelemaan?
M: Tällä hetkellä tarkkoja suunnitelmia muista excuista ei Kotimaan pitkän lisäksi
vielä ole.
W: Mikä oli viime vuoden stressaavin tapahtuma järjestää? Miksi?
M: Kai tähän pitäisi sanoa se perinteinen Bergsspex, mutta en mä tiedä oliko se..
Vuosijuhlatkin vaati aika pitkän ajan suunnittelua. Kaikestahan mä stressasin.
Hyvä fiilis jäi kyllä koko vuodesta.

astattelu
W: Entä helpoin tapahtuma? Miksi?
M: No Sankopallo ainakin - meidän ja PuuJK:n IE pääsi järjestelyissä aika helpolla.

W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
M: Olenko mä jotain tehnyt?! Siis Fobehan hoiti kaikki meidän IE:n hommat... No
ei tää ole mun saavutus, mutta se että HPK voitti Suomen mestaruuden ja pääsin
kuittailemaan Fobelle, asiasta kun oli hintsusti vääntöä keväällä. Ja toisaalta, että
pidin vaalilupaukseni enkä katsellut isäntääni joka bileissä humalassa.
W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi.
M: Johanna on oikein mukava ja toimelias. Luovutan paikkani hyvillä mielin hänelle!! Tulee varmasti hyviä pirskeitä vuoden 2007 IE:n järjestäminä.

Miia Pesonen
Emäntä 2006
Excursiomestari 2007

W: Sait jo tulikasteen emännän töistä viime pikkujouluista, miltä
tuntui järjestää juhlia?
J: Pikkujoulut oli hauska järjestää, ja tietysti oli aika helppoa,
kun vanha IE ja muut raatilaiset auttoivat.
W: Kumpi tulee tekemään tänä vuonna enemmän töitä, sinä vai
Johannes?
J: Saman verran tehdään.(toivottavasti).
W: Mikä on emännän paras ominaisuus?
J: Ehkäpä arvoiontikyky ja kärsivällisyys, niillä varmasti pääsee
pitkälle.

07

Johanna Haapasalmi
Emäntä 2007

W: Pelottavatko jo syksyllä järjestettävät killan 60-vuotisjuhlat?
J: Ei pelota.
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
J: Enpä keksi mitään mikä olisi viime vuonna mennyt huonosti.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
J: Miia on hauska ja aina hyvää seuraa, sekä lisäksi vuoden 2007
paras excumestari!
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W: Onko vuoden 2007 raati nyt hyvissä käsissä?
M: Raati on parhaissa mahdollisissa käsissä, vaikka ei tietenkään
voi olla yhtä hyvissä kuin viime vuonna.

W: Osaatko jo päästää irti vallankahvasta vai jatkatko varjoraadissa?
M: Tietysti osaan päästää irti, vaikka todellinen valta on edelleen
käsissäni.
W: Miltä tuntuu palata takaisin normaaliin opiskelijaelämään kahden raativuoden jälkeen?
M: Tuntuu ainakin vielä yllättävän hyvältä.

h
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W: Heräät aamulla uuden ja vanhan raadin välistä, mitä on tapahtunut?
M: Todennäköisesti katkera vanha isäntä on sujaittanut tyrmäystippoja sikajuomaan raadinvaihdossa juuri ennen Twister-pelin alkua.
Tämä taas on saanut aikaan joukkosammumisen samaan aikaan ja
paikkaan.

Marko Järvenpää
Puheenjohtaja 2006

W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
M: Pidin muistaakseni juhlapuheen Vuorimiespäivillä.

W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi
M: Päivi on energinen, iloinen ja aikaansaava henkilö, jolta eivät
ideat lopu kesken.

W: Onko uusi raati jo päivistä sekaisin?
P: Toivottavasti ei.

W: Millaiset tulevat olemaan killan 60-vuotisjuhlat?
P: Aivan mahtavat ja upeat. Hienoimmat vuosijuhlat ikinä, joissa tarjoilu pelaa, ohjelma on hyvää ja seura aivan ihanaa.

W: Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi killan puheenjohtajana 2007?
P: Tärkein tavoite on järjestää killalle unohtumaton juhlavuosi tietysti
mitään perinteitä unohtamatta. Lisäksi tavoitteena on saada pidettyä
raati hyvinvoivana ja ruodussa niin, että hommat tulee hoidettua paremmin kuin hyvin. JA ehkä sitä voisi vihdoin saada killalle sen ansiomerkin.
W: Nyt kun uudessa raadissa on selvä enemmistö naisia, kuinka pahasti
tossun alle raadin miehet joutuvat?
P: Se on ihan heistä itsestään kiinni =) VOi kyllä olla, että nämä herrat
ovat vuoden jälkeen hiukan feminiinisempiä kuin nyt.
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
P: Saada ansiomerkkihomman hoidettua loppuun.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
P: Marko tietää mitä haluaa ja osaa juhlia. Voi olla varma, että Marko
on viimeiseen asti juhlissa paikalla ja lähes aina hänet saa houkuteltua
mukaan viihteelle.

200

Päivi Tikkanen
Puheenjohtaja 2007
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W: Mitä kuuluu fukseille?
E: Hyvää! Ovat oikein kivoja ja aktiivisia.
W: Millä eväillä jatketaan vappuun asti?
W: Hyvällä suunnittelulla, iloisella mielellä ja tehokkaalla toiminnalla! Yhteistyö
on valttia. Välillä täytyy muistaa syödä, nukkua ja löhöillä...
W: Alkaako puolitoista vuotta fuksien kanssa rellestämistä jo käydä voimille?
E: No ei. Nythän tässä vasta alkaa paras osuus! Aivan ihanaa.
W: Mikä on ollut tähän asti paras kokemuksesi fuksien parissa toimiessa?
E: Höh, ai vaan yksi asia?! Kokonaisuus, fuksit on ihania. Vuosijuhla-speksi oli
aivan mahtava! Koeporauksessa oli jengi hyvin mukana. Haalarien hankintaprosessi sujui hienosti ja nyt HCC-bileiden suunnittelussa on mukana paljon innokkaita fukseja.

astattelu
W: Kun fuksivääpeliytesi päättyy, onko seuraavaksi tähtäimessä korkeammat
sotilasarvot?
E: Heh. Tällä hetkellä mä keskityn täysillä tähän kevääseen ja lähestyvään Wappuun (jos sellainen järjestetään). Syksyllä sitten mietitään mitä seuraavaksi.

