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Pääkirjoitus
J os homma ei ole valmis, se on 

tekemättä — kunnes projekti on 
loppuun asti viety, sen eteen nähty 

vaiva on arvotonta.

Teet kauppalistan, mutta et ehdi käydä 
ostoksilla. Alat opiskella fysiikan kurssia, 
mutta et lopulta mene tenttiin. Kirjoitat 
ansioluettelon, mutta et koskaan hae sitä 
kesätyöpaikkaa.

Nämä ovat äärimmäisiä esimerkkejä, 
joissa tehdyn työn lopullinen arvo 
tosiaan lähentelee nollaa. Kärjistetty 
periaate kuitenkin toimii varsin hyvin 
ainakin omassa maailmassani. Asioita 
ei yksinkertaisesti kannattaisi jättää 
roikkumaan “melkein valmiina”, sillä liian 
usein ne eivät koskaan valmistu — tai 
vaihtoehtoisesti laittaessa pistettä i:n päällä 
juuri ennen deadlinea selviääkin, että “niin 
joo, tässä oli tääkin.”

Tietenkään kaikkea ei voi tehdä saman 
tien valmiiksi, eikä se ole tarkoituskaan. 
Kyseessä on ajatusmalli, jossa tehty 
työ on hukkaan heitettyä, kunnes siitä 
seuraa jotain konkreettista. Vaikka 
viimeistely ei ole yhtä hauskaa kuin 
uuden projektin aloittaminen, on 
siihen käytetty aika huomattavasti 
hyödyllisempää. Lähes poikkeuksetta 
valmiin ja lähes valmiin ero on 
dramaattinen.

Tällä tavalla on ainakin teoriassa 
mahdollista saada enemmän asioita 
valmiiksi, ja näin hyöty-näkökulmasta 

enemmän arvoa käytetylle ajalleen. Yksi 
kerrallaan kaikki valmiiksi, niin on 
vähemmän avoimia keissejä.

Tuloskeskeinen lähestymistapa elämään ei 
kuitenkaan tarkoita, että ihmisen täytyisi 
olla koko ajan tekemässä jotain tuottavaa. 
On myös tärkeää pitää huolta omasta 
jaksamisestaan. Tähän auttaa selkeä jako 
tavoitteellisen työn ja vapaa-ajan välillä sekä 
tietenkin uusimmat Wuorikautiset.

Nyt on se hetki kun voit unohtaa kaikki 
tekeillä olevat asiat ja keskittyä tajunnalla 
kruisailuun. Kirjoitimme kaikki jutut 
loppuun asti valmiiksi juuri sinua varten!

Hyödytöntä, mutta rentouttavaa 
lukutuokiota!

Timo Tuominen
Wuorikautisten päätoimittaja
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Puhiksen pöhinät
K evät alkaa olla jo pitkällä ja vappu häämöttää horisontissa. Nyt kun 

on tenteistä päästy on aika suunnata tarmonsa kohti uusia kursseja 
ja killan tapahtumia. Kouluakaan ei ole jäljellä kuin kuukauden 

verran ja sitten pitäisi lähteä kesätöihin, kuka minnekin. Toivottavasti te kaikki 
olette saaneet kesätöitä, joskin ne tänä kesänä voivat olla kiven alla. 

Mitä jos kesätöitä ei saakaan? Kesätyöttömän kesän voi kuitenkin 
ottaa vastaan positiivisella mielellä — harvalla on usean kuukauden 
kesälomia. Kesätyöttömän ei tarvitse kiroilla niin kuin niiden 
toisten jotka katselevat aurinkoa tehtaan tai toimiston 
ikkunan läpi. Kesällä on aikaa lukea kaikki ne yöpöydällä 
olevat kirjat, ottaa yhteyttä vanhoihin kavereihin 
tai vaikka lähteä reilaamaan. Työtön kesä on 
mahdollisuus kokea jotain uutta.  

Ennen kesälaitumille kirmaamista on luvassa 
kuitenkin niin opintojen kuin kiltarientojen 
saralla monenlaista toimintaa. Fukseille 
muistutukseksi, että muistakaa käydä 
lauluilloissa! Laulukokeessa lukkarit 
eivät armoa anna, eivätkä sääliä tunne. 
Vuorimiehet ovat aina osanneet 
laulaa ja ovatkin tunnettuja hieman 
omanlaisestaan laulukulttuurista. 
Lauluiltojen lisäksi luvassa on sitsejä 
ja muita enemmän tai vähemmän 
perinteisiä tapahtumia. Huhtikuun 
aikana tullaan myös valitsemaan 
killan uusi Oltermanni yleis-
kokouksessa, joten ole siellä 
tai ole neliö. 

Jaksamista kevään 
viimeisten 
lumenrippeiden 
keskelle. 

