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Pääkirjoitus

Wazzap dogs?!?!
On tullut aika päästää irti päätoimittajan oravanpyörästä. Hyvä niin, sillä ei tätä montaa vuotta kestäisi, jotkut eivät
kestä edes yhtä. Minä sentään kestin sen ja voin sanoa, että ennakkoluuloistani huolimatta lehden teko osoittautui ihan
hauskaksi puuhaksi. En sitten tiedän, minkä laatuisia juttuja tällä puuhastelulla syntyi, mutta mielestäni juttujen taso
ylsi raativuotemme keskitasolle.
Ensimmäiset muistot päätoimittajakaudeltani ovat keskustelut edeltäjäni kanssa. Häneltä sain rohkaisevan kommentin kuinka lehti syntyy: ”Jos sul ei oo fukseja sun toimittajis, tuskin saat yhtäkään juttua lehtees”. Onneksi toimittajani osoittautuivat heti vuoden alussa maailman parhaiksi, joilla intoa ja sisua kirjoittamiseen ja kuvittamiseen riitti.
Suurin kiitos lehden tekoon liittyen kuuluukin heille. Te mahdollistitte sen, että Wuorikautiset ilmestyi jälleen ”joka
kerta”. Kiitos myös kaikille muille, jotka ovat tavalla tai toisella osallistuneet lehden tekoon.
Vaikka Wuorikautiset on päätoimittajan tärkein tehtävä, on usein tehtävä lehteä varten päiviä, viikkoa ellei jopa kuukausia kestävää taustatutkimusta. Tämä taustatutkimus onnistui erittäin hyvin, sillä raati toimi hyvänä tukijoukkona.
Mahtavista tapahtumista, seikkaluista, kokouksista ja mökkireissuista suuri kiitos kuuluu heille. Ja meillä oli niin
mukavaa…
Vaikka raatiin lähtö oli minun osaltani pieni sattuma, en ole sitä hetkeäkään katunut. Raativuoden aikana olen tutustunut hauskoihin ihmisiin, joihin en varmasti muuten olisi tutustunut, jauhanut känniläppää osaston henkilökunnan ja
yritysmaailman edustajien kanssa. Näistä parhaana muistona onkin jäänyt mieleen keskustelu erään keskeisen metallifirman toimitusjohtajan kanssa. Keskustelu meni suunnilleen näin: ”Mmmmeillle vaaa töihin ku valmistut”, ja sen
jälkeen sain pyyhkiä naamalta tämän humaltuneen tj:n syljet.
Näin raativuoden jälkeen voin vain todeta, että kannattaa lähteä kiltatoimintaan mukaan, ja jos vain mahdollista,
viettää vuosi raadissa. Tämän vuoden aikana näkee ja kokee hyvin paljon
ikimuistoisia asioita, joista ei aikaisemmin ollut minkäänlaista käsitystä
ja tästä vuodesta jää hyviä tarinoita opiskeluajoista kerrottavaksi lapsenlapsille.
Vallanvaihdon myötä ei voi kuin toivottaa onnea päätoimittaja Tuomiselle. Rohkaisevat viimeiset sanat hänelle ovatkin: ”Paskoistakin jutuista tulee hyviä, kuhan ne ovat tarpeeksi paskoja”.
-Toni
Ex-päätoimittajanne

Toimitus:
Päätoimittaja: Toni Mattsson

toni.mattsson@tkk.fi

ntie, Miia
Toimittajat: Jussi Alantie, Minna Ala
Timo TuPesonen, Antti Myyrä, Iita Kejonen,
ominen, Jussi Lyytinen, Matti Aronen
Kiitokset: Kuvittajat, Raati 2008 &

2009

Julkaisija/Osoite: Vuorimieskilta ry/
50
Wuorikautiset, Vuorimiehentie 2, 021
Espoo
Paino: Multiprint Otaniemi