W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
E: Eiköhän se näihin mun fuksipalleroisiini liity. Mun mielestä syksy meni hyvin
ja fukseista moni on aktiivinen killassa. Tämä ei tosin ole todellakaan yksin mun
ansiotani, kiitoksia raadille ja kaikille kiltalaisille!

W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi
E: Anu on valloittavan ihana, iloinen, avoin ja ystävällinen. Sopivalla tavalla
hieman sählääjä ja aina pihalla kaikesta... “Häh?!” Uskon vahvasti, että fuksit -07
tulevat olemaan hyvissä käsissä!

Elina Kekki
Fuksivääpeli 2006-2007

W: Onko fuksit jo tulleet tutuiksi?
A: On osittain. Viime syksynä vähän liikaa kursseja, mutta ensi
syksynä sitten ei!
W: Miten uskot fuksien pysyvän vauhdissasi mukana?
A: Eipä mennä nyt asioiden edelle, eka pitää katella et minkäslaisia
fukseja sieltä on tulossa, mut periaatteessa tää on tarttuva luonnonvara.
W: Entä millä keinoilla aiot saada fuksit pysymään aktiivisina?
A: Keksin kaikkea pientä kivaa, ensi syksynä näätte!
W: Mikä on fuksivääpelin paras ominaisuus?
A: Sosiaalisuus ja loputon energia tehdä ja säätää.

07

Anu Seppälä
Fuksiylikersantti 2007

W: Uskotko että energiasi riittää jatkamaan täysillä seuraavat puolitoista vuotta?
A: No khyl! aina välillä pitää sit käydä hakemassa Haminasta lisää.
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
A: Lupaan jäätyä paljon, paljon enemmän!
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
A: Tha miss positiivisuus

10
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W: Miten menee Wild Rover?
M: Ihan hyvinhän se menee. Yleinen harhaluulo on, että tämä laulu saa pulssini
nousemaan, mikä johtunee eräästä katkerasävytteisestä artikkelistani. Ei kaikkeen
painettuun sanaan pidä kuitenkaan uskoa sokeasti, ei edes Wuorikautisissa.
W: Tuntuuko alentavalta päätoimittajuuden jälkeen siirtyä toimittajaksi?
M: Onhan tämä tietysti paha kolaus egolle. Katsotaan jos vaikka uuden päätoimittajan huomio herpaantuu ja saan anastettua vallan takaisin.

W: Mikäli Wuorikautiset valitaan uudestaan vuoden kiltalehdeksi, lupaatko viedä
kiertopalkinnon kotiisi seuraavan vuoden ajaksi?
M: Vaikka kuinka houkuttaisikin viedä tuo artefakti kotiini kunniapaikalle, uskon
että se pysyy paremmassa tallessa kiltiksen takahuoneessa. Mutta katsotaan nyt
ensin edes kilpailu loppuun asti.

h
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W: Kuinka paljon aiot sabotoida uuden päätoimittajan puuhia?
M: Vanha keino saada omat lehdet näyttämään paremmilta on tietysti tehdä
muiden lehdistä huonoja. Joten luvassa on mitä monipuolisimpia tuhoamisyrityksiä. Taktiikkani on murtaa uusi päätoimittaja henkisesti.

Markus Nuotto
Päätoimittaja 2006

W: Uutisvuodosta vapautui juuri paikka, mitä sinä vielä täällä teet?
M: Siinäpä olisikin leppoisa kesätyö. Ensin täytyisi varmaankin kirjoittaa muutama runokokoelma.
W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
M: Tolppis tuli kerran kehumaan lehteäni. Se on sentään jotain!

W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi.
M: Temperamenttinen nainen, joka ei pelkää sanoa mitä ajattelee. Toimittajakunnan on syytä pitää varansa ja hillitä Pilvin mielenoikkuja.

W: Onko vuoden 2007 Wuorikautisissa jo odotukset pilvissä?
P: Kyllä, suorastaan tunnelmat katossa.

W: Kuinka monta Wuorikautisten julkaisua voimme odottaa vuodelle 2007?
P: Vaikea sanoa, luku pyörii kolmen ja kolmentoista välillä kumminkin.

W: Entä mitä kaikkea tulemme / emme tule näkemään vuoden 2007 Wuorikautisissa?
P: Tulette näkemään ainakin yhden leffa-aiheisen lehden. Voin kyllä vannoa,
että juorupalstaa ei 2007 WK:ssa tulla näkemään.
W: Kumpi on parempaa,toimittajana vai päätoimittajana olo?
P: Ehdottomasti päätoimittajana olo, sillä nyt on taiteilijan vapaus lehden
ulkoasua ja juttuja koskien. Akateemisesta vapaudesta en ole ollenkaan niin
varma.

W: Aiotko julkaista kaiken mitä saat käsiisi, vai pysyykö Wuorikautisten
uutiskynnys edellisvuosien tapaan erittäin korkeana?
P: Wuorikautisten 2007 juttuvarastoa joka lehteen voidaan verrata jäävuoreen,
josta vain huippu julkaistaan ja 90% aineksesta jää pinnan alle.
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
P: Aion kirjoittaa paremmin. Huomasin viime vuoden lehdissä ainakin kolme
kirjoitusvirhettä.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
P: Nuottohan oli maanisdepressiivinen muusikko. Onneksi hän säilyy toimittajakunnassa niin, että voimme pitää häntä silmällä. Ties mitä yrittää ujuttaa
uusiin lehtiin.

20

Pilvi Hietanen
Päätoimittaja 2007
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W: Paljastit aikoinaan vuoden 2006 kotimaan pitkällä muutaman sikajuoman
salaisen ainesosan, voisitko nyt paljastaa muutaman lisää?
V: Ei pysty
W: Hävisit vähän aikaa sitten Jörnille oluenjuontikisassa, oliko kalja liian
hapokasta?
V: Tappioksi koitui ylimielisyys vastustajaa kohtaan. Ensi kerralla tämä ei tule
toistumaan.
W: Mikä oli viime vuoden stressaavin tapahtuma järjestää? Miksi?
V: Ei näistä hommista stressiä pidä ottaa. Eniten hommaa oli ehkä Bergsspexissä.
W: Entä helpoin tapahtuma? Miksi?
V: Kyykkä mittareiden kanssa, koska olin tapahtuman ajan helsinginkadun
approssa.

astattelu
W: Mikä on sijoituksesi killan Blades of Steel-turnauksessa?
V: En tiedä, mutta veikkaisin että olen ykkösenä.