Puhiksenne,

Miia
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Jäätelökesä
Kevättä rinnassa, on sanonta 

ajalta, jolloin mummoni hiihti 
kouluun kesät talvet. Toisin 

kuin kesällä hiihtäminen, ei sanonta ole 
täyttä kaliumkarbonaattia. Kevätauringon 
paistaessa lämpimästi häikäisten, alkaa 
käsi hamuta taskunpohjalta aurinkolaseja 
ja silmä bongailemaan terasseja. Vaikka 
lunta on vielä useampi kymmenen senttiä 
maassa ja pakkanen paukkuu, mieli lentää 
silti jo tulevaan kesään sekä rantaleikkeihin. 
Valitettavasti jossakin vaiheessa lapsuuden 
kesät jäätelöineen muuttuivat suviuunoiluksi 
ja kesähessuiluksi. Lapsuuden kesä on 
kuitenkin vielä mahdollinen.

Kesäduuniblues soi tulevana kesänä 
hieman hiljaisemmin kuin aiemmin. 
Nykyhetken laskusuhdanteessa monilla 
yrityksillä on rekrytointikielto päällä, vaikka 
kesäteekkareita tarvittaisiinkin. Uskonkin, 
että monet tulevaisuuden työnantajat 
soittelevat epätoivoisena peräämme vasta 
toukokuussa, kun asioista ryhdytään 
puhumaan niiden oikealla nimellä. Tosiasia 
on, että tämän päivän phuksi ja tupsuphuksi 
rekrytointi kantaa viljaa vasta neljän vuoden 
kuluttua. Silloin seisotaan taas nousukauden 
hississä, laajennetaan ja palkataan. Hississä 
on turha enää itkeä alakertaan jääneiden 
työntekijöiden perään.

Mikäli järkeen ja tunteisiin vetoaminenkaan 
ei auta työnhaussa, on aika kohdata 
lapsuuden kesä. Monet potevat turhaan 
huonoa omaatuntoa löytämättömistä 

kesäpesteistä. Henkilökohtaisesti uskon 
viettäväni vielä liian monta kesää 
oravanpyörässä ja nyt olisi ainakin syy, 
tai hemmetin hyvä tekosyy, viettää kesä 
esimerkiksi mökillä ja mummolassa. 
Pahimman omatunnontuskan lievittämiseksi 
voi opiskella pois keväällä rästiin jääneet 
kurssit tai hakea kaupungin ”tienaa vanha 
tonni”-kisaan. Hieman aktiviteettia ja 
paljon lapsuuden kesän jäätelöä. Niistä on 
rentoutuneet ja jaksavat opiskelijat tehty.

Henri Lönn
Kiltakummi
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AGA
T ämän vuoden ensimmäinen 

excursio Agan konttorille 
Espooseen tuntui 

ensikuulemalta vähintäänkin oudolta. Mitä 
tekemistä niiden massiivisten kaasutonkkien 
ylläpitäjällä voisi olla vuorimiesten kanssa? 
Tosin kun asiaa ajattelee, niin kaasualalle 
ei oikeastaan ole olemassa minkäänlaista 
koulutusohjelmaa, vaikka nesteille ja 
kiinteille aineille niitä on lukemattomia. 
Jos vielä ottaa huomioon, että esimerkiksi 
terästeollisuus on heidän suurin yksittäinen 
asiakkaansa, asiassa alkaa olla järkeä.

Koska excu oli poikkeuksellisen lähellä, 
mentiin sinne paikallisella suosikilla, 
bussilla numero 550. Säterillä jäätyämme 
ja hetken käveltyämme edessämme kohosi 
uudenkarhea lasitorni. Aulassa ihasteltiin 
esillä olevaa antiikkista autoa, joka näin 
jälkikäteen ajatellen taisi olla Agan itsensä 
valmistama back–in–the–day. Aga nimittäin 
hieman yllätyksellisesti vielä vuosisadan 
alussa teki muun muassa radioita ja muita 
härpäkkeitä, ja vasta sittemmin keskittyi 
pelkästään kaasuihin.

Meidän johdatettiin rakennukseen ylimpään 

kerrokseen, jossa odottivat runebergin 
tortut ja kahvit. Niitä siemaillessa 
kuuntelimme perinteiseltä vaikuttavaa 
esitelmää isännöivän yrityksen historiasta. 
Pian kuitenkin selvisi miksi niitä läppäreitä 
oli otettu mukaan — meidän vieraiden 
olisikin tarkoitus tehdä myyntipresentaatiot 
Agalaisten tietyistä teknologioista. 
Vaihtelevalla innokkuudella niitä sitten 
alettiinkin värkkäämään. 
 

Eikös se ole joku kaasufirma?

6 “Kello on tähän aikaan tosi paljon.” — Gravitaatio



AGA-ekskursio

Eikös se ole joku kaasufirma?