3

Puhiksen pöhinät
Tervehdys, rakas vuorikansa!
Kiltalaisten vasta kömpiessä luennoille ja kiltahuoneelle, on uuden raadin vuosi pyörähtänyt käyntiin jo aika
tovi sitten. Itseä ovat kohdanneet lähinnä “kuinka sä vielä jaksat?” kyselyt. Mutta miksikäs ei, porukka on
intoa täynnä ja uskon, että edessä on mahtava vuosi!
Vaikka tapahtumia ei olekaan vielä ehditty juuri järjestää on oma ja killan kalenteri niitä tulvillaan seuraavat
viikot. Tulevaakin on ehditty suunnitella. Vappulounasta syödään taas perinteisesti Bottalla. Onneksi joulukuun tulipalo ei vaikuttanut tähän perinteeseen. Vuosijuhlapaikkakin on jo ehditty varata.
Kesätyönhaku on taas ajankohtaista ja siihen pääsi viimeistään käsiksi killan Harjoittelu- ja teekkari-infossa.
Jos raati tuntui fukseille vieraalta, lienevät Haalarisitsit korjanneet tätäkin asiaa. Onhan kaikki syyspisteet jo
kasassa?! ..ja nyt täyttä häkää kohti vappua ja lakkeja. Muidenkin toki kannattaa käydä katsastamassa killan
kevään tapahtumia.
Raadin yhteen hioutumista tutkaillaan jälleen Kotimaan pitkällä. Uusia kokemuksia ja ystäviä karttuu viikon
aikana kummasti. Ja onhan reissu muutenkin ikimuistoinen, vaikka kotiin palattua mukaan on saattanut tarttua vain hämäriä muistikuvia.
Mikäli mieltänne painaa jokin, aina saa tulla
nykimään minua tai raatilaisia hihasta. “Vanhat
narisijat” ovat arvokkaita tietolähteitä ja toisaalta uusia tuulia toimintaan kaivataan aina.
Toivottavasti koetaan kaikki yhdessä mahtava
Vuorimieskillan vuosi.
Tapahtumissa nähdään!
Miia
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Väbän pöhinät

Vuoden ekat pöhinät!

Nohni nyt on sitten Fuksivuoden eka puolisko done ja tapahtunu vaikka mitä! On ollut ikimuistoiset fuksisitsit, Koeporaus, risteily ja Otasuunnistus .. Toivottavasti kaikilla teillä fuksipalleroisilla on ollu kivaa!
Meinaan mulla ainaski on ollu teijän kanssa just ässää!
Joululoma ja thaimaan kiertely meni niin että hujahti ja taas oli edessä opintielle raahautuminen. Te ootte
vaikuttanu opiskelevan ihan täysiä, tosi hienoa! Mutta muistakaa myös, että työelämässä kerkeää olla valmistuttua ihan sakkelin pitkään, FUKSI VUOSI ON VAIN KERRAN ELÄMÄSSÄ. Vielä kerkeätte ottaa
siitä aivan kaiken irti! Voin (hurraan huutamisesta) käheällä rintaäänellä sanoa että se jukoliste kannattaa!
Fuksi Wappu (se järjestettiin) (ja muut Waput sen jälkeen) ovat olleet ikimuistoisia kokemuksia täynnä!
Kevät alkaa siis uhkaavasti lähestyä ja se paljon puhuttu WAPPU! (Mikäli fuksimajuri päättää sen järjestää.
Majuri uhkaili jo fuksiristeilyllä et jos joku pakottaa sen lähtemään kiertelemään Tukholmaa, niin Wappua
ei tule. Eli kannattaa olla nätisti. :P ) Pitäkäähän huolta että teillä on kaikki vaadittavat pisteet lakkia varten
ennen Wappua kasassa!
Tätä talvea kestää kohtuu hyvin nyt kun on lunta. Ei tunnu yhtään niin pimeeltä! Ja ihan kohta saattekin
omat Kaljakorinsiniset haalarit, joilla pääsette peuhaamaan lumeen ja mutaan jei!
Ootte ihan super kivoi! Vanhemmat kiltalaiset kans!
Fuksiväbänne
Hurraa-Marski
ps.älä syö keltaista lunta, se nyt vaan ei kannata.
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RAATI
Puheenjohtaja - Miia “Kolmas kerta toden sanoo” Pesonen