W: Miksi Jokerit on niin paljon parempi joukkue kuin HIFK?
V: Kylläpäs toimittaja teki typerän kysymyksen. Sokea Reettakin sen tietää
että HIFK on parempi.

W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
V: Loihdin mahtavia erikoisjälkiruokia, kuten Hannulle sipuli kermavaahdossa
ja Janicalle nakkikakku.

Ville Fomkin
Isäntä 2006

W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi
V: Heikohko holdemin pelaaja...

W: Joko sikajuoman teko luonnistuu?
J: Tottakai..tai no en oo vielä tehny.

W: Sikajuoman koostumushan vaihtelee hieman vuosien mukaan,
tuleeko omasi olemaan vahvempaa vai laimeampaa kuin edellisen
isännän?
J: Hyvää siitä tulee.
W: Nyt kun raati koostuu suurimmaksi osaksi naisista, kuinka
paha paikka on olla tossun alla?
J: Ei se nyt pahalta, onneks mulla on isompi tossu.

007
Johannes Ikonen
Isäntä 2007

W: Nyt kun teillä on killan emännän 2007 kanssa lähes sama
nimi, onko humalaisen vuorimiehen vaikea erottaa teitä toisistanne tiskin takaa?
J: Kyllä joutaa masuuniin jos ei Johannaa minusta erota!
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
J: En mee soittamaan tulevan isännän ovikelloa klo 6 aamulla
kysellen jatkoja.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
J: Armoton kalamies, pokerinaama, all in!
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W: Maistuisiko pieni ryyppy?
V: Mielellään mahdollisimman iso mutta pienikin käy. (Tässä vaiheessa Wuorikautisten toimitus tarjoaa snapsin tähdistä kirkkainta.)
W: Mikä on mielestäsi bolognan prosessin tärkein aspekti?
V: Paras bologna tarjotaan tietysti Täffällä keskiviikkosin ja se juusto on se
tärkein aspekti. (Tässä vaiheessa tarkistetaan kalenterista, että onko tänään
keskiviikko.)

W: Millä eväillä aiot selvitä ensi syksyn rapujuhliin asti?
V: Oikeilla sitseillä syön menusta ylijääneet ruoat, laskiaisena hernekeittoa ja
pannukakkua Ulliksella, Vappulounaalla nautin Bottan tarjoiluista ja silliksellä
tyydyn killan tarjoamiin “herkkuihin”, kevätretkelle otan omat makkarat ja
perunat mukaan. Luppoaika täytetäänkin oluella. (Tässä vaiheessa Valtteri
korkkaa pullon suomalaista lageria.)

h
a
a
s
i
o
k
i
Er
W: Millä tavalla sujuivat kiltalaisten opinnot viime vuonna?
V: Tolppis kaiketi valmistui kun ei näkynyt kiltahuoneella. Ja joku muukin
valmistui. (Tässä vaiheessa Valtteri juo kahvin ja konjakin.)

Valtteri Hirsi
Opintovastaava 2006

W: Entä omasi?
V: Kai minäkin joskus valmistun. (Tässä vaiheessa Valtteri tilaa OREKin.)
W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
V: Yritin laittaa tenttejä arkistoon, yritin auttaa kaikkia ja yritin opiskella.
W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi.
V: Ainakin hänellä on pitemmät hiukset.

W: Mikä on bolognan prosessi?
J: Nykyisen opiskelusysteemimme perusta. Tarkempi sepustus vie liikaa
tilaa. Tulkaa kysymään!
W: Ketä kiinnostaa?
J: No mua tottakai! Muista en sitten lähde vannomaan.

W: Mitä aiot tehdä edistääksesi kiltalaisten opintoja vuonna 2007?
J: Niin paljon ku pystyy. Opintotukeen ei välttämättä tule muutosta meikäläisen panostuksella.

W: Nyt kun raati koostuu suurimmaksi osaksi naisista, kuinka paha paikka
on olla tossun alla?
J: Riippuu iha mimmoset tossut on. Kyllähän siitä voi jopa tykätäkki.
W: Miten sujuvat omat opintosi?
J:Sanotaanko että ne etenee. Ei tässä vielä olla valmistujaisia suunnittelemassa.
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
J: No en ainakaan mene lupailemaan samppanjaa niinku eräät tenttipalautus kisaan. Periaatteena kai sitä pitää koittaa lähteä parantamaan joka
saralla, ainakin yrittää.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
J: Kovan periaatteen mies. Jos tosissaan ei juo viinaa vuoteen tippaakaan
ni siitä hyvästä voi jo melkeen tarjota limut.

200

Juha Pääkkönen
Opintovastaava 2007
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W: Aiotko hakea HK:lle kesätöihin?
J: Tämä on vielä harkinnan alla. Tykkään mieluummin syödä Popsigrillinakkkeja kuin valmistaa niitä.
W: Mitä raadin varapuheenjohtaja todellisuudessa tekee?
J: Se selviää vasta vuosikokouksessa, jolloin näette minun toimintasuunnitelmani.
W: Nyt kun olet päässyt raadin arvoasteikossa jo varapuheenjohtajaksi,
onko ensi vuonna tähtäimessä puheenjohtajan paikka?
J: Nääh, kaikki muut virat raadissa ovat sihteerin virkoja korkeampia,
joten tähän jää minun nouseminen.
W: Kumpi on helpompi valmistaa, Atrian herkkunakki vai HK:n aito
nakki?
J: Atrian herkkunakki, koska se on lihaisempaa.

astattelu
W: Nyt kun sinulla on jo yhden vuoden kokemus raadissa, mitkä ovat
tavoitteesi vuodelle 2007?
J: Sakkoja ja ainakin saman verran noppia kuin viime vuonna.
W: Mikä oli viime vuoden suurin saavutuksesi raadissa?
J: Ruusut, ehdottomasti.

W: Kuvaile muutamalla sanalla seuraajaasi.
J: Näppärä tyttö, jonka sormet alkavat liikkumaan yhtä nopeasti kuin
speedy gonzales moottoritiellä.