Suurimmasta osasta esityksiä 
tulikin lopulta todella pätevän 
oloisia, varsinkin ottaen 
huomioon niihin käytetyn 
tunnin aikaikkunan. Eräästä 
isännät pitivät jopa niin 
paljon, että uhkasivat käyttää 
sitä itsekin. Oman ryhmäni 
työskentelyn tulos jäi hieman 
ohueksi, ehkä osin siksi että 
tekovaiheen keskustelu alkoi 
loppua kohden kääntyä 
räjähteleviin kuolontähtiin ja 
putoaviin tähtihävittäjiin (kenen 
idea oli, että avaruudessa voi 
pudota osumasta?)

Seuraavaksi oli vuorossa 
hartaasti odotettu ruokailu; 
aivotyöskentely vie yllättävän 
paljon energiaa. Itse ruoka oli 
intialaista ja varsin maittavaa. 
Juomiakin oli totuttuun tapaan 
— jopa viinejä löytyi.

Erikoisnumerona esitelmä-
kilpailun voittaja sai pullon 
shamppanjaa (itse tosin en 
muista mistään kilpailusta 
kuulleeni, mutta olihan se silti 
ansaittua.) Myös Taskumattia 
isäntämme ihastelivat, eivätkä 
ollenkaan syyttä.
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Illan lopuksi oli vielä sauna lämmitetty, 
tai toisten mielestä “lämmitetty”. Hieno 
kyseinen sauna joka tapauksessa oli, 
ja hetken löylyn heittämisen jälkeen 
lämpö alkoi nousta ja narina vähentyä. 
Laulamaankin saunassa innostuttiin Tatun 
johdolla, ja sieltä takaisin vaatetettujen 
ihmisten seuraan siirryttyä tunnelmakin 
oli loistava. 

Hetken yleisen hengailun jälkeen olikin 
tosin jo aika lähteä takaisin niemen 
suuntaan samaisella bussilla. Matkalla 
vielä lauleskeltiin ja todettiin, että 

onhan se Aga oikeastaan meidän alan 
firma — ja vielä reilu sellainen. Kylään 
saavuttuamme katsoin itse parhaaksi 
lähteä kotiin nukkumaan. Toiset 
lähtivät jatkamaan mukaan 
intoutuneen isäntämme 
kanssa.

Kuvat & Teksti: Timo Tuominen
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Wuorikautisten 
Photoshop-kilpailu
Kautta aikain ovat Vuorimiehet esiintyneet mitä historiallisimmissa paikoissa. Valitettavasti 
valokuvat ovat aikojen kuluessa kadonneet ja siksi joudumme tyytymään fotomanipulaa-
tioon. 

Uuden Aalto-yliopiston hengessä Wuorikautiset julistaa photoshop-kilpailun otsikolla:

“Vuorimiehet historiallisissa tilanteissa” 

Kilpailutyöt toimitetaan osoitteeseen: 

jlybox@gmail.com 

otsikolla ”Wuorikautisten Photoshop-
kilpailu”. 

Työt tulee olla toimitettuna ennen kuin 
seuraava Wuorikautiset on taitettu. Par-
haat, hauskimmat ja innovatiivisimmat 
teokset julkaistaan lehdessä ja saatetaan 
jopa palkita! 

Nyt siis innolla tekemään historiaa! 

Wuorikautisten erikoistoimittajat Minttu 
Black ja Jaana Vilo saivat selville uuden 
Mannerheim-elokuvan tulevan päätähden 
(ohessa kuva elokuvan promokuvausses-
sioista). Vuorimieskillan ylpeydeksi 
tehtävään valittiin Vuorimies Toni ”Man-
nerheimgström” Engström! Onnea Toni! 
Wuorikautiset jää mielenkiinnolla odot-
tamaan roolisuoritustasi.

Kuvat & Teksti: JLy
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Kaverisitsit

Vuorimieskillan värikkään ja 
vaihderikkaan historian ensimmäiset 
Kaverisitsit järjestettiin maaliskuun 

kolmantena viikonloppuna JMT:n 
sitsitilassa kolmenkymmenen Vuorimiehen 
ja kolmenkymmenen kaverin voimin. 
Teekkarikulttuurista kiinnostuneita saapui 
sitsaamaan ympäri Suomea, edustettuna oli 
lähes koko Suomi, äänekkäimpinä Tampere, 
Imatra ja Jyväskylä. Erilaisia opintotaustoja 
löytyi fysioterapeutista abiturienttiin ja 
farmaseutista teekkariin. Eikä unohdeta 
raviradalta viimetipassa saapuneita 
suonenjokelaisia kaksosiakaan.

Kokkareilla saadun lyhyen opastuksen 
jälkeen sitsaajat siirtyivät kauniiseen ja aina 
niin hienostuneen punatiiliseen sitsitilaan, 
missä juhlat alkoivat Vuorimiehille 
tutuin sävelin ”Hyvät ystävät juhla voi 
alkaa…”. Reippaasti kaveritkin rohkenivat 
lauluihin yhtyä ja skoolaaminen alkoi 
sujua muutaman harjoituskierroksen 
jälkeen, aivan kuten fukseilla syksyn alussa. 
Äänitorvet saivat kyytiä ja ruokahalu kohosi 
huippuunsa, kun herkullinen pääruoka 
antoi odotuttaa itseään.

