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kirjoitus
Tervepä terve!
Pitkän ja kuuman kesän jälkeen on erittäin mukava päästä
takaisin koulupenkille. Mikäs sen mukavampaa, kuin
viettää sateiset syyspäivät kotoisan hämärissä ja tilavissa
luentosaleissa. No onneksi koulun alkaminen ei pelkästään
tarkoita päättymättömään oravanpyörään astumista, vaan
aurinkoisesta syyssäästä nauttimista, killan tapahtumissa
örveltämistä, aamuherätysten unohtamista ja ennen kaikkea
Wuorikautisten painamista!
Syksyn myötä alkaa myös lähestyä raativuoden viimeinen
puristus – vuosijuhlat. Onneksi kevät ja alkusyksy ovat sujuneet
niin hyvissä merkeissä ja hyvällä fiiliksellä, ettei niistäkään tarvitse kenenkään stressata. Kaikki järjestyy, hyvin tai huonosti. Myös
ennen vuosijuhlia kilta tarjoaa paljon vaihtoehtoista toimintaa opiskelulle.
Aikaa opiskeluilta voi uhrata rapujuhliin, tiedekuntasitseihin, ekskuille,
vuosijuhliin,
pikkujouluihin jne. Näihin tapahtumiin osallistumalla voit myös varmistaa, ettei
seuraavana päivänä tarvitse kirjoja availla tai Exceliä naputella.
Erityisesti fuksien kannattaa ottaa kaikki ilo irti tulevasta. Fuksivuosi on vain kerran ja siitä tulee riittämään hyviä muistoja loppuelämäksi. Mikäs sen hienompaa, kuin painaa lakki päähän vappuaattona
kellon lyödessä 00:00.
Wuorikautiset tarjoaakin fukseille oivan mahdollisuuden varmistaa hyvissä ajoin teekkarilakinsaanti
vapuksi. Kirjoittamalla Wuorikautisiin juttu/juttuja palkitaan kirjoittaja fuksipisteellä (Huom. myös
vanhemmat tieteenharjoittajat). Juttu voi olla kirjoitettu itsekseen, kaverin kanssa tai ryhmässä ja aihe on
täysin vapaavalintainen (kunhan ensin päätoimittaja hyväksyy sen). Mikäs sen mukavampaa, kuin saada
oma naama tekstin kera lehteen!
Mikäli sinulta löytyy intoa kirjoittaa lehteen, tule repimään hihasta tai lähesty sähköpostitse.
Terveisin,

-Toni
Toimitus:
Päätoimittaja: Toni Mattsson toni.mattsson@tkk.fi
Toimittajat: Jussi Alantie, Minna Alantie, Miia Pesonen, Antti Myyrä, Iita Kejonen, Timo Tuominen, Jussi
Lyytinen, Matti Aronen
Kiitokset: Markus Nuotto, Jussi Leinonen, Raati ja Ukki
Julkaisija/Osoite: Vuorimieskilta ry/ Wuorikautiset, Vuorimiehentie 2, 02150 Espoo
Paino: Multiprint Otaniemi
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Puhiksen pöhinät
HALOO VUORIMIESKILTA!
Tervehdys Kiltalaisille ja eritoten uusille fukseille, jotka ovat laitoksellemme astelleet. Ensisijaisesti onnittelut mahtavimman opiskelupaikan valinnan johdosta! Jättäkää turha stressi toisaalle ja ottakaa kaikki
irti ensimmäisestä vuodestanne killassamme, sillä se tulee olemaan unohtumaton! Kuten jo kerrottu, niin
kaikki kurssit menevät läpi ennen valmistumista.
Enää olisi vain pari hassua kuukautta, kunnes uusi raati ottaa jälleen vastuun tulevasta. Fukseille tiedoksi,
että Marski ei lähde kuitenkaan minnekään, vaan jatkaa teidän kanssanne aina lakkien jakoon asti! Aika
on mennyt erittäin nopeasti ja hyvä henki raatimme ja kiltamme sisällä on jatkunut aivan kuten ennenkin.
Vielä olisi muutama tärkeä tapahtuma ennen valtikan siirtämistä muille. Näitä ovat esim. rapujuhlat, fuksisitsit, tiedekuntasitsit, Vuosijuhla, pikkujoulut ja monen monta muuta vastaavaa erihauskaa tapahtumaa,
jossa yksikään kiltalainen ei tunne oloaan hylätyksi tai ei ainakaan seuraavana päivänä muista tulleensa
hylätyksi ;) Eli vielä on jäljellä seuraavaksikin pariksi kuukaudeksi paljon jännää ja uutta tarinaa tulevien
ja nykyisten Vuorimiehien muisteltavaksi.
Myös kiltahuone tarjoaa samoja aktiviteetteja kuin ennenkin. Iloista
puhetta milloin mistäkin ja yhdessäoloa killan henkilöiden kanssa. Ja saattaa siellä pientä v*€%*iluakin joskus olla ilmassa, mutta siitä ei kannata
välittää ;) Tykkää ne susta kummiski! Joten rohkeasti vain kiltahuoneelle
tutustumaan uusiin ihmisiin ja jos ovat jo tuttuja, niin tutustukaa vaikkapa
lisää - aivan sama missä muodossa tutustumisriittinne sitten kolahtaakaan..
Se siitä! Pitäkää erittäin hauska syksy ja opiskelun intoa kaikille. Fukseille sen verran, että rohkeasti kiltaan mukaan ja tapahtumiin. Tutustukaa
toisiinne ja viettäkää unohtumaton fuksivuosi - se on teidän viimeinen
fuksivuotenne! Ja rinnalla olevista fukseista voi muodostua elämänaikaisia ystäviä! niin on käynyt kaikille..
			