Janica Solehmainen
Sihteeri 2006
Varapuheenjohtaja 2007

W: Nyt kun killallamme on naisvaltainen raati, tiesitkö että puumiehillä on
salainen suunnitelma vallata Vuorimieskilta?
L: Vahvoja huhuja olen kuullut ennenkin. Viimeaikasimmat tietoni ovat, etä
suunnitelman seuraava läpilyöntiyritys olisi kirjallisessa muodossa, joten Wuorikautiset olkoon varuillaan.
W:Aiotko tehdä jotain valtauksen estämiseksi?
L: Vastavakoilu on aloitettu hyvissä ajoin jo viimevuonna. Uusimmista
käänteistä kuulen nopeasti tarkkailuni pääkohteelta, joka on hyvin sisällä
suunitelmissa.
W: Kumman puheenjohtajan sylissä on mukavampi istua, Markon vai Päivin?
L: Päivin, koska hän on yksinomaan minun (anteeksi Jesse).
W: Mikä on sihteerin paras ominaisuus?
L: Ajattelee nopeammin kuin kirjoittaa.

07
Leena Ikonen
Sihteeri 2007

W: Mitä aiot tehdä vähentääksesi kiltalaisten holtitonta sähköpostilistojen
käyttöä?
L: Tarkoitus on vallata olellisten listojen oikeudet tarkoin valitulle iskujoukolle, jotta kontrollinti olisi helpompaa. Lisäksi aion vakuuttavasti karjaista
silloin tällöin listojen oikeasta käytöstä.
W: Mitä aiot tehdä paremmin kuin edeltäjäsi?
L: Aion YRITTÄÄ tuoda piristystä viikkotiedotteisiin. En tosin ole tunnettu
huumorintajustani.
W: Kuvaile muutamalla sanalla edeltäjääsi.
L: Janicalla on aina kivoja vaatteita ja laukkuja.
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Herwantapeli

Herwantapeli-ilta 18.1.2007

l
e
p
a
I

Tammikuun viileänä ja lumettomana päivänä kahdeksan urheaa vuorimiestä suuntasivat nokkansa
kohti Tampereen Hervantaa. Ystävämme Materiaali-insinöörikillasta olivat kutsuneet vuorimiehet
pelaamaan jo niin legendaariseksi muodostunutta
Herwantapeliä.
Matka alkoi Helsingin juna-asemalta, ja jo
junassa tunnelma oli jotakuinkin raiteilla. Tampereelle päästyämme koimme ikävän totuuden: ei sieltä
saa millään taksia. Kun vihdoin selvisimme maisemareittejä pitkin Hervantaan ja Hotelli Torniin,
oli olo helpottunut. Hotelli Tornista suunnistimme
Teekkarisaunalle, jossa oli jo paljon mikkiläisiä
odottamassa meitä. Ruokaa ja juomaa riitti, ja annoimmekin Tamperelaisille lahjaksi palan aitoa Helsinkiläistä makua.
Kun kaikki olivat saapuneet paikalle ja
pelipöytä oli koottu, alkoi tunnin mittainen taisto
Hervantapelin voittamiseksi. Vuorimiehet olivat
jakautuneet kahteen joukkueeseen, VKpojat ja VKtytöt. Nimistään huolimatta oli molempien joukkueiden sukupuolijakauma tasainen. Pelin aikana
juomaa upposi alas välillä hymy naamalla, ja välillä
naama irveellä. Eniten vaikeuksia tuotti ruoka, joka
oli makkaran paloja kaljahyytelössä. Herkkua!
Kun tunti oli kulunut, julistettiin voittaja,
joka (ikävä kyllä) oli mikkiläisten joukkue. Mutta
VKpojat selvisivät hienosti toiselle sijalle. Saunatauon jälkeen lähdimme innolla uuteen taistoon
unisex-joukkueellamme. Toinen peli tuotti hieman
vaikeuksia sinnikkäille vuorimiehille johtuen sakkopilsuista, jotka saimme vaivalla alas. Kaikesta huolimatta pidimme pintamme ja nousimme hienolle
toiselle sijalle! Loppuilta sujui juomien ja laulun
parissa Teekkarisaunalla, jonka jälkeen siirryimme
mikkiläisten kiltahuoneelle jatkamaan iltaa yöhön
asti. Aamulla olo oli hutera, taksia ei saatu taaskaan.
Junassa mieli parani kun kolmioleivät saapuivat. Kiitos mukanaolijoille eli Anu, Miia, Saara, Natunen,
J-P, Ville ja Johannes!!

Her
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Janica

ps. Herwantapelin säännöt löytyvät osoitteesta tite.
cs.tut.fi/kilta/herwantapeli
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Vuorimiehen kanssa: Osa 7
Päätoimittajan vaihto
Uusi vuosi on alkanut ja Wuorikautiset on saanut jälleen
uuden päätoimittajan. Lehden ilmestyminen ilahduttaa
vanhaa päätoimittajaa.
Hei, uusin Wuorikautiset on
ilmestynyt kiltikselle!
On vai?

Markus Nuotto
Hän tarttuu haikein mielin seuraajansa
ensimmäiseen lehteen toivoen sen tuovan
esiin rakkaita muistoja. Nyt hän uskoo
viimein pystyvänsä keskittymään Wuorikautisiin omaksuen sen hienovaraiset viittaukset ja ovelimmatkin neronleimaukset.
Wuorikautiset on perinteikäs ja jalo lehti, jonka
todellista neroutta osaa arvostaa
vain jos on itse joskus ollut sen
päätoimittaja!

Mutta pudotus on kova, kun
huomaakin palaavansa takaisin
täysin normaaliksi lukijaksi yrittämässä ymmärtää ontuvaa sarkasmia tai ylipäänsä koko lehden
tarkoituksenmukaisuutta.
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Kuvat ja teksti: Markus Nuotto

Vuorimieskillan Pikkujoulut
8.12.2006 Järjestettiin vuorimieskillan perinteikkäät pikkujoulut Gorsussa. Tarjolla oli niin
glögiä, piparia, kuin puuroakin lisukkeineen.
Ilta alkoi erityisen aktiivisten kiltalaisten palkitsemisella, sekä tenttikilpailun voittajien julkistamisella.
Voittopullojen avaamisen ja kumoamisen
jälkeen, jännitystä riitti kaikkien odottaessa rienapoikien esiintymistä. Esitys oli vähintäänkin
odotusten arvoinen, sillä uuden naisvaltaisen
raadin takia tällä kertaa vuorimiehille esiintyi
kauniimmasta sukupuolesta koostunut rienatyttöjen joukko. Esitys vedettiin varsin menestyksekkäästi läpi ja huudettiinpa tytöt takaisin lavalle.
Eipä kulunut aikaakaan kun pukki jo
koputteli oveen. Laulujen saattelemana kan-

?