Kuinka selittää epä-Vuorimiehelle sitsaamisen jaloja perinteitä ja teekkarikulttuu-
rin syvimpiä ulottuvuuksia? Enää ei mene sormi suuhun verbaalisestikaan lahjat-
tomalta, sillä kaverin voi kutsua kaverisitseille!

10 “Punkkua vai valkkaria?” “Kuohuviiniä.” — Haalarisitsit



Illan edetessä ja nesteen virratessa 
Vuorimiesten ja lukkareiden lisäksi lauluja 
rohkaistuivat aloittamaan myös vierailevat 
tähtöset. Osa lauluista sai uudet sovitukset 
ja uusiakin veisuja opeteltiin. Tunnelma 
rentoutui jokaisella skoolauksella ja saattoi 
uutuuttaan hohtavilla ”Laulukirjoillakin” 
olla osuutta asiaan…

Muistikuvieni mukaan muutama sitsaaja 
jäi matkan varrelle siirryttäessä jatkoille 
Gorsuun, saivat ehkä yliannostuksen 
reippaasta teekkarimeiningistä. Onneksi 
uusia juhlijoita löytyi Gorsun hoivista, 
joten iloinen tunnelma sai jatkoa saunan ja 
juomatarjoilun merkeissä. Jossain vaiheessa 

siirryttiin 
Rantsuun, jossa vietettiin Inkubion 
vuosijuhlien jatkoja. Osan ilta päättyi tähän 
karsintaan, mutta viimeisimmät jatkoivat 
niemessä seikkaillen aamuauringon 
sarastukseen asti. 

Kuvat: Iida Vesanen, Elina Vellonen ja Essi Puustinen, Teksti: Essi Puustinen
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Kävitkö katsomassa speksin ja haluaisit kokea elämyksen uudelleen? Haluaisitko speksiin lisää 
”siellä olemisen”-tunnetta? Vai olitko allekirjoittaneen tavoin liian köyhä ja ylivelkaantunut 
saadaksesi sisäänpääsyyn oikeuttavaa lippua?

Vuorikautiset vastaa jälleen hätähuutoosi ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden päästä itse osaksi 
tuota kiehtovaa tarinaa ja kokea se kaikessa jännittävyydessään. Mikä parasta, voit tehdä kaiken 
tämän kotoasi poistumatta. 

Koe teekkarispeksi 2009 kotonasi

P eliin tarvitaan kahdeksan tai 
useampi pelaaja. Skitsofreniasta tai 
dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä 

kärsivät voivat pelata yksin. 

Aluksi pelaajat valitsevat joukostaan kertojan 
jonka tehtävänä on johtaa tapahtumien 
etenemistä ja dramatisoida tapahtumia 
värikkäillä sanankäänteillä. Loput pelaajista 
muodostavat kyläyhteisön johon pelin 
tapahtumat sijoittuvat. Jokaisella kyläläisellä 
on oma roolinsa jotka voidaan joko jakaa 
ennen pelin alkua kertojan toimesta tai jotka 
jokainen kyläläinen voi keksiä itse. 

Kyläläiset asettuvat istumaan rinkiin joko 
tuoleille tai lattialle. Lattialle asettuminen 
helpottaa kertojan tehtävää ja vaikeuttaa 
ylimääräistä kurkkimista. Tämän jälkeen 
kyläläiset sulkevat silmänsä ja painavat 
päänsä eteenpäin, jonka jälkeen kertoja 
valitsee kyläläisten joukosta kaksi vampyyriä 
ja kaksi vampyyrinmetsästäjää. Valinta tulee 
suorittaa siten etteivät muut kyläläiset saa 

selville ketkä rooleihin on valittu. Hyvä tapa 
on esimerkiksi koputtaa sormella sovittu 
määrä napautuksia valittujen selkään. Pelin 
aikana vampyyrien tehtävänä on saada 
kylän asukasluku laskemaan kolmasosaan 
alkuperäisestä ja vampyyrinmetsästäjät 
tapettua. Vampyyrinmetsästäjät ja kyläläiset 
yrittävät saada vampyyrit hengiltä ja kylän 
pelastettua. 

Kun roolivalinnat on tehty, peli lähtee 
etenemään vuoroissa kertojan johtamana. 
Vuorot jakautuvat päivään ja yöhön, 
joista yö jakautuu erikseen vampyyrien 
ja vampyyrinmetsästäjien vuoroihin. 
Roolivalintojen jälkeen kertojan on hyvä 
herättää kylä ja pitää pieni pohjustus 
tarinaan, kertoa esimerkiksi kylän sijainti, 
vuosiluku ja muuta pientä nippelitietoa joka 
auttaa kyläläisiä pääsemään tunnelmaan ja 
eläytymään. Tämän jälkeen kertoja julistaa 
jälleen yön alkavaksi jolloin kyläläiset jälleen 
sulkevat silmänsä ja painavat päänsä alas.   
 