			

4

Terveisin Puhiksenne
-Hannu

Fuksivääpelin terveiset
HURRAA!
(mulla on kuulemma joka mailissa ollu kolme kiintiö hurraa-huutoa, niin piti sitten tähänkin laittaa)
Menipä syyskuu ihan humahduksella! Niin paljon oli hulvattomia fuksintäyteisiä (lue: oli paljon fukseja)
tapahtumia ja yks tollanen pieni Kiinan keikka.
Tosiaan on upea huomata kuinka paljon meillä on aktiivisia fukseja! Teistä tulee vielä hienoja Vuorimiehiä. Sehän nähdäänkin sitten Koeporauksessa .. Tähän asti on ollut tapahtumia fuksifudiksesta otasuunnistukseen ja nyyttäreihin. Ja fuksipistevihot alkavat olla jo aivan tukossa syksyn tapahtumien osalta!
Älkää unohtako silti opiskeluja ihan täysin! Fuksivuosi on opiskeluajan parasta antia, mutta fuksikurssit
kannattaa suorittaa nimensä mukaan sen samaisen vuoden aikana. On siis paras vaan ottaa kaikki irti tapahtumista ja olla silti kasilta luennolla. Nukkua voi vaikka sitten vässykkänä tupsufuksina. :P
Toivonmukaan kaikki (muutkin kuin fuksit) on saanu opiskelusta kiinni. Kohta jo ekat välikokeet kolkuttaakin! Sitten Rapujuhlilla nollaamaan.. Rapujuhlilla myös osa fukseistä pääsee seuraamaan keittiön
puolelta killan mahtavia
perinteitä eiku. Hyvä alkaa kartuttaa työpisteitä jo nyt, sillä
nekin tulee olla
suoritettuna Wappuun mennessä (jos sellainen nyt edes
järjestetään).
Toivon että mahdollisimman monen fuksivuosi päättyy siihen
että pääsette painamaan teekkarilakin päähänne!
Se on aivan
mahtava tunne ja tavoittelemisen arvoista!
Nyt jänskättää jo edessä odottavat fuksien
ensimmäiset sitsit! Nyt katsotaan mistä tämä
vuosikurssi on tehty. :P
Muistakaa että jos mikään askarruttaa mieltä,
niin hihasta vaan repimään tai jos ei hihaa
löydy niin mailia sitten! ISOt on kanssa täällä
teitä varten ja mielellään auttaa mahdollisuuden saapuessa.
Super syksyn jatkoa ja jaksamista opintielle!
Fuksiväbänne Marski
ps.Ja elämä jatkaa samaa normaalia kiertokulkua. Fuksit on taas kiitettävästi ottaneet
kiltahuoneen olohuoneekseen (niin sitä pitää!)
ja taas siellä on jääriä valittelemassa kuinka
fuksit vie kaikki istumapaikat.
pps.HURRAA!

HURRAA!
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Suuri kesätyökysely
Myös vuorimiehet tekevät kesätöitä. Wuorikautisten toimitus paljasti viime kesän työkuvionsa kommentteineen vastaamalla kuuteen
tiukkaan kysymykseen. Tästä artikkelista
löytyvät kysymykset sekä vastaukset.
1. Missä olit töissä ja mitä teit siellä?
2. Miten sait työpaikan ja oliko se vaikea saada?
3. Vastasiko työ odotuksiasi?
4. Olitko tyytyväinen palkkaasi?
5. Työn plussat ja miinukset
6. Millainen fiilis jäi töistä? Ensi kesänä uudestaan?

Minna Alantie, N. vuosikurssi
1. Olin töissä Pyhäsalmen kaivoksella (Euroopan syvin metallimalmikaivos ;) tekemässä seismistä jännitystilamallia.
2. 2007 kesällä olin samassa mestassa töissä ja jatkoin osa-aikaisena lukuvuoden ajan ja sitten jäin vielä
kesätöihin. Eli ei oikeastaan ollut hirveän vaikea saada sitä paikkaa.
3. Ei oikeastaan, luulin sen olevan paljon vaikeampaa. Tosin vähän laiskotutti liikaa koko kesän eikä jaksanu työpäiviä olla täysillä mukana siinä hommassa.
4. En tietenkään!
5. + Mukavat esimiehet ja työkaverit. Töissä oli mukava ilmapiiri työskennellä ja ruokalassa oli hyvät
safkat.
- Voisin sanoa ehkä just palkasta (ei ollut riittävän hyvä homman vaativuuteen nähden) ja yleisestä tavasta
käsitellä harjoittelijoita kuten karjaa.
6. Fiilis jäi, jonkinlainen. Ensi kesänä ehkä uudestaan ellen keksi jotain fiksumpaa, esim. opiskelu.