toi pukki muorinsa kanssa valtavan lahjasäkin
sisälle ja istuutui alas. Pian saivat innokkaat vuorimiehet kukin vuorollaan istua pukin polvelle
vastaanottamaan oman lahjansa. Iloa ja riemua
riitti, joskin sekaan mahtui muutama pettymys.
Mutta tärkeintähän on muistaa, että joulu on antamisen aikaa.
Pahimman pettymyksen kokivat kuitenkin Jalasto ja Sillu, jotka sattuivat olemaan tupakalla koko pukin ja muorin vierailun ajan. He
palasivat nimittäin vain 2 minuuttia pukin lähdön jälkeen. Ehkä parempi onni ensi vuonna!
Loppuillasta tarjolla oli saunomista,
sekä tietysti lisää puuroa ja glögiä terästettynä
oman maun mukaan. Jälleen kerran kuvat puhukoot puolestaan!

l ah

vakuuttanut!
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Pukin
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Uuden raadin pojat juhlahengessä mukana

Vuoden rapu (kuvassa oikealla) kunnitoitti tilaisuutta
läsnäolollaan
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Tenttikilpailun voitti kukapa muukaan kuin vanha opintovastaava

Wuorikautisten
päätoimittaja pistää
kaiken peliin journalismin
puolesta ja uhmaa
systeemiä!
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Rienatytöt villitsivät yleisön esityksellään

Tuopit oli syytä merkitä selvästi,
jos halusi tunnistaa omansa

T

Vuorimiehet innokkaana lahjajonossa

Jokainen sai
istuutua
hetkeksi pukin
syliin
vastaanottamaan
oman lahjansa
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Vuorimieskillan i
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“On meinaan aika hyvät pikkujoulut meinaan.”

Puuro maittoi vanhallekin isännälle
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Mitä tapahtui
vuonna 2006?
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Vuosi 2006 oli vuorimieskillalle hyvin tapahtumarikas. Paljon sattui ja tapahtui sellaista, mistä jää tarinoita
jälkipolville asti. Wuorikautiset julkaisee tässä artikkelissa yhteenvetona viime vuoden ikimuistoisimmat
tapahtumat, joissa toimitus luonnollisesti oli ensimmäisenä paikalla dokumentoimassa.
Tammikuu:

Helmikuu:

25. päivä:
Vuosi alkaa varsin juhlallisissa merkeissä paavi Benedictus XVI:n saapuessa kiltahuoneelle antamaan ensimmäisen ensyklikansa. Tilaisuus on hyvin kotoisa
ja paavia vastassa on muutama vuorimies.
Oivallisena jäänmurtajana toimii vuorimiesten
reippaasti kajauttama Paavi ja Sulttaani, joka kirvoittaa pienen hymyn vanhan miehen kasvoille. “No ei
se paavina olo ihan niin yksinäistä ole!” Vastaa mies
muikeana hörpätessään vastakeitettyä kahvia.

24. päivä:
Suomalaisittain hyvin alkanut curlingturnaus Torinon talvikisoissa saa epämiellyttävän käänteen, kun
Suomen joukkueen kapteeni Markku Uusipaavalniemi saapuu finaaliin huonovointisena.
Kisoja dokumentoimaan tullut Wuorikautisten toimitus oli sattumalta edellisenä päivänä
kaupungilla törmännyt Markkuun ja iltahan oli siitä
jatkunut pitkän kaavan mukaan.
“Herättiin sitten puoli kaksi iltapäivällä
Torinon laitakaupungilta ja kisat alkoivat kolmelta.
Kyllä siinä alkoi pientä soijaa puskemaan.” Markku
selventää. “Eihän niistä kisoista sitten mitään tullut.
Yritä nyt siinä karmeessa tärinässä pistää määrämittaista nänniin.” Hän vielä toteaa. “Mutta kyllä se ilta
oli sen kullan häviämisen arvoinen! Kunhan vain
muistaisi jotain.” Markku naurahtaa.
Wuorikautisten toimitus onnittelee vielä
kerran Suomen curlingjoukkuetta hopeamitalista
ja toivoo, että Torinon ilta otettaisiin vielä joskus
uusiksi.

Paavi Benedictus XVI vuorimiesten vieraana. Hänen
pyhyytensä luonnehti kiltahuonetta “hyvin inspiroivaksi”.

Mutta mitä mieltä ovat kiltalaiset?
“Beni, öh... tai siis hänen pyhyytensä paavi Benedictus XVI on erittäin sympaattinen henkilö. Korvapuustitkin kävi nappaamassa Teboililta tuliaisiksi
lentokentältä saapuessaan.” Vuorimies Rami (kuvassa
takana oikealla) kommentoi.

Eikö miehessä ole mitään vikaa?
“Ei todellakaan! Mielenkiintoista juttuseuraa, vaikka
onkin aika viinaanmenevä.” Toinen vuorimies Janica
(kuvassa vasemmalla) kertoo. “Noh, kahvikuppinsa
se olisi voinut tiskata lähtiessään.”

Suomen curlingjoukkueen kapteeni finaalissa
“vetämässä vähän happea” työntöjen välissä.

0
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Maaliskuu:

8. päivä:
Wuorikautisten toimitus saa kiinni itse teosta kymmenhenkisen jäynäjoukkueen. Tämä vuorimiehistä
koostuva iloinen sakki puuhastelee täydessä vauhdissa jäynänsä parissa. Joukkueen salaperäisyydestä
huolimatta ovela toimittaja selvittää pian jäynän
kohteen: “Eiköhän se tonne tien toiselle puolelle,
iloiselle ystäväkillalle iske aika pahasti tää jäynä!”
Nimettömänä pysyvä jäynäjoukkueen kapteeni
lipsauttaa.
“Kyllä ne globalisaation vastustajat jaksaa sitten
Miten pitkälle sitä motivoituneet vuorimieriehua” Makasiineilla puhutaan. “Menisivät hipit
het oikein jaksavat mennä?
töihin!”
“No, ei tää ihan helppoa oo ollu. Kyllä tää jonkin
12. päivä:
verran suhteita vaatii ja muutaman strategisen
Maaliskuussa toteutettu vuorimiesten jäynä aipuhelinsoiton. Mutta hauskaa tulee olemaan!” Vuorimiehet lupailevat. “Katsotaan mitä huominen tuo heuttaakin pidempiä vaikutuksia kuin aluksi uskottiin: UPM ilmoittaa vielä vähentävänsä 2600
tullessaan.”
työpaikkaa tulevina vuosina. Paperiliitto ilmoittaa
menevänsä lakkoon.
9. päivä:
“Kyllähän noi puumiehet on sen verran huuUPM ilmoittaa vähentävänsä 3600 työntekijää,
joista 3000 Suomessa. Yhtiön kurssi kuitenkin nou- morintajuista porukkaa, että ne tällasen hevosenleikin ymmärtää.” Vuorimiesten jäynäjoukkueen
see heti noin neljä prosenttiyksikköä.
kapteeni sanoo. “Eiköhän tällekin osata jo nauraa
parin viikon päästä”
Huhtikuu:
20. päivä:
Suomen Lordi voittaa euroviisut kaikkien aikojen
25. päivä:
ennätyspistemäärällä, 292. Kohua herättää bänWuorikautisten päätoimittaja viettää nimipäiviään.
din ympärillä leijuva salamyhkäisyys, sillä kaikki
Ketään ei saavu paikalle.
lehdistötiedotteet annetaan maskit päällä. Yleisö
arvuuttelee pitkään keitä löytyykään maskien takaa.
Kohun kasvaessa jo liian suureksi, päättää
Toukokuu:
Wuorikautisten toimitus vihdoin tuoda asian esille.
Nimittäin aikanaan Tomi Putaansuu sai päähänpis5. päivä:
ton hakea vitsillä euroviisukarsintoihin. Kun paikka
Kauniin ilman takia raati päättää pitää kokoukyllättäen tulikin, Tomi hätääntyi ja otti neuvottosen ulkoilmassa ja lähtee Helsingin keskustaan
mana yhteyttä Wuorikautisiin.
etsimään sopivaa paikkaa. Sopiva nurmikko löy“Tomi ja sen porukat on ihan hyviä jätkiä,
tyykin Kiasman edestä aivan alarinteestä. Nurkan
mutta eihän niillä edes kitara pysy kädessä!” Toteaa
takana pidetty tupakkatauko venyykin huomateuroviisukokoonpanoa oikeasti vetänyt johtotavasti huonosti tumpatuista savukkeista johtuen.
hahmo, joka itse käytti tuolloin salanimeä Juhani
Makasiinien iloisesti roihahtaessa eräs
Ylänkatu.
ohikulkija tunnistaakin tekijät: “Hei, ettekste oo
“Tossa toimituksen kanssa sitten päätetvuorimiehiä?”
tiin että ei jätetä kaveria pulaan. Sitä se sitten oli,
“GLOBALISAATION PUOLESTA!”
huutavat raatilaiset paniikissa. “...EIKU SIIS VAS- maskit päälle ja karsintoihin.” Juhani täsmentää.
TAAN!” täydentää yksi, kaikkien juostessa pakoon. “No fiilis oli sitten sen mukainen että saatiin menolippu Kreikkaan. Ja mitäpä siinä kummempaa.
“No, nehän piti joka tapauksessa ensi maanantaina
Rutiinillahan se finaali sitten meni ja voitto otettiin
purkaa.” Todetaan myöhemmin kiltiksellä huojenkotiin. Kyllä siinä taisi Tomiakin jo naurattaa”
tuneena.
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Wuorikautisten
toimituksen
tiloissa otettu kuva
paljastaa selvästi
ketkä
todellisuudessa
edustivat Suomea
euroviisuissa.

Kesäkuu:

Koko kesäkuu menee Wuorikautisten toimitukselta
selvitessä euroviisuista.
Heinäkuu:

4. päivä:
Vuorimieskillan ulkomaanekskursio alkaa vierailulla Pohjois-Koreaan. Ja kuten matkan kohteesta
voi arvata, oli tämän vuoden ekskursioiden teemana
kommunistiset diktatuurit.
Vastaanottaessaan vuorimiehiä palatsiinsa
maan pitkäaikainen diktaattori Kim Jong-il liikuttuu
syvästi ekskulahjoista (killan lehti, sytkäri ja pipo)
ja päättää vastalahjaksi järjestää kunnon ilotulituksen vieraidensa kunniaksi.
“Pistetään ilmaan v***u isoin mitä löytyy!”
Jyrähtää yksinvaltias. Tilanteesta varsin vaivaantuneena päättävät vuorimiehet olla mieliksi ja
seuraavat tunnollisesti Kimin yksityiskohtaista luentoa Taepodong-2 luokan ohjuksista.
Pian raketit lähtevät matkaan ja räjähtävät lujaäänisesti vielä kilometrienkin päästä. “Kyllä siinä
taisi Japanin-pojilla lirahtaa virtsat housuun!”

Naurahtaa tämä leppoisa
despootti. Vuorimiehet
nauravat hermostuneesti
ja jatkavat pian matkaansa
seuraavaan kommunistidiktatuuriin, eli Kuubaan.

31. päivä:
Vuorimieskillan ekskursio
päättyy ikävällä tavalla,
kun kuuban diktaattori
“Hyvinhän tuo istuu!”
Fidel Castro ei olekaan
Toteaa Kim valokuvaa
enää nuoruusvuosiensa
otettaessa.
ratakunnossa ja lyyhistyy
viimeisen saunaillan päätteeksi.
Castro kiidätetään sairaalaan, jossa hänelle
suoritetaan vaikea leikkaus. Leikkaus onnistuu,
mutta hän joutuu luovuttamaan väliaikaisesti vallan veljelleen. “Luulin että minussa olisi ollut vielä
virtaa pariin rommiin, mutta väärässä olin. Näin
vanhana pitää jo vähän katsoa mitä pistää kurkustaan alas.” Hän toteaa.
Wuorikautiset pahoittelee tapahtunutta ja
toivottaa diktaattorille pikaista paranemista.
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Elokuu:

23. päivä:
Vuorimieskillan raati pitää epävirallisen kokouksen
Otaniemessä. Kokous sujuu muuten normaalisti,
mutta META:ssa sovitaan, että Pluto ei ole planeetta.
“Tuli vaan sellainen fiilis, että eiköhän kahdeksan planeettaa riitä!” Täsmentää nimettömänä
pysyvä vuorimieskillan raadin puheenjohtaja.
“Päätettiin sitten tehdä asialle jotain ja pistää
homma eteenpäin.”
24. päivä:
Kansainvälinen tähtitieteen unioni IAU myöntyy
raadin päätökseen ja virallistaa tiedon.