Rautaiseen otteeseensa killan vuoden vaihteessa ottanut Miia hurmaa killantapahtumissa juhlaväen kauniilla äänellään. Jääaloilla
leikkimiseen tykästyneen puheenjohtajamme tehtäviin johtamisen
lisäksi kuuluu myös keväisin fuksien laulunopetus ja kansaivälisistä asioista neuvominen.
Sihteeri - Sarianna “Sihteeri” Suominen
Sarianna on raatimme tummin ja tulisin tytsy! Sihteerille ominaisesti hän kirjoittaa ajatusta nopeammin (eli teksti on välillä vähän
höpölöpöä) ja viihtyy puheenjohtajamme lämpimässä sylissä.
Sariannan aurinkoisuus ja lämmin luonne välittyy kiltalaisille
viikkotiedotteiden riipustusten kautta!
Isäntä - Jussi “Jii” Leinonen
Jussi on tunnettu sulavasta iskutekniikastaan ja tarkkaan harkituista iskurepliikeistään: ”Hei, mitä jos mä tulisin ensin teille ja
sitten suhun?”.

Emäntä - Iita “Ii” Kejonen
Laulava ja lentopalloileva keittiömestari. Tutuksi tulleiden vokaalisten taitojensa lisäksi Iitalla pysyy myös keittokauha, kaulin
tai tarvittaessa jopa keittiöveitsi kourassa. Näiden yhdistelmällä
emännän hommat onnistuvat ja apuhenkilöt pysyvät kurissa!
Excursiomestari - Tatu “Relax” Karlström
Tämä excumestari ei turhia stressaa. Ja mikäs siinä rentoillessa
kun excut on hoidettu jo viime vuoden puolella muiden toimesta.
Vaikka kaljatuopin nostelu on vaihtunut levypainoihin, on opintovastaavalla ehkä vielä pientä työnsarkaa jos aivosolut pyritään
saamaan samaan treenitahtiin.
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2009

Rahastonhoitaja - Maria “Helleraja” Helle
Vartioi killan rahakirstua tiukalla otteella. Pihtaa rahoja sujuvasti
useilla kielillä, kuten vaikkapa ranskaksi, ruotsiksi, englanniksi ja
suomeksi. On edustanut kiltaa vuodesta 06 lähtien varsin aktiivisesti mm. apuIE:ssä sekä Monsin ISW:llä. Raatitoiminnan ohessa
alppihiihtää ison osan talvesta Alpeilla sekä kotimaassa.
Fuksivääpeli - Marleena “Marski” Ahonen
Missä bileet, siellä Marski. Missä Marski, siellä lauletaan. Jos
lauletaan, voi myös tanssia, ja siitäkin Marski tykkää. Neiti Hurraa tartuttaa eloisan olemuksensa ja sammumattoman hymynsä
kaikkiin. Väbämme viihtyy Aasiassa, mutta fukseja hän ei unohda
vaikka välimatkaa olisi puoli maapalloa. Hurraaa!
Fuksiylikersantti - Esa-Pekka “EePee” Räisänen
Varkaudesta, Savon sydämestä, etelän ihimeitä katselemaan tullut
EP on valloittanut killan sydämmet ennätysajassa. Keväällä “Esis”
hioo taitonsa loppuun Marskin opastuksella ja on syksyllä valmis
sulattamaan pienten fuksien sydämet. Eikä tähän hommaan voisi
parempaa ihmistä löytääkään, sillä onhan EP siististi cool.
Opintovastaava - Valtteri “Fuksi-Valtteri” Pitkänen
Tunnistat vuoden 2009 opintovastaavamme Valtterin loputtomasta
puhetulvasta, oli keskustelun aiheena mikä tahansa. Puheliasuudestaan huolimatta (tai ehkäpä nimenomaan juuri siitä johtuen)
Valtteri on aivan mahtava tyyppi, jonka seurassa on aina hauskaa.
Helpoiten tämän kilta-laisten opintojen edistymistä kannustavan
(eh?) raadin edustajan bongaa kiltahuoneelta pelaamasta forza
motorsportia tai siemailemasta tenttikaljaa.
Päätoimittaja - Timo “Tippalukko” Tuominen
Toimittajakunnan pomo Timo on jo moneen kertaan osoittanut
ideointikykynsä ja tuotteliaisuutensa tekemällä hienoja, tavanomaisuudesta poikkeavia taiteellisia ratkaisuja mm. Hard cock café
-teeman ympärille. Yllättävää kyllä, hän pystyy näihin tekoihin
täysin ilman päihteiden vaikutusta! Kilta jää innolla odottamaan
hänen näkemystään Wuorikautisten ulkoasusta ja sisällöstä.
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Vuorimieskillan
Teksti: Timo Tuominen