Antti Myyrä, 3. vuosikurssi
1. Olin ABB:n Drives-yksikössä osastonjärjestelijänä. Työtehtäviin kuului materiaalilavojen, moduulien
ym. siirtelyä trukilla, materiaalin riittävyyden valvonta sekä siirtely eri varastojen välillä SAP-järjestelmän
avulla.
2. Täytin alkuvuodesta ABB:n avoimen hakemuksen ja maaliskuun alussa sain esimieheltä sähköpostia.
Kävin haastattelussa ja sain paikan. Mitään kontakteja ei ABB:n suuntaan ollut aiemmin. Ei se siis kovin
hankalaa ollut.
3. Työ oli paljon mielenkiintoisempaa kuin osasin odottaa. Työssä näki paljon ja pääsi tekemään vielä
enemmän. Logistiikan ja tuotannonohjauksen käsitteet tulivat melko tutuiksi.
4.En todellakaan. Ansioni jäivät tonneja siitä, mitä osa kavereista sai esim. Koverharista. Opiskelijat eivät
työehtosopimuksia tehtäessä ole kovin hyvin edustettuina ainakaan SAK:n puolelta.
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5.+ Työpaikka puolen tunnin bussimatkan päässä kotiovesta. Mahdollisuus tutustua uuteen mielenkiintoiseen teollisuudenalaan. Trukkikurssitus firman laskuun.
- Palkka.
6. Tuulettelin vikana päivänä, että ei enää koskaan tätä, kun esimies tuli tarjoamaan ensi kesäksi vaativampia ja todella kiinnostavia työtehtäviä. Kattoo ny, siis..

Jussi Alantie, N. vuosikurssi
1. Suomen Rakennuskone Oy. Komatsu ja Lännen maanrakennuskoneiden varaosien myyntiä.
2. Työpaikan sain Varamiespalvelun kautta
3. No mitä nyt voi odottaa varaosamyynnin olevan, eli kyllä. Todennäköisesti muuhun varaosamyyntiin
verrattuna asiantuntevat asiakkaat, jotka tekevät myynnistä kohtuu helppoa.
4. En tietenkään
5. + Ihan kiva homma, työkaverit ihan jees, pääsi tutustumaan vähän kaikennäköisiin maanrakennuskoneisiin aina 79-luvulta nykypäivään.
- Vantaalle pitkä matka töihin eli bussilla 2 tuntia suuntaansa työmatkoihin ja autolla ajaen kallista, työn
määrä menee vähän syklittäin: välillä voi venytellä pippeliä ja irkata koko päivän ja toisina päivinä ei
ehdi edes kusellä käymään ku on koko päivä pientä matalalentoa, Varamiespalvelu maksaa todellakin vain
TESin mukaista eli palkan paranemisen mahdollisuus aivan olematon
6. Ei todellakaan enää uudestaan, nytkin joutu jo venyttämään töiden jatkumista syyskuun loppuun että
jäisi jotain tilillekin

Timo Tuominen, 2. vuosikurssi
1. Futurice Oy, pääasiassa Java-koodausta.
2. Rekrymessuilla jätin yhteystiedot ja pyysivät haastatteluun -> helppoa.
3.Vastasi, joskin vastuuta sai ehkä enemmänkin kuin olisi odottanut.
4. Olin varsin tyytyväinen, palkka oli TEKin mukainen.
5. + palkka, työsuhde-edut (kännykkä & liittymä ja muuta),
työilmapiiri, lähellä (Lauttasaaressa)
- ei ylitöitä
6. Hyvä työpaikka, jäin osa-aikaiseksi. Jatkan ensi kesänkin yli.

Jussi Lyytinen, N. vuosikurssi
1. VTI Technologies Oy Vantaa (www.vti.fi), Anturiprosessoijana Anturielementtivalmistuksessa MEMS-anturivalmistuslaitoksessa.
2. Sain työpaikan lähettämällä nettihakemuksen ja soittelemalla aktiivisesti perään. Soittelin ja lähettelin myös erikseen
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CV+orek-komboa avainhenkilöille ja lopulta tärppäsi.
3. Työ vastasi odotuksia ja oli todella mielenkiintoista ja opettavaista.
4. Työkokemus oli palkkaa tärkeämpi tekijä, eli kokonaisuuteen
nähden olin “tyytyväinen” palkkaani. Toki jos palkka olisi ollut
isompi, ei tästä olisi myöskään ollut haittaa.
5. Plussaa: pääsi tutustumaan yritykseen ja sai vähän kenkää
oven väliin, mukava työporukka, mielenkiintoinen oman alan
työpaikka huipputeknologian parissa, sijainti pääkaupunkiseudulla kehä-3:sen varrella, puhtaus ja siisteys (puhdashuonetilat),
työ ei ollut fyysisesti kuluttava.
Miinusta: puhdastilavarustus rajoitti esim. kahvin juonnin kahvitaukoihin, kaksivuorotyö(ihan ok vuorot kuitenkin).
6. Hyvä fiilis, yritän saada firmasta diplomityöpaikan mahdollisimman pian.