31. päivä:
Vuorimieskilta teki Kuubasta palattuaan välilaskun
Norjaan ja mukaan “tarttui” pari Edvar Munchin
maalausta.
Maalaukset Huuto ja Madonna, päätetään
palauttaa kiltiksen takahuoneesta anonyymisti
takaisin Norjan poliisille kuukauden kateissaolon
jälkeen.
Syyskuu:

25. päivä:
Vuorikautisten päätoimittaja viettää syntymäpäiviään. Ketään ei taaskaan saavu paikalle.
Lokakuu:

22. päivä:
Maailman menestynein F1-kuljettaja Michael
Schumacher päättää kilpauransa Brasilian GP:ssä.
“Hyvä ystäväni ja maamieheni valittiin juuri
vuorimieskillan raatiin ja hän kehui kovasti killan
meininkiä!” Michael kertoo. “Kaljaa kuulemma
riittää ja sauna on lämmin! Ja jos otan niin en aja.
Niin yksinkertaista se on.”
Wuorikautiset onnittelee Schumia hienosta päätöksestä ja toivottaa leppoisia eläkepäiviä
vuorimiesten kanssa. “Kyllähän tänne nyt aina yksi
ferrarin omistaja mahtuu!” Kiltahuoneella todetaan.
Marraskuu:

7. päivä:
Vuorimieskillan epävirallinen saunailta venähtää
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pitkäksi yllätysvierailun takia. Iltapäivällä tupaan
astuu kukapa muukaan kuin yhdysvaltain puolustusministeri Donald Rumsfeld.
“Täältä kuului niin iloinen mekkala, että oli
pakko tulla kurkistamaan.” Rummie naurahtaa.
“Eipä sitä joka ilta saa tarjota kaljaa kaverille, joka
on vastuussa miljoonien ihmisten elämästä!” Kertoo eräs vuorimies innoissaan.
Ilta sujuu normaalisti pitkän kaavan mukaan ja Donald jääkin vielä Otaniemeen yöksi.
“Vikat bussit tais mennä jo.” Hän toteaa väsyneenä
kiltahuoneen sohvalle asettuessaan. Pian kiltiksellä
kuulukin jo kova kuorsaus.

Donald “Rummie” Rumsfeld, pitämässä hauskaa
vuorimiesten saunaillassa.
8. päivä:
Karmeassa krapulassa Donald ei ehdi aamulennolleen ja myöhästyy tärkeästä Irak-tapaamisesta
maansa päämiehen kanssa. Iltapäivällä hän joutuu tästä syystä jättämään luovuttamaan virkansa
seuraajalleen Robert Gatesille.
“Kun nyt sais edes kebabia krapulaansa.”
Rummie toteaa ärtyneenä.
Joulukuu:

23. päivä:
Vuorimieskillan raati päättää viimeisessä kokouksessaan, että tänä jouluna ei tule lunta. Ja jos joku
valittaa, päätetään syy vierittää Irakin syrjäytetyn
diktaattroin Saddam Husseinin niskoille.
“Kamoon! Mikä nyt on pahinta mitä sille
voisi tapahtua?” Kokouksessa kysytään retorisesti.
Näin päättyi tapahtumarikas vuosi 2006. Wuorikautiset ei kommentoi viimeisen merkinnän
jälkeisiä tapahtumia.
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Kuvat ja teksti: Natalie Jakobson

Erikoisraportti Kentältä
Tutkivan journalismin saralla tutustuin aivan uuteen
kulttuuriin. Tosin vain sähköpostin välityksellä sillä
aikatauluni on aina kovin kiireinen. Tutkittaville
henkilöille annettiin huimat pari päivää aikaa vastata muutamaan kysymykseen. Sehän riittää.
Vuorimiehet ovat kameleontteja. Heitä
löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista, jos vaan
osaa katsoa oikein. He ovat alkaneet soluttautua
pitkin Otaniemeä erinäisiin tärkeisiin toimielimiin.
Näin Markuksen viimeisen Wuorikautiset-lehdykän
sivuille olen poiminut raksalaisten ajatuksia.
Sähköpostin välityksellä tällä kertaa haastattelin viittä random-raksalaista. Ensimmäiseksi
sain tietysti ahdistuneen vastauksen siitä, kuinka
deadline on niin aikaisin. “Kannattaa ens kerralla
toimia vähän aikaisemmin,” oli kommentti. Jos se
allekirjoittaneesta on kiinni, niin ensi kertaa ei ole
tulossa. Kaikeksi pahaksi onneksi olin nimennyt
koko raksaosaston viestissäni täysin väärin ja vain
yksi osasi korjata sen oikeaan kirjoitusasuun.
Haastattelu perustui siihen näkökulmaan,
että ns. oikeat vuorimiehet ovat salakavalasti raksalaistumassa ja se tulee ehkä vaikuttamaan jollakin
tavalla niin Vuorimieskiltaan kuin Rakennusinsinöörikiltaankin. Mutta miten?
Raksalaisten näkökulma Vuorimieskiltaan
oli valtaisan synkeä. Isot pojat hajottavat hiekkalaatikon ja lelut varastetaan eikä vuorille ole enää
mitään asiaa. Osaston opintosuunnan mukaan killan
nimi ei tulevaisuudessa ole enää toimiva ja se tullaan muuttamaan, koska kukaan ei piikiekkojen
keskellä ymmärtäisi kivistä tuon taivaallista. Eikä
ainoastaan killan tulevaisuus ole pimeämpi kuin
keskiaika vaan myös Vuorimiesyhdistyksen.
Mutta miten tulevaisuus kohtelee Rakennusinsinöörikiltaa? Kun louhijat on siirretty päärakennuksen tuolle puolelle, saa Raksan raatilaiset
viimein omat kivipaasit. Vastauksista kävi ilmi,
että Rakennusinsinöörikilta on elänyt hirveässä
ahdingossa näihin päiviin asti ja kivenkilkuttelijat
nostavat järjestön takaisin päivänvaloon. Lisäksi
otettiin esille kallioalan ammattiainekerhot, jotka
ovat niinikään raksalaistumassa mutta kaiketi vuorimiehen prototyyppi säilyisi näissä kerhoissa. Kun
aikanaan itse opiskelin, taisi kerhoja olla vain yksi
ainoa ja sielläkin meno oli suorastaan räävitöntä

ja se on tietysti hieno homma. Raksalaisista vajaa
puolet ei pidä mahdollisena, että Vuorimieskiltaa
olisi hallinnoimassa raksalainen tai useampi. Kiviihmisten toimenkuva kun niin löyhästi liittyy
tulevaisuuden Vuorimiehiin.