Nosferatu 
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Yö alkaa vampyyrien vuorolla kertojan 
lausuessa esimerkiksi: ”Vampyyrit 
heräävät.” Tällöin valitut vampyyrit 
nostavat päänsä ja yhdessä sormella 
osoittavat yhden henkilön jonka haluavat 
kuolevan pois pelistä. Kertojan ja 
vampyyrien päästyä yhteisymmärrykseen 
oikeasta henkilöstä kertoja julistaa 
vampyyrien jälleen nukahtavan 
ja herättää vampyyrinmetsästäjät. 
Vampyyrinmetsästäjät saavat omalla 
vuorollaan osoittaa yhtä henkilöä 
tiedustellakseen onko tämä vampyyri. 
Kertoja vastaa heille päätään nyökyttämällä 
tai pudistamalla ja päättää heidän vuoronsa 
kertomalla vampyyrinmetsästäjien 
nukahtavan.

Seuraavaksi Kertoja julistaa aamun koittavan 
ja hellin mutta armottomin sanankääntein 
kertoo vampyyrien murhaaman kyläläisen 
poismenosta. Murhattu kyläläinen poistuu 
ringistä ja syyllisen etsiminen voi alkaa. Kylä 
saa nyt päättää keskenään keskustelemalla 

kenet he haluavat edesvastuuseen 
kunnioitetun kyläläisen kuolemasta. Tässä 
vaiheessa meininki muuttuu armottomaksi 
päälle huuteluksi jolloin Kertojan tulee 
olla valmiina johtamaan puhetta jotta peliä 
päästään siedettävässä ajassa jatkamaan. 
Kun kylä on päättänyt ketä he pitävät 
syyllisenä, on syytetyn mahdollisuus pitää 
puolustuspuheenvuoro jonka aikana 
vakuuttaa muut syyttömyydestään. 
Puolustuspuheenvuoron jälkeen kylä 
äänestää syytetyn teloittamisesta 
käsiäänestyksellä. Mikäli syytetty päätetään 
tuomita, hän poistuu ringistä. Kyläläisten 
on hyvä muistaa pitää kiinni ennen peliä 
jaetusta roolistaan jotta immersio pysyy yllä.

Kun teloitusäänestys on hoidettu, on 
Kertojan jälleen aika laittaa kylä nukkumaan 
ja vuorokierros alkaa alusta. Peli jatkuu 
aina siihen asti että joko vampyyrit tai 
vampyyrinmetsästäjät ja kyläläiset pääsevät 
voittotavoitteeseensa. 

Nosferatu — The Game

Jussi Leinonen
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1 No shoes
2 Get naked
3 No pictures
4 Do not open the door
5 Don’t cum behind the bar
6 If you deserve punishment, accept it 
and take it with enthusiasm
8 Where is rule 7??
9 If you get bored, repeat rules 1 & 2!
10 Listen carefully to rule 11
11 Bend over and do it doggy-style

The Rules
Kotimaan pitkä — ISW Helsinki 
— suuntautui tänä vuonna länteen. 
Firmoista tulivat tutuiksi Outotec, 
Metso, Boliden, Loimaan kivi sekä 
Lemcon. Paikkakunnista vastaavasti 
Espoon ja Helsingin lisäksi Tampere, 
Harjavalta sekä Loimaa.

Päätoimittaja keräsi koko matkalta 
nimellisen säännöllisiä lokitietoja, mutta 
vierailevat kirjoittajat onnistuivat lähes 
poikkeuksetta kiteyttämään fiilikset 
paremmin. Seuraaville sivuille onkin 
kerätty paitsi parhaat kuvat myös 
osuvimmat kommentit matkalta.

14 “Elämä jatkuu, mutta huomenna voi vituttaa.” — Haalarisitsit



Kotimaan pitkä
2009

Kuvat: Timo Tuominen, Iida Vesanen ja Alvi Pakarinen, Teksti: Vähän kaikki
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Time: local time.

Tullessani paikalle Isäntä oli jo 
väsynyt. Hetken kuluttua hän 
oli myös juopunut. Mitään ei 
ollut tehtävissä. Keskusteltuani 
neuvonantavan Komitean 
kanssa päätin asian antaa olla. 
Kiitos ja Anteeksi.

- Jussi, Isäntä itse.
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Taas nuo karvasemmat kaverit 
laulaa ja huutelee “haistakaa 
vitu.” Meininki paras! Itse DA 
METSO BOSS on kans iha 
ympärinaamat ja kantelee lisää 
bissee bussiin! Loistavaa.

Vieläkin mietityttää, että 
kuinka koomaan MIK:läisten 
kanssa pitäis dokailla =D.