Iita Kejonen, 2. vuosikurssi
1. Ranskassa Myllykoski-firman myyntitoimistolla ja loppukesästä Paperinkeräys Oy:llä Helsingissä.
(Vähän väärän teollisuudenalan töitä... :) )
2. Lähetin suoraan mailia oikeille ihmisille, oon ollut ennenkin näissä firmoissa töissä ja käytin siis kontakteja.
3. Vastasi.
4. Enpä juuri. :D Mutta en mä sinne ulkomaille rahan perässä mennytkään.
5. +: kielitaito, kivat työtoverit ja työympäristö, Pariisi <3, ihan mielenkiintonen työkin
-: olin vähän liian vähän hommia ja välillä tylsää töissä, yleiseen hintatasoon nähden surkea palkka
6. Ihan mahtava fiilis ainaki tosta ulkomaan keikasta! Suosittelen kaikille! Mut ens kesänä
ehkä yrittäisin suuntautua oman alan töihin.

Toni Mattsson, 4. vuosikurssi
1. Prosessinvalvojana Ovakon Koverharin terästehtaalla.
Tehtäväni oli leikata tietyistä terästeelmistä pieni siivu,
jonka sahasin, hion ja tein siitä Bauman-kuvan, joka meni
laboratorioon tarkempaan tarkastukseen.
2. Työpaikka oli varsin helppo saada, koska kyseisessä
tehtaassa tämä oli jo kolmas kesä. Lähetin Penttilälle
mailia kesätöistä ja helmikuun puolessavälissä soittelivat
takaisin ja sovittiin aloituspäivä jne. Ensimmäisenä kesänä
sain Ovakon tarjoamista kesätyömahdollisuuksista tietoa
harjoitteluinfosta.
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3. Työ vastasi odotuksia edellisiltä kesiltä.

4. Rahaa tuli ihan hyvin.
5. +Erittäin helppo homma, pitkät vapaat (4 töitä, 6 vapaata) ja 15 päivän palkallinen loma vuoronvaihdoilla, paljon koulukavereita samassa mestassa hommissa, Lappohjan tähti, 10min matka pyörällä töihin
-/+ kolmivuorotyö
- Asuminen Lappohjassa, pitkäveteistä hommaa, ei haasteita/kehittymismahdollisuuksia
6. Semmoinen fiilis että olisipa tämä viimeinen kesä kyseisessä tuotantolaitoksessa.

Miia Pesonen, 5. vuosikurssi
1. Olin töissä Materiaalien valmistustekniikan ja jauhemetallurgian laboratoriossa tutkimusapulaisena.
Työnkuvaani kuului mm. kirjallisuusselvityksiä, excel-laskentaa, korroosio-, partikkelikoko- ja jauhatustöitä laboratoriossa.
2. Osaston seinällä oli ilmoitus haettavista tutkimusapulaisista kesäksi. Lähetin sähköpostia asiasta ja
kävin juttelemassa vastaavan professorin Michael Gasikin kanssa.
3. Työ vastasi melko pitkälle odotuksia sen pohjalta, millaista on kuullut osastolla työskentelyn olevankin.
Olisin ehkä kaivannut vielä enemmän käytännön tutkimustöitä, sillä sitä kautta oppi eniten uusia asioita.
4. Palkka olisi voinut olla hieman suurempi. Ei palkkaa voi verrata vuorotyössä saatavaan palkkaan, mutta
toisaalta Otaniemessä työskentely ei vaatinut asunnon vuokraamista muualta kesäksi eikä työmatkaankaan
kulunut rahaa.
5. +hyvä sijainti, laboratoriotyöskentelyn oppiminen, ei raskasta, halpa asunto ja ruokailu, itsenäinen
työskentely
-ei tiimityöskentelyhenkeä, aina ei riittänyt töitä ja päivät kävivät pitkiksi,
6. Ihan ok työpaikka, mutta en usko, että itse suuntaisin osastolle tutkijaksi opinojen jälkeen. Ensi kesäksi
kaipaisin mieluusti teollisuusympäristön työpaikkaa. Myöskin ulkomailla työskentely kiinnostaisi.
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taskumatista
taskumatti!
Koska killalla ei ainakaan vielä ole virallista taskumattia, jossa juoma pysyisi, Wuorikautiset päätti tehdä
tällaisen jo olemassa olevasta virallisesta Taskumatista. Ja koska luonnon säästäminen on tärkeää, päätin
ekotekona käyttää tähän tarkoitukseen Wuorikautisten viime numeron (2/08) lukijalahjoja. Eli jos et saanut
käytettyä lahjaa vielä wappuna, tässä oivallinen tilaisuus saada lahja hyötykäyttöön. (Kuva1)
Tarvikkeet:
Vuorimieskillan Taskumatti
Wuorikautisten numeron 2/08 lukijalahja
Nestettä
Alkuvalmistelut:
Leikkaa kynnet.
Kokeilu 1: Päällä
Avaa Taskumatti. Poista sen sisältä kirjaosa. Avaa kondomipakkaus ja ota kondomi esille (varo raapimasta
kumia kynsillä). Aseta kumi Taskumatin alapäähän ja rullaa se rauhallisesti ylös aina korkkiin asti. Varo
erityisesti saranoita. Tämän jälkeen täytä Taskumatti haluamallasi nesteellä.