Kuvan kaavio ei liity tapaukseen.

Koska tämä haastattelu oli vajavaisesti ja
äärimmäisen nopeasti laadittu, pyysin raksalaisa
keksimään parempia kysymyksiä vuorimiehille.
Tämä myös takaa sen, että myös ensi lehteen tulee
yhteenveto erinäisistä vastauksista.
*Mitä vuorimies tekis Leijonaa mä metsästän -laulussa siinä kohtaa, kun edessä on vuori?
*Mikä tekee vuorimiehestä vuorimiehen?
*Käytsä usein täällä?
*Pelkäättekö aurinkoa vai onko maan alla muuten
vaan mukavampaa?
*Onko Natalie nainen?
Näihin kysymyksiin voi kukin päissään miettiä
vastauksia ja toimittaa ne osoitteeseen
natalie.jakobson@gmail.com
Oikein vastanneiden kesken arvotaan palkinto.

Natalie Jakobson
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Kalliotekniikan Kerho
Kalliotekniikan kerhon nykyinen hallitus valittiin killan vuosijuhlien alla. Syksyn mittaan oli puhetta
kerhon toiminnan muovaamisesta mutta asia jäi pitkälti vain puheeksi. Kun puhisvuosi lähestyi loppuaan,
kahvin voimin eräänä iltana mietin miten kerhon toimintaa tulisi järkevöittää, jotta se sopisi tuleville jäsenille. He väistämättä tulisivat kuitenkin olemaan rakennustekniikan osastolta ja vanhat jäärät ovat pitkälti
vanhalta mak-lafkalta.
Itse liityin kerhoon vuonna 2001 eli jo fuksivuoden syksyllä. Jo seuraavana keväänä paljastui kerhon
jäsenistön kirjo. Perinteisten kivialojen opiskelijoiden lisäksi tapahtumissa kävivät prosessoijat sekä perinteisten materiaalitieteiden lukijat. Pikkuhiljaa pitäisi alkaa ottamaan huomioon myös “pehmeiden arvojen” opiskelijoiden tunteet ja miettiä miten kerho voisi palvella heitä.
Pohdiskeluissani päädyin siihen tulokseen, että ehkä pitäisi ottaa askel taaksepäin ja alkaa tarjoamaan
aktiviteetteja myös niille prosessoijille ja teräsmiehille, joita geoala kiinnostaa, vaikkakin ehkä vain sivustaseuraajan roolissa. Vuonna 2003 Vuorimieskillan järjestämä ekskursio Tytyrin kalkkikaivokselle sai
kuitenkin mielenkiinnon heräämään materiaalitekniikan opiskelijoissa ja tämän retken ilmottautumislista
täyttyi melkein ennätysajassa. Päivä “kiven sisässä” oli antanut jokaiselle jotakin ja tätä tapahtumaa on
jälkikäteen ollut mukava muistella.
Ihmettelette varmaan miksi vanha narisija kertoo “menneistä”. Itsekin peruskoulussa ja lukiossa ihmettelin, että miksi pitää lukea historiaa. Menneisyys kuitenkin luo pohjan sille, miten tulevaisuutta tulisi rakentaa ja kehittää.
KTK:n vaalikokouksessa esitettiin, että kerhon pitäisi siirtyä Rakennusinsinöörikillan
alaisuuteen. Itse kuitenkin toivoisin, että
Kalliotekniikan kerho ei olisi yhdenkään
killan alaisuudessa vaan pikemminkin
läheisyydessä. Unelmoin myös siitä, että
kerhoon tulevaisuudessa mahtuisivat sekä
rakennus- että vuorimiehet.
		
Mikäli mielenkiinto heräsi, niin Kalliotekniikan kerhoa luotsaa tänä vuonna
Jesse Ström yhdessä viiden muun innokkaan kanssa. Parhaiten tietoa kerhosta saa
kerhon kotisivuilta (http://ktk.tky.fi) sekä
lähettämällä sähköpostia hallitukselle
(ktk@list.tky.fi). Minna kiittää vuoden 2006
hallitusta sekä toivottaa kerholle onnea ja
menestystä kuluvalle vuodelle.

Kalliotekniikan kerho matkalla
synkkään tulevaisuuteen.
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Metallikerho
Metallikerho tekee ekskursiota alan yrityksiin sekä kotimaahan että ulkomaille. Yritysten
edustajia pyritään saamaan vierailulle kerhon kaikkiin kokouksiin ja tilaisuuksiin. Vakavamman osuuden ohessa vietämme aikaa hyvässä seurassa. Kaikki alasta kiinnostuneet
ovat tervetulleita kerhon toimintaan. Metallikerhoon myös ASM Internationaliin kuuluvan
ASM Finland’in Student Chapter. ASM (A Society for Materials) International on suurin
kansainvälinen materiaalitieteen edistämistä ajava yhdistys. ASM järjestää kevään aikana
excun joko Suomeen tai lähialueille ulkomailla.
Metallikerhon hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Puheenjohtajana tänä vuonna toimii
viime vuonna erittäin ansiokkaasti killan isännöintiä hoitanut Ville Fomkin, rahastonhoitajana Iina Kainulainen, sihteerinä Markus Marttiini, Ekskursiomestarina Hannu “kavaltaja”
Heikkinen, Emäntänä Suvi Rantanen ja Isäntänä/varapuheenjohtajana Bo “Great Balls on
Fire” Priester.
Metallikerhon nettisivut löytyvät osoitteesta met.tky.fi ja siellä on myös ohjeet miten kerhon jäseneksi pääsee. Hallituksen jäseniin törmää helposti lafkalla ja erityisesti kiltiksellä.
Tulkaa ihmeessä vetämään hihasta tai lähettäkää sähköpostia jos on jotain kysyttävää,
toiveita tai ehdotuksia.
Kerho täyttää ensivuonna 50 vuotta ja sen kunniaksi suunnataan ulkomaille ekskursiolle.
Vielä ehdit mukaan vaikuttamaan mihin matka suuntautuu ja tietysti myös itse reissuun.

Yksin palaa takaisin rakastunut.
Niin laantuu kiihko.
Poistuu päämäärä.
Hälvenee houkutus.
Pian loppuvat sanat.
Katoaa pehmeys,
ja jäljelle jää
Hiljaisuus.
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Voi hyva luoja!
He tappoivat
natalien!
Nulla placere diu nec vivere carmina possunt que scribuntur aque potoribus