Kuvat: Jörn Rohleder

Vuosijuhlat vuosimallia -08

Vuorimieskillan vuosijuhlat, tuo vuoden korein seurapiiritapahtuma, oli taas käsillä. Tällä kertaa itsekin
pääsisin juhlan säätyluokituksessa kuluttavalle puolelle, vaikka ei siinä taskumattien myynnissä ja pakettiauton lähes puuhun ajamisessakaan varsinaista valittamista ollut. Joka tapauksessa, juuri ostamaani Turo
Tailorin pukuun suojautuneena lähdin katsomaan mistä tässä on oikeastaan kyse.

Valitettavasti heti aluksi loistokas mielikuvani yksipuolisesta ruokien mättämisestä ja tarjoilijoiden
solvaamisesta ammuttiin kuitenkin alas. Todellisuus oli, että seuraavan vuoden raatilaisena olisin tarjoilemassa ennen varsinaista tapahtumaa olevassa cocktail-tilaisuudessa. Surullista kyllä, muuten en tosin olisi
noille etkoihin edes päässyt.
Ei hävittävää, ajattelin, ja laitoin tarjoilijailmeeni päälle!
Cocktail-tilaisuus osoittautui varsin mukavaksi. Tärkeät ihmiset söivät kädestäni - ruokatikkuja - ja lahjoja
jaettiin. Jotkin kiltamme saamat huomionosoitukset olivat hieman teknisempiä, toiset painavampia. Lattiallekin alkoi kerääntyä huomattava määrä epähuomiossa liiskattuja pullonkorkkeja. Pian olikin jo aika
siirtyä varsinaiselle juhlapaikalle.
Itse hotellilla juhlatunnelma alkoi entisestään nousta. Lisää juhla-asuisteisiin verhoutuneita ihmisiä ilmestyi joka puolelta. Itse siirryin hissukseen lippujen kantoa opettelemaan, sillä sellainenkin vastuu oli omalle
kohdalleni langennut.
Niinkin alkuillasta airutnauhan asettaminen jopa ohjeen kanssa vaikutti huomattavan haastavalta
tehtävältä. Onnekseni itse en sellaista joutunut pukemaan. Lähtemäänkin päästiin. Lippu hieman kolahti
kattoon, mutta kukaan ei varmaan huomannut.
Itse ohjelmasta eräs kohokohdista oli Oltermanni Holapan puhe - harva ihminen kykenee yhtä sujuvasti
vaihtamaan aihetta aina lomamatkasta talouskriisin kellarissa lojuviin ongelmiin. Jälkimmäiseen syy on
muuten se, että ihmiset aina unohtavat mitä tulikaan tehtyä viime taantuman aikaan ja tekevät sen uudelleen. Varmaan sama asia kuin tenttienkin kanssa - seuraavalla kerralla muutaman kuukauden päästä ei
enää muista ettei viimeksikään mitään osannut ilman lukemista.
Puhe naiselle taas lähestyi verbaalista taideteosta. Harvoin kuulee niin oivaltavalla tavalla muotoiltuja
kohteliaisuuksia; itse en ainakaan valitettavasti pääse lähellekään. Myös kavaljeereille pöytiin jaetut ruusut neidoille annettavaksi tekivät hienostuneen vaikutuksen.
Muista esityksistä vastasivat Senkkasiskot, Retuperän WBK sekä tietysti Vuorimieskillan tämän vuoden
fuksit. Speksi olikin tänä vuonna melko korkealaatuinen, ja käsitteli oivaltavalla tavalla tärkeitä yhteiskunnallisia teemoja. Ryhmä lähti rohkeasti syväluotaamaan akateemisen maailman väistämättömiä
luokkaeroja asettamalla Wuorimiehen™ ja humanistin ihmisoikeudet vastakkain. Ei tosin liene kenellekään epäselvää kumman puolelle vaaka kallistuu tiukan valinnan tullessa eteen.