Toimituksen kommentti:
Kortsu meni rikki oikeasta alakulmasta ja neste (onneksi tajusin tehdä ekan kokeilun vedellä) valui pois. En
suosittele kotioloihin.
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Kokeilu 2: Sisällä
Avaa Taskumatti ja poista kirjaosa. Avaa lukijalahjapakkaus ja ota kondomi esille. Rullaa kumi auki ja aseta
se kansien sisään niin, että sen suu on kuitenkin pullon suun ulkopuolella. Sulje kansi ja täytä taskumatti
haluamallasi nesteellä.

Toimituksen kommentti:
Koskapa kumi pullistuu kun se täytetään nesteellä, on kantta vaikeaa pitää kiinni. Kun kantta puristaa
väkisin, neste ei enää kuljekaan pullon sisällä olevaan kumin osaan, vaan jää ikävästi pullottamaan suun
ulkopuolelle. Tuloksena siis jälleen vesiperä, vaikka lukijalahja pysyikin tällä kertaa ehjänä.

Jälkityöt:
Hävitä kondomit sekajätteen mukana ja muista pestä Taskumattisi kannet huolella.

Päätelmä:
Luovutin.
Taskumatista ei saa taskumattia lukijalahjojen avulla. Jos joku todella haluaa Taskumatista taskumatin, suosittelen kokeilemaan suosiolla jesaria ja käyttämään lukijalahjat jatkossa järkevämpiin tarkoituksiin.

Kuvat & teksti: Iita
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Pihlajanmarjaviini
osa 1/2

Kuvat & Teksti: Minna & Iita
Viinan hinta se jatkaa voitokasta nousuaan. Tästä
viisastuneina kaksi vuorimieskillan ehkä rakastetuinta naishenkilöä päättivät kokeilla onneaan alkoholin
ihmeellisessä maailmassa. Tässä artikkelissa ei vahingoitettu pihapuun oravia eikä Leinosen Jussia.
Kiltiksen välittömässä läheisyydessä olevat pihlajat
joutuivat kypsän väkivallan kohteeksi, kun taisteluparittaremme Iita ja Minna eräänä sunnuntai-iltapäivänä oli elonkerjuussa. Ehkä epätoivoiseltakin
näyttänyt marjojenkeruu tuotti tulokseksi sukkahousullisen näitä punaisia ja vitamiinirikkaita tilhen
herkkuja (sori tilhet ja närhet). Näistä herkuista
olikin sitten määrä valmistaa herkullista luomuviiniä.
Kaikki kotiviinin ystävät ja vihamiehet tietävät,
että perusteellinen viininvalmistus perustuu puhtaisiin raaka-aineisiin ja valmistusvälineisiin. Senpä
vuoksi sekä marjat että Otaniemen Hunxeilta lainattu käymisastia puhdistettiin huolellisesti. Tämän
jälkeen luonnollisesti alkoi marjojen mehustus
perinteisellä keittomenetelmällä. Marjat laitettiin
niksipirkkamaisesti sukkahousuihin. Täydellisen viinin luomiseksi tällä kertaa käytettiin Euroshopperin
20 denierin koon 36/42 sukkiksia (Pirkka sivuutettiin
koska Euroshopperit oli halvemmat). Kun marjat oli
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pussitettu, laitettiin marjapussi killan omistamaan
10 litran kattilaan yhdessä noin 5 vesilitran kera ja
keitettiin parisen tuntia. Kun marjoista oli mehua
saatu riittävästi irti, nostettiin marjaisat sukkikset
käymisastiaan ja liemeen lisättiin noin viisi kiloa
sokeria ja annettiin sen liueta nesteeseen. Marjojen
päälle ripoteltiin sokeria noin kilon verran ja kun

liemi oli sokeroitunut, kaadettiin sekin käymispönttöön marjojen päälle. Tämän jälkeen alkoi nesteen
jäähdyttely, koska hiivaa ei voinut lisätä ennen kuin
neste olisi noin 30 asteista. Viilenemisen jouduttamiseksi lisättiin käymisastiaan noin 20 litraa
viileää vettä, koska kiltahuoneen keittiön vesihanasta ei kylmää vettä saanut. Veden lisääminen ei
kuitenkaan auttanut ja hiivan lisääminen jouduttiin
siirtämään seuraavalle aamulle.
Seuraavana aamuna, joka oli maanantai, suoritettiin
hiivaus eli noin 10 pakettia (500 grammaa eli puoli
kiloa) tavallista leivontahiivaa (antaa kuulemma
ikävän sivumaun itse juomaan mutta se ei haitanne
itse käymistä). Hiivat liuotettiin luonnollisesti
hartaudella ja huolellisesti kuten asiaan kuuluukin.
Tämän jälkeen kansi laitettiin paikoilleen, vesilukko
täytettiin vedellä ja astia siirrettiin kiltahuoneen
nurkkaan pulputtamaan.

Käymisprosessiin alettua aiheutti pulputtava Tyttö huomattavaa närää kiltahuoneen
käyttäjien keskuudessa, minkä
seurauksena kaksi valopäätä
keksi avata astian kannen. Vitusti kiitoksia heille, sellaiset ihmiset juurikin saattavat kaatua
portaissa jopa tasamaalla. Tapahtuneen jälkeenkin on kuulunut harmittavan paljon valitusta
pöntöstä lähtevästä ”hajusta” ja
tutkivan journalismin osaston
projektiastia on uhattu siirtää
toisaalle. Kyseisen valituspäivän hajun alkulähde kiltiksellä oli kyllä kuitenkin jokin
aivan muu. (Toim. huom. Edellisenä päivänä olivat fuksifutis
ja sen jatkot.)