- Ylimäärinen alkoholisti

18 “Karvaperseet riitti?” — Toogabileet



Homopornoa jaettu sänkyihin. 
Postinjakajaa pahoinpidelty. 
Kukin nukkuu vähän kenkäkin 
vieressä.

Luulin etten nukkunut, 
mutta ilmeisesti nukuin, kun 
käteen oli ilmestynyt postia. Ja 
silmälasit on hajalla.

- Päätoimittaja

Fiilis ei ole parempi. Fiilis on 
aika tosi hirveä. Ruokaakaan 
ei pysty syömään. Päätä särkee 
koko ajan enemmän ja väsy on 
iso. ISO. Ja tärinä päällä. Jipai. 
Ulkkarit on ihkuja. Olo on 
paskainen. I feel like shitty.

Melkein hukkui iso osa 
tavaroista mutta ei sitten 
hukkunutkaan. Hämy! On 
kuitenkin hyvä vittuuntua 
jo valmiiksi jos vaikka jotain 
hukkuis, ihan varmuuden 
vuoksi.

Bene-porukka alkaa olemaan 
taas humalassa ja niin myös 
muutkin. On puhuttu 
krapulakakasta (yllättäen 
paljon), alastomista naisista 
ja “naisista” joilla on kikkeli. 
Jos lauletaan Walking down 
the Canal street niin mitä 
transut laulaa? Enkkujen 
lukukausimaksut ihmetyttää 
ja myös se että mitä mä teen 
täällä? Muuten on ollut kivaa ja 
känni suojelee :)
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Jens is really happy =) Finland 
is great, and the people is 
awsome! Iita is my heroine, she 
makes the best pizza/takes the 
best pics! =D

- Jens

Iida on sitä mieltä että on 
ollut ihan sika kivaa. JEI!!! 
Ja siduakin löytyy vielä niin 
toinen jei. Belgialainen tunkee 
homopornoa naamalle. Ihkua! 
Käsiseksi. Tänään lähtee!! Taas. 
Jei! Ja huomenna. JEI!

- Iiduska

ISÄNNÄN KOOTUT 
SELITYKSET

Tullessani paikalle...

...ulkkarit oliva jo humalassa.

...käteni olivat jo sielä.

...olin jo nukahtanut 
yritysesittelyyn.

...ekskursiomestari oli jo päissään.

...reissu oli jo loppu.

...majoitus oli siivottu.

...puolet naisista oli jo vihaisia.

Ceasari on Brasiliasta Perusta 
mut vasta muutti Englantiin. 
Itse olen perunamaasta ja siksi 
säkkikin.

- Päätoimittaja
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Ei muutosta. The Stonemaster 
tekee jotain, mutta sen verran 
hitaasti ettei liikettä voi silmin 
havaita.

Hollantilaiset ovat löytäneet 
hukassa olleen industrial 
markerini ja porukka on 
viiksekkäämpää. Voisivat löytää 
vielä sen hammasharjan ja 
tahnankin.

- Päätoimittaja

The only way to define Filand 
is: Amazing! I love this place 
you can drink all day with 
people of all around the word 
and then get naked and enjoy 
a great Sauna. Everyone is so 
amazing, I will never forget this 
place..

- César Fornander

22 “Jos mä menisin tonne tanssilattialle, mä vaan repeilisin ittelleni.” — Gravitaatio
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Sekalaisista haalareista huolimatta 
sitsit etenivät niin kuin kunnon 
sitsien kuuluukin, alkaen 

sivistyneistä pöytäkeskusteluista ja 
perinteikkäistä lauluista edeten aina 
epäselvään toisiin pöytiin huuteluun ja 
korvia riipivään hoilaukseen saakka.  

Ohjelma kulki pääosin tuttua sitsi-kaavaa 
pitkin, mutta erikoisohjelmanumerona 
paikalle oli kiikutettu kustakin muusta 
killasta onnekkaat (?) edustajat jotka 
esittelivät omien haalareidensa alkuperän 
takana piilevät tarinat ja mokat. Omaa 
kivaa fuksit keksivät muun muassa 
esiintymällä käyttämiensä haalareiden 
oikeina omistajina ja juoruilemalla näistä 
tällä tekosyyllä.

Sitsien päätöshuipennuksena jotkut 
osallistujat pääsivät edustamaan ja loput 
joutuivat esiintymään koko värikkäästä 
katraasta otettuihin kuviin, joista on 
taas jälkeenpäin kiva naureskella kaverin 
naamalle ennen kuin löytää omansa. 

Varsinaisten 
sitsien jälkeen 
moni lähti vielä 
OK20:een jatkoilemaan 
saunan ja vapaamuotoisen 
seuranpidon merkkeihin.

Jotkut rohkeat fuksitytöt ja -pojat 
uskaltautuivat tutkimusretkelle 
toiselle puolen tiloja tutustumaan 
kouralliseen maanmittareita, jotka 
sieltä löysivät. Todellisina laupiaina 
samarialaisina muutamat jopa rahoittivat 
vähästään mittareiden toimintaa ostamalla 
näiltä haalarimerkkejä. 