8

Seisaaltaan liikehtiminen edes hyvän musiikin tahtiin ei ole oikein koskaan ollut se minun teekupilliseni,
eikä näin ollut tälläkään kertaa. Ensin sitä vaaditaan tanssimaan, ja sitten taas muistetaankin että eihän se
osaa. Ja uudestaan. Sekin silti aikanaan loppui, ja pääsi odottamaan jatkoja.
Rantasaunalle lopulta lähdettiinkin, ja meno jatkui siellä. Aivan kaikkea en tuolta muista, mutta hauskaa
sielläkin oli. Valitettavasti allekirjoittaneella alkoi liian nopeasti väsy painaa, ja juhlat loppuivat kohtalokkaalle seuralaisen saattomatkalle.

9

UDRUGASRETNO!
Ilmo Kroatian ISW:lle päättyi. Nyt sitä sit ollaan lähdössä tutustumaan uuden maan kulttuuriin (juomasellaiseen) ja tapoihin (jos niitä edes on tällaisilla reissuilla). Mahtavaa!
Aamuinen messenger-keskustelu matkaanlähtijöiden kesken varmasti avartaa kaikille tämän ilonpäivän tunnelmia:

Mahtavaa tosiaan..
Tulipa nyt silti varattua liput samaan koneeseen ja kuukauden mykkäkoulun jälkeen koitti lähtöselvityksen
aika. Seuraavat kahdeksan päivää sujuivat onneksi mukavammissa merkeissä. Saimme tutustua Kroatiaan
ja sen moniin kasvoihin. Näimme niin sodan arpia kuin paikallista teollisuutta, keskiaikaista historiaa ja
nykypäivää. Päivämatka itärajalla sijaitsevaan Vukovariin oli hieno ja pysäyttävä kokemus. Vierailimme sen
keskussairaalassa, josta kaikki turvaa sodan aikana hakeneet 273 siviiliä joukkomurhattiin serbien toimesta
läheiselle kukkulalle. Kävimme joukkomurhan tapahtumapaikalla rakennetulla muistomerkillä sekä osoitimme kunnioitusta uhreille omistetulla hautausmaalla sytyttämällä kaivosmiesten kynttilän. Muita vierailukohteita olivat Pohjois- Kroatiassa, lähellä Unkarin rajaa, sijaitseva maan suuri kaasukenttä, kivilouhos ItäKroatiassa, Zagrebin läheisillä vuorilla sijaitseva keskiaikainen hopeakaivos sekä totta kai Zagrebin keskusta
ja siellä sijaitseva teknillinen, jonka suuren ylpeyden aiheena oli paikallinen fyysikko Nikola Tesla. Saimme
myös kunnian osallistua upeaan ja perinteikkääseen Skok preko kože – juhlaan, jossa ”students become miners by jumping over the leather” (ja kaikki saavat itse yrittää suomentaa). Hienoimmat ja suurimmat juhlat,
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joissa ollaan ikinä oltu! Muuten aika kuluikin zagrebilaisten isäntiemme kiltahuonevastikkeella sekä
majapaikkana toimineella opiskelija-asuntolalla.

niin helpotusta tarjosi maailman parhaimmat zagrebilaiset pitsat valmistava pizzeria aivan kivenheiton
päässä yöpymispaikasta.