13

Voi
ei! Koulu alko ja
mulle jäi kesätöistä näin paljon
rahaa. Mitä mä nyt teen?

RYYPPÄÄT
Ti 7.10		

Fuksisitsit			

Otarannan kerhotila +OK20

Ke 15.10		

Rapujuhlat			

Rantsu

To 23.10		
		
Ke 5.11		

Fuksiexcursio		

Koverhar

Fuksien juhlasitsit

TF

Ma 10.11		

Koeporaus			

Rantsu

To 13.11		

Tiedekuntasitsit		

Smökki

Ma-Ti 17-18.11 Vanhojen excursio
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Harjavalta, Pori

Pe 28.11		

Vuorimieskillan 61. Vuosijuhlat

La 29.11		

Vuosijuhlien sillis

Pe 5.12		

Pikkujoulut		

OK20

Ti 9.12		

Piparielementti-ilta

OK20 iso

Kiltahuone
– Tänään ja tulevaisuudessa
Innovaatioyliopistouudistus, tutkintosääntöuudistus, tietojärjestelmäuudistus ja niin edelleen. Vuorimieskillan kiltahuone ei enää voi katsoa sivusta
Otaniemessä riehuva uudistusten paloa vaan
hyppää mukaan purjehtimaan uusille tuulille.
Wuorikautiset esitteleekin teille nyt kiltahuoneen
infrastruktuuri- ja imagouudistukset kaikissa
komeuksissaan.
Yleisöulkomaisema-WC
Saniteettitilapalveluiden osalta kiltahuoneen käyttäjät ovat jo kauan joutuneet tyytymään vanhoilliseen sisävessaan. Joskin vanhan mallin kakkiliiteri on ajattoman tyylikäs ja viihtyisä ovat monet
kanta-asiakkaamme jo huomanneet että samojen
Blades of Steel-liigataulukkojen ja kalansilmäobjektiivin tuijottelu alkaa pidempien istuntojen aikana
käymään auttamatta tylsäksi. Vastataksemme yleisön
tarpeisiin kiltahuoneemme lanseeraa kampuksen
ensimmäisen yleisöulkomaisema-WC:n. Fasiliteettimme tarjoaa käyttäjälleen ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata luonnon tapahtumia ja ihastella
vehreän maanläheistä korkeakoulumiljöötä. Lisäksi
uusi WC:mme tarjoaa ohikulkijoille mahdollisuuden osallistua kanssaihmisten kamppailuun itsensä
kanssa esimerkiksi hyväntahtoisien kannustusten ja
auttavaisten neuvojen muodossa. Tule sinäkin kokemaan vessankäytön seuraava ulottuvuus ystäviesi
kanssa uuteen Yleisöulkomaisema-WC:mme.

Viihde-elektroniikkauudistus
Viime vuosina viihde-elektroniikka on uudistunut
valtavin harppauksin. Käyttöön on tullut laitteita
joiden olemassaolosta vielä muutamia vuosia sitten
ei olisi uskallettu edes unelmoida. Näinä teräväpiirtokuvan ja monipistesurroundäänen aikoina
myös kiltahuone päätti kerralla ottaa karannutta
teknologiajunaa kiinni. Yksityisten lahjoitusten
avulla olemme saavuttaneet pisteen jossa kiltahuoneen laitteisto on esimerkiksi pelikonsolipuolella
kuuden sijasta vain yhden sukupolven nykytasoa
jäljessä. Haluamme kiittää lahjoittajia osallistumisestanne kiltahuoneen viihtyvyyden kehittämiseen.
Nurisijoille taas haluamme tehdä selväksi että näin
yhdistystoiminnassa uudistukset yleensä maksetaan
jäsenten hikenä ja kyyneleinä, pelkällä sohvalta
harrastetulla suunsoitolla ei saavuteta kuin rakkoja
takamukseen.
Kasvihuoneilmiö
Ekohippeyden noustua muoti-ilmiöksi myös Vuorimieskillan kiltahuone on joutunut huolestumaan
ekologisesta jalanjäljestään. Erityisen huolestuttava
on ollut kiltahuoneella istuvien kiltalaisten tuottaman
hiilidioksidin aiheuttama ilmastonlämpenemisen edistäminen. Koska kiltahuoneen käyttäjien aikaansaaman kansantaloudellisen hyödyn määrä heidän tuottamiensa päästöjen suhteen on erittäin vähäinen, on
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kiltahuoneella ryhdytty toimiin hiilidioksidin muuttamiseksi takaisin hapeksi huonekasvien avulla.
Takaiskutkin valitettavaa todellisuutta
Toisin kuin muut suuret uudistujat, Vuorimieskillan
kiltahuone ja kiltahuonevastaavat ovat valmiita
kantamaan vastuunsa kun asiat eivät mene ihan niin

kuin suunniteltiin. Esimerkiksi kauan esillä ollut
pihtipieliremontti on luistanut aikataulusta jo useasti. Kiltahuonevastaavat kuitenkin vakuuttavat että
remontti tullaan suorittamaan ja että se valmistuu
suunnitellusti ennen kuin Suomi voittaa jalkapallon
EM-kilpailut.