Kaikki selvisivät haalarisitsienkin 
jäljiltä ainakin myöhemmin — jos ei 
ennemmin — ja pääsivät ehkä kotiinkin 
viimeistään seuraavan päivän aikana. 
Vaikka oikeanvärisiä haalareita ei tuolloin 
vielä ollutkaan, lohdutti väsynyttä fuksia 
onneksi se, että “ensi viikolla ne tulee”.
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Haalarisitsit

Kuva: Alvi Pakarinen, Teksti: Tapio Koukkari

Otaniemen kerhotilassa järjestettyjen Haalarisitsien tarkoitus oli juhlistaa fuksien 
uunituoreita kaljakorinsinisiä ja maailman parhaita haalareita. Moninaisista 

erinäisistä syistä johtuen sitseillä istuttiinkin oikeastaan kaikkien muiden kiltojen 
väreissä kuin siinä tarkoituksenmukaisessa.

25



Elina Kekki
1Olet vuonna 2009 TKY:n 

hallituksessa saattelemassa 
yhtä ylioppilaskuntaa hautaan ja 

luomassa uutta tilalle. Miten teekkarien 
ääni on kuulunut uuden ylioppilaskunnan 
valmistelussa? Tullaanko AYY:n vuosijuhlien 
sillikselle normikamoissa 
vai kylterityyliin 
haalareissa? 
Mitä kaikkea 
muuttuu?

Teekkarien ääni 
on kuulunut 
oikein hyvin uuden 
ylioppilaskunnan 
valmistelussa! TKY on 
kohdistanut paljon resursseja 
uuden ylioppilaskunnan suunnitteluun ja 
Aalto-yliopiston valmistelutyöhön. Tämä on 
meille tosi tärkeä juttu!

AYY on TKY:n seuraaja ja 1.1.2010 
koittaessa sen tulee pystyä hoitamaan kaikki 
välttämättömät asiat kuten asuntotoiminnan 
pyöritys ja toivottavasti paljon enemmänkin. 
Uudessa ylioppilaskunnassa teekkareita tulee 
olemaan noin 70 prosenttia jäsenistöstä, joten 
valmisteluun on syytäkin panostaa. :)

Suunnittelutyössä tulee kuitenkin ottaa 
huomioon tulevan Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan kaikkien jäsenten etu 
ja yhteistyötä onkin tehty hyvin tiiviisti 

kyltereiden ja taikkilaisten kanssa. Se mitä 
kaikkea muuttuu, on tässä vaiheessa aika 
vaikea arvioida. Uuden ylioppilaskunnan 
organisaatiota ei ole vielä lyöty lukkoon eikä 
ylioppilaskunnan toimipaikkaakaan päätetty. 

Kuitenkin on selvää, että joka kampuksella 
tulee sijaitsemaan ylioppilaskunnan 

palvelupiste, ylioppilaskunta tulee 
omistamaan asuntoja Otaniemen 
ja Leppävaaran lisäksi myös 
ympäri Helsinkiä ja uusia Aalto-
tapahtumia tullaan järjestämään! 
Varautukaa siis jatkossa 

leikkimään yhdessä myös kylteri- ja 
taikkilaiskavereiden kanssa! Jo siis ensi 

syksynä!  :)

Se missä varustuksessa sillikselle tullaan on 
varmaan ihan sillistelijästä itsestään kiinni. :) 
Kyllähän Otaniemessäkin esimerkiksi Prodekon 
ja TF:n silliksillä ollaan haalareissa. Itse olin 
helmikuun lopussa kyltereiden vuosijuhlissa 
ja silliksellä ja täytyy kyllä kertoa, että 
siellä oli oikein hyvä meininki. :) Ei ole siis 
epäilystäkään, etteikö AYY:n vuosijuhlat tulisi 
myöskin olemaan loistavat!

2Vastaat TKY:n hallituksessa 
sosiaalipoliittisista asioista ja 
liikunnasta. Mitkä ovat tärkeimpiä 

asioita sektorillasi tänä vuonna?

“…
uusia Aalto-

tapahtumia tullaan 
järjestämään!”

26 “Otetaanko jotkut alkudrinkit?”  “ALKU?!” — Gravitaatio



Elina Kekki
Hyvin tärkeää on tietenkin 
suunnitella sopo- ja 
liikuntasektoreiden osalta tulevaa 
Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. 
Paljon aikaa vie kuitenkin myös 
Aalto-yliopiston suunnitteluun 
vaikuttaminen. Aalto-yliopiston 
suhteen itse olen mukana 
vaikuttamassa siihen miten 
opiskelijoiden hyvinvointiasiat 
tullaan huomioimaan Aallossa 
ja minkälaisia liikuntapalveluita 
Aalto-yliopisto tulee tarjoamaan.