Zagrebin alueen, ja koko Kroatian, komeat ja vuoristoiset maisemat olivat eriupeat. Onneksi niitä ehtikin
ihailla bussin ikkunasta yhteensä sellaiset 24 tuntia
sen viikon aikana. Yli 900 vuotta vanhaan Zagrebin
kaupunkiin saimme omatoimisesti käydä tutustumassa viimeisimpien päivien aikana. Nähtävyyksiin
lukeutuivat mm. St Markin kirkko, pienet kujat matkamuistomyyjineen, yksi apteekki, uskomattomat
kukkaistutukset sekä varmaankin koko Kroatian
ainoa McDonald’s.

Kroatian ISW:llä, kuin myös aina kaikilla muillakin
ISW:llä, järjestettiin kiitostilaisuus. Saimme maistella eri maista tuotuja tuliaisia ja samalla tarjota omia
tuliaisiamme kroatialaisille sekä muiden maiden
edustajille. Koskenkorvan Minttuviina sai parhaat
arvostelut ja saimmekin monelta eri taholta käskyn
tuoda sitä lisää Suomesta. Jos siis joskus päätämme
vierailla uudestaan paikallisten opiskelijoiden luona, on meidän vietävä tuliaisiksi vaatimattomat 19
pullollista Minttua aka ”liquid mint candyä”.
– liro ”we have pretty sheep” Lehtiniemi ja Jatta
”fuck you!” Rouvinen