Jussi Leinonen

onevastaava

u
Ylistetty Kiltah

VIIKON RAUTAJALKA

sensuroitu
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Waraslähtö 2008
Lauantaina 30.8. järjestetyssä Waraslähdössä saivat
innokkaimmat uudet fuksit ensikosketuksen Vuorimieskillan toimintaan, raatiin, ISOhenkilöihin
sekä tietysti toisiinsa. Paikalle materiaalitekniikan
laitoksen eteen ilmestyi reilun 15 fuksin lisäksi
ISOhenkilöistä ja raadista kaikki kynnelle kyenneet.
Myöhemmin illasta mukaan liittyi vielä jokunen
fuksi ja vanhempi kiltalainen.
Iltapäivää vietettiin rennon fanttipalloilun merkeissä
Alvarin aukiolla. Sääkin oli suosiollinen, sillä edellisten päivien sateista huolimatta Waraslähtöpäivänä
ei satanut ja oli jopa ihan lämmintä. Uudet fuksit
antoivat heti mahtavan kuvan itsestään olemalla
aktiivisesti pelissä ja hengailussa mukana. Fanttipallopelin lopputulosta en pysty enkä halua fuksien
vastapuolella pelanneena muistaa, mutta sen verran
voin toki sanoa, että fuksit saattoivat voittaa hiuksenhienosti.
Jatkot pidettiin kesällä remontoidussa Rantsussa,
jossa tarjolla oli syötävää nälkäisille pelaajille ja
kannustajajoukoille. Alussa pidettiin esittelykierros, jonka jälkeen jo osa nimistä jäi mieleen, ja illan
myötä ainakin kaikkien kasvot tulivat tutuiksi. Sauna oli lämpimänä, ja halukkaat pääsivät pesemään
pelihiet rempatuissa saunatiloissa sekä virkistävässä
(lue: kylmässä) merivedessä.
Kaiken kaikkiaan ilta oli todella onnistunut. Jo
Waraslähdössä sai kuvan, että tänäkin vuonna kilta
on saanut uusiksi jäsenikseen kasan mahtavia ja
mukavia persoonia. Tämä kuva on vain vahvistunut
kuluneiden viikkojen aikana. Edessä on varmasti
mahtava syksy!

Teksti: Iita
Kuvat
: Markus Nuotto
(sankopallosta)
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Kiltavaatekauppa avattu!
Nyt kun räiskäleet alkavat olemaan menneen talven lumia, ja taskumattien myynti on romahtanut pohjamutiinsa, on Vuorimieskillan lähdettävä takomaan rahaa uusin voimin – kiltavaatekaupan voimin!
Vuorimieskillan yleiskokouksessa päätettiin kiltatuotevalikoimaa ehostaa Jussi Lyytisen suunnittelemalla
kilta-t-paidalla, jonka oli tarkoitus tulla markkinoille keväällä 2008. Alkuperäisten suunnitelmien toteutumattominen aiotaankin korvataan täysin uudistuneella mallistolla ja hinnastolla. Tarkoitus on tuoda markkinoille useita malleja, jotka on suunniteltu killan muotigurun, Isä Räiskäleen kanssa. Paidat on suunniteltu
erityisesti räiskäleen alle ja päälle. Uutuutena mallistosta tulee myös löytymään asusteita, jotka sopivat
fräiskäleen (farkkutakki) alle tai uimarannalle.

Paita nro. 1 Virallinen kilta-t-paita. Suunnittelukilpailun voittaja. Suunnittelija: JLy

Paita nro. 2 Virallinen kilta-t-paita. Suunnittelukilpailun voittaja. Suunnittelija: JLy

Paita nro. 3 Materialistit. Kaksi killan kaunotarta suostui
uhraamaan kasvonsa killan talouden pelastamiseksi.

Paita nro 4. Kilta-t-paidan ensimmäinen versio. Epäedustavuuden takia rajoitettu 10kpl:n koe-erä!!
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Jätkä on
Teekkari

Paita nro. 5 The King. Ennen vallanvaihtoa on hyvä muistaa
että killassa on yksi ja ainoa kuningas.

!
S
U
UTU

Paita nro. 6 Jätkä. Varama valinta kaikkiin tilaisuuksiin.

!
S
U
UTU

U

U

Kyllä KIITOS!!!		

Wuorikautiset ei maksa
tilauksen
postikuluja

					

Tilaan KAIKKI paidat ja KAIKKI koot sekä osallustin arvontaan (kestotilaus*):				

		
		
		
		

Tilaan paidat:
Paita nro: _________		
Paita nro: _________		
Paita nro: _________		
Paita nro: _________		

KYLLÄ!

koko: ________
koko: ________
koko: ________
koko: ________

Maksaja:
SOSIAALITURVATUNNUS
________________________________
SUKUNIMI
ETUNIMI
________________________________
LÄHIOSOITE
______________________________________________________
POSTINUMERO
POSTITOIMIPAIKKA
______________________________________________________
PUHELIN
________________________________
HOLHOOJAN KOKO NIMI
________________________________
PASSIKUVA
PANKKITIEDOT
______________________________________________________
ALLEKIRJOITUS
______________________________________________________

Osallistun arvontaan ja aijon voittaa Wuorikautisten
kestotilauksen ensi
vapuksi.
*kestotilaus maksaa sinulle vain kestotilauksen edellyttämät posti-, kuljetus-, paino- sekä jakelukulut.