Kroatian historiaan ja teollisuuteen tutustuminen
maittoi matkaajille, samoin myös sen ruuat. Kaikkien yritysten isännät tarjosivat ruokalistan maukkaimmat ja kalleimmat, monen ruokalajin ateriat,
aina vierailuiden jälkeen. Opiskelija-asuntolan
ruokala tarjosi myös mitä ihmeellisimpiä ruokalajeja. Koskaan sellasia nähny tai maistanu! Nam! Jos
sattui vielä noiden ruokien jälkeen jäämään nälkä,
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Mitä siellä matkalla nyt sitten oikeasti tapahtuikaan – kysely
Mitä kaikkea tapahtuukaan viikon aikana, kun 22 ulkomaalaista kahdeksasta eri maasta lähetetään Kroatiaan,
miinakenttäiseen ja sodanruntelemaan maahan, jossa shotti vodkaa maksaa vain 43,5 senttiä. Ympyröi oikeat vastaukset ja saat tietää, mitä kaikki Kroatian baarimikot vastasivat suomalaiskaksikolle heidän koettaessa tilata valkovenäläisiä.
1
Iiro sai maistaa kroatialaista piparia.
n. Kyllä!!
p. Ei helvetis..
2
Kuinka monta kieltoa suomalaisille reissaajille langetettiin viikon aikana?
e. No mitä näitä nyt on.. Lasketaanhan: vodkanjuontikielto, lähestymiskielto, omatoimiseikkailukierrosyksinkeskelläyötäkielto, pillinkäyttökielto..
a. Eiks ISW:llä kaikki oo muka sallittua?
3
Muut ulkomaalaiset saattavat omata nyt sellaisen käsityksen, että Suomessa juodaan yleisemminkin
vodkaa pillillä nenän kautta.
t. Ei sentään.. Nautittujen shottien määrä enimmäkseen yllätti.
r. Voi v***u mitä ne on menny tekee siel!?!
4
Iiro potkaisi tyttöjen huoneen ovea. (Ovi meni jopa rikki.)
a. ”Ei mikään ihme. On sillä niin teräksiset lihakset”, tuumasi eräs isännistämmekin.
u. Avaimet huoneeseensa unohtanut Jatta sen itse potkaisi sisään halutessaan ajoissa nukkumaan.
5
Jatta osoitti sanat ”Fuck you!” kroatialaiselle matkanjohtajallemme (ehkä äkkiseltään laskettuna)
noin [90,110] kertaa.
z. Kyl se siihen pystyis. On se niin sellanen. Sehä on Jakomäestäki ja kaikkee..
c. Iirolle se siellä huuteli, aina vaan sille Iirolle..
6
Vaikka tarjolla olikin maailman pahinta kaljaa, koko viikon ajalle hankitut huurteiset loppuivat jo
kolmantena päivänä.
w. ISW:llä ei kaljat koskaan lopu!
u. Iirolle maailmanpahinikinä-kalja maittoi Jattaakin enemmän, joten ihmekkös tuo.
7
Iiro tyhjensi kaksi kertaa kaljapullonsa Jatan taskuun
s. tahallaan.
m. kännissä.
8
Jatta voitti “the president of the faculty of mining, geology and petroleum engineering” –äijän kädenväännössä aamuyöstä, melkein..
y. Ei noin isot jätkät väännä kättä pikkutyttöjen kanssa..
i. Tottakai se halus haastaa heti noinkin leveäharteisen tyttösen voimien mittelöön.
9
Suomalaiset intoutuivat heittämään kaljapulloja parvekkeelta. Loppuasetelmaksi jäi
h. Ei suomalaiset heitä pois kaljapulloa koskaan!
j. yksi autoon osunut pullo.
10
Matkanjohtajamme ilmoitti bussissa matkaavalle monikansalliselle joukolle bussin mikrofonin toimivan taas. Mikä oli matkanjohtajamme seuraava ilmoitus?
o. ”Korjauskustannukset jaetaan suomalaisten, brittien ja hollantilaisten kesken. Tähän ette enää koske!”
e. ”Bussi hajosi. Eikun oikeesti se hajos! Nyt kaikki ulos ja kävellään. Zagrebiin on 40 kilsaa!”
11
Suomalaiset kävivät suihkussa koko ISW:n aikana (yhteensä laskettuna) yhden kerran.
m. Kait niistä toinen edes on kerran käyny pesulla. Ihme touhuu..
k. Mitä!? Käviksne yhdessä suihkussa?
t. En usko! Ei ne kuitenkaa käyny kertaakaa suihkus.
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Vuosi 2008
vasemmalla kädellä

Kaikki sai alkunsa Vuorimieskillan vuoden 2007 vaalikokouksesta, kun Hannu H. Hiekkanen asettui
puheenjohtajaehdokkaaksi. Tapahtui ns. Jupit ja vallankahvoihin nousi Perniön herttua. Tätä vääryyttä ei
Feministilepakot ry. hyväksynyt ja he meinasivat viedä asian jatkokäsittelyyn Haagin sotarikostuomioistuimeen. Vaalitulos kuitenkin piti ja Hiekkanen lähti muodostamaan raatia perniöläisin menetelmin. Muutama
”varma” nimi listassa jo oli, mutta päälomittajan lobbaus venyi aamutunneille. Ennen auringonnousua oli
raati kuitenkin kasassa ja monella kiltalaisella epävarma olo killan tulevaisuudesta.
Vuoden vaihduttua pääsi raati ensimmäistä kertaa tositoimiin. Ensimmäinen tehty hiljainen päätös oli viettää ”ansaittu” krapulavuosi kuusikymppisten jälkeen. Olihan killan rautarouva pistänyt asiat kuntoon edellisenä vuotena. Raati päätti myös, ettei vuoden aikana tehdä yhtäkään sääntömuutosta ja vuoden suurimmaksi tavoitteeksi asetettiin kiltalaisten viihtyvyyden parantaminen. Tämän arveltiin onnistuvan parhaiten
hankkimalla kiltahuoneelle uusi televisio ja pelikonsoli (kiitos Juspelle). Kevätretken jälkeen kiltahuoneelle
ilmestyi myös uusi grilli. Vanha osoittautui liian hankalaksi kuskata, joten paremmaksi vaihtoehdoksi nähtiin
jättää grilli Suomenlinnaan ja hankkia uusi – kalliimpi ja parempi.
Raatilaisille raativuosi osoittautui yllättävän raskaaksi heti alkumetreillä ja he päättivät järjestää viiden
päivän mittaisen lomamatkan pohjoiseen. Jottei matkasta tulisi liian tylsä, päätettiin mukaan kutsua muutamia vuorimiehiä, niin koti- kuin ulkomailta. Kotimaisten vuorimiesten joukkoon onnistui soluttautumaan
raadin muusa, Jupi, jonka räiskäleestä syntyi matkan aikana elävä legenda.
Raatilaisten aikaa ja killan rahaa kului, ja koitti teekkarien joulu. Jouluaattoa juhlittiin perinteisesti paloturvallisella Bottalla, joka loppuunmyytiin viidessätoista minuutissa. Joulupäivän onnistumisen varmisti kolme
raadin urhollista soturia viettämällä pakkasyön Ullanlinnanmäen etelärinteellä nauttien shardone-pensaiden
antimista. Vuorimieskilta sai perinteisen telttapaikan ja vappu meni humalassa.
Kesän jälkeen oli raatia vastassa taas uudet haasteet. Heidän tehtävänsä oli toimia esimerkillisinä vuorimiehinä neljänkymmenenkuuden fuksin edessä. Huonosta tai hyvästä esimerkistä huolimatta 95% fukseista
osallistu koeporaukseen ja heistä tuli killan täysvaltaisia jäseniä. Syksyn fuksitapahtumien ohella järjestettiin
vanhemman koulukunnan opiskelijoille rapujuhlat, joista vuoden ravuksi selvisi Esa-Pekka Keepperi.
Sikisformaatiksi raati valitsi vuoden turhakkeen. Onneksi se ei tänä vuonna ollut katumaasturi tai citymönkijä, vaan Stefan Lindforsin Plup-pullo, joka epäilyttävästi muistuttaa sairaaloista tuttua sorsaa. Myös
vuosijuhlat menivät hyvin.
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Pikkujoulut koittivat ja vihdoin oli raadin 2008 vuoro juoda vuoden ensimmäiset kunnon kännit. Tässä
tehtävässä Reservin kenraali, killan Isäntä, onnistui, mutta haavoittui erittäin vakavasti. Aamupäivän vatsalihastreeni osoittautui kohtalokkaaksi vatsapussin sisäpinnalle.
Kaiken kaikkea raativuosi oli rankka ja kostea. Useista ennakkoluuloista huolimatta lopputulos oli tyydyttävä. Suuremmilta onnistumilta vältyttiin ja vain kaksi henkilöä joutui sairaalaan ekskursioilla; Belgialainen persreikä viilsi moralla holkin peukaloonsa ja Tapsalla (nimi muutettu) jäi monttu auki aamupalalla.
Päätehtävässä raati onnistui kuitenkin hyvin. Heillä oli helvetin hauskaa.

Raati 2008 kiittää kuluneesta vuodesta!

LIITE 1. Sihteerin taidonnäyte.
LIITE 2. Jupin lupaus vuoden 2008 raadille

15

16

17

18

19

VUORIMIEHET!
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta tulee:
Ole mukana vaikuttamassa kuka päättää!
Edustajistovaalit 21-22.4.2009
Ennakkoäänestys 16-17.4.2009
Lähde ehdolle vaaleihin!
Ehdokasasettelu 24.2.2009 asti.
Lisää tietoa:
Vuorimiesten edaattorit
proteek.tky.fi
www.tky.fi