Wuorikautiset
Vuorimiehentie 2
02150 Espoo
Finland
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FUKSIFUDIS

Kuvat: Markus Nuotto, Teksti: TM

11.9.2008 ohjelmassa oli perinteinen vanhemmat
tieteenharjoittajat vs. fuksit jalkapallo-ottelu. Ottelu sujui alusta loppuun hyvin tasaisissa merkeissä
ja pelaajat tasaisissa nousuissa.

Ilta loppui aikanaan ja fukseille saatiin hyvä mieli
karvaasta tappiosta huolimatta. ”Ensi vuonna tekin
pelaatte voittajajoukkueessa”.

Ensimmäinen Omppu-pullo: Peli alkoi vanhempien
ylivoimaisella pyörityksellä, mutta maaleja tuli
tasaiseen tahtiin. Vielä tässä vaiheessa erotuomarin
puuttuminen peliin oli vähäistä. Keltaisen kortin
puutteen vuoksi nähtiin ensimmäisen pullon aikana
muutama punainen. Tauolle mentiin noin 35 minuutin pelin jälkeen vanhempien tieteenharjoittajien kolmen maalin johdossa.
Puoliaika: Puoliaikaa vietetään 15 minuutti, jonka
aikana naula paloi ja kalja maistui.
Toinen Omppu-pullo: Erotuomarin ote alkoi lipsua.
Jo ensimmäinen pullo oli näyttänyt sen, ettei tästä
ole tulossa vanhojen maalijuhlaa, kuten useana
aikaisempana vuonna on tapahtunut, vaan tiukka ja
verinen kamppailu killan sisäisestä mestaruudesta.
Toisen pullon aikana punainen kortti viuhui tiheään
tahtiin ja suussa pysyi naulan sijasta pilli. Erotuomari otti pullon lopuilla ottelun ratkaisemisen
omiin käsiinsä. Hän oli päättänyt hoitaa kaikkia
tyydyttävän lopputuloksen – tasapelin (yhden
ylimääräisen taukokaljan itselleen).
Jatkoaika: Kaljan mittainen jatkoaika ei jättänyt
kenellekään epäselväksi ketä hallitsee killan jalkapalloskeneä. Puhtaalle ja virheettömällä pelillä
vanhemmat tieteenharjoittajat musersivat väsähtäneet fuksit. Lopulta peli päättyi vanhempien
tieteenharjoittajien 6-0 voittoon, joka lieneekin
ottelun ainoa muistamisen arvoinen tulos.

Tiukka pelitilanne fuksien maalilla

MAALI!! SE ON SIINÄ! Jopa Fobe hymyilee

Ja jatkot: Jatkot vietettiin Ossin linnassa. Sauna oli
lämmin, olut kylmää sekä ottelun lopputulos historiaa. Erotuomari piti kortit taskussaan ja päänsä
visusti pöydän pinnassa, kunnes oli aika laulaa
”Ken ompi fuksi”–laulu. Tämän rituaalin loppuun
viemiseen auttoi Fobe häntä nostamalla hänet
tuolille seisomaan ja pitämällä nukkuvan tuomarin
pystyssä koko laulun ajan.
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Sikailusta rankaistaan punaisella kortilla

Pojat pelaamassa taskubilistä

ISO-juomarinki

Säätiedotus W/III-W/IV
Voimistuvaa lounaistuulta ja puuskaista länsituulta. Enimmäkseen
pilvistä, kosteaa ja lähinnä aamulla monin paikoin sadekuuroja.
Päivällä lännestä alkaen selkeämpää ja enimmäkseen poutaa.
Öiden alin promilletila 0,5...3,5 promillea ja päivien ylin
0,1...1,5 promillea. Kosteiden öiden päätteeksi
päivisin voi tulla paskaa niskaan tai nestettä pönttöön.
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Wuorikautiset III/2008 pres. James Bond And Souhau

James tuli baariin ja tilasi: “One suohauta [souhau]”. Eli yksi Kyllikki Saaren suohauta. Noheva baarimikko ei ymmärtänyt lontoota ja iski pöytään kaljan. Tähän James tokaisi: “You fukin fool!”, ja avasi pistoolikotelonsa napin.

PAM! PAM! PAM! Kunnes osui. Lopulta James sai tilaamansa suohaudan ja joi sen ykkösellä. Vitun tyhmä jätkä.

Kuin kaksi marjaa
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The myyrä

A. Myyrä
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KAIKKI TÄMÄ JA PALJON MUUTA SELVIÄÄ SEURAAVASTA LEHDESTÄ

On hetkiä jolloin on parempi pitää päänsä kiinni...

Moro
tytöt! Mä oon
Spiiro!

Hiljaa
Iiro! Me luetaa
Wuorikautisii!

...Wuorikautisten lukupiiri joka perjantai kiltiksellä.