Projektiluontoisia 
juttuja on tällä hetkellä 
käynnissä oikeastaan kaksi; 
edunvalvontakysely jäsenistölle 
sekä Tue Killassa Kaveria –hanke. 
Edunvalvontakyselyä tehdään 
yhdessä TOKYO:n (Taideteollisen 
korkeakoulun ylioppilaskunta) 
kanssa. Tue Killassa Kaveria 
–hanke pyörii puolestaan koko 
vuoden ja sen tarkoituksena 
on kouluttaa kiltatoimijoita 
hyvinvointiasioissa ja herättää killoissa 
keskustelua ja toivottavasti myös konkreettisia 
toimenpiteitä aiheen tiimoilta! 

Lisäksi tänä vuonna käydään paljon 
keskusteluja esimerkiksi myös YTHS:n 
tilanteesta. Yliopistojen opiskelijamäärät 

ovat laskeneet huimasti ja tämä on tuonut 
haasteita YTHS:n rahoituksen suhteen. 
Myös tällä hetkellä suunnittelussa oleva 
opintotukiuudistus on tiukassa seurannassa!

2004

2005

2006-07

2008

2009

• Vuorifuksi (haalaritoimikunta, fuksispeksit 
vuosijuhlissa ja vappuna, yöjäynäjoukkue…)

• Vuorimieskillan ISOhenkilö
• Vuorimieskillan apuemäntä

• Vuorimieskillan Fuksivääpeli

• TKY:n edustajiston jäsen (liitto: Vuorimiehet)
• Metallikerhon PJ
• TKY:n Teekkarijaoston jäsen, 
Teekkarikulttuuritirehtööri
• Vuorimieskillan TEK-kiltayhdyshenkilö

• TKY:n hallituksen jäsen, sosiaalipoliittiset 
asiat ja liikunta

Teekkari-CV

vastaa
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3 Tunnut keksivän joka vuosi 
jotain uutta tehtävää. Mikä 
ylioppilaskunnassa on niin kiehtovaa, 

että toimintaa jaksaa vaikka kuinka monta 
vuotta putkeen?

No se teekkareiden tekemisen 
meininki tietenkin! :) Kilta- ja 
ylioppilaskuntatoiminnan kautta olen 
tutustunut suureen määrään aivan valtavan 
ihania ihmisiä, päässyt järjestämään 
monenlaisia tapahtumia ja päässyt myös 
aidosti vaikuttamaan opiskelijoille tärkeisiin 
asioihin…Eikös se nyt jo kerro kaiken 
oleellisen? :)

4 Miten käy fuksikasvatuksen 
uuden ylioppilaskunnan myötä? 
Jäävätkö fuksipisteet unholaan, 

vai luodaanko AYY:n alle jonkinmoinen 
teekkarijaosto huolehtimaan tulevien 
polvien sivistyksestä? Siirtyykö miten 
paljon vastuusta killoille?

Fuksikasvatus on tänäkin päivänä 
suurimmaksi osaksi kiltojen vastuulla. 
Ylioppilaskunta toimii lähinnä eri kiltojen 
toimijat kokoavana yhteistyöfoorumina 
ja toiminnan kasvualustana. Uuteen 
ylioppilaskuntaan on suunniteltu 
kulttuuritoimintaa, joka mahdollistaisi sekä jo 
olemassa olevien hyvien perinteiden säilymisen 
että uuden aalto-kulttuurin syntymisen!

Ei siis kannata olla huolissaan 
fuksikasvatuksen säilymisestä; fuksien 
kunnollinen vastaanottohan on oikeastaan 
kaikkein tärkein juttu uusien opiskelijoiden 
integroimiseksi yhteisöön! Ja se kyllä myös 
täällä tiedostetaan. :)

Kannattaa kuitenkin muistaa, että uuden 
Aalto-kulttuurin syntyminen on edellytys 

oikean Aalto-yhteisön syntymiselle. On siis 
tärkeää luoda myös uusia Aalto-perinteitä ja 
synnyttää sitä Aalto-henkeä! Pistäkää tekin 
tämä korvan taakse ja olkaa aktiivisesti 
mukana. :)

5 TKY:n hallitusta korkeammalle on 
ylioppilaskunnassa melko hankalaa 
päästä. Mihin aiot seuraavaksi? 

Tuleeko sinusta AYY:n historian 
ensimmäinen puheenjohtaja?
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Heh, mitä kysymyksiä! Luulenpa, että 
myös tämän tytön on jossain vaiheessa syytä 
opiskellakin. Todennäköisesti siis tämän 
vuoden jälkeen on aika hiljalleen jälleen 
panostaa opintoihin.

Kokonaan opintojen pariin en aio kuitenkaan 
hukkua, vaan toivottavasti jotain innostavaa 
puuhaa löytyy jatkossakin. Tuntuu, että yhä 
edelleen Otaniemessä törmää jatkuvasti uusiin 
asioihin, joten eiköhän sitä jotain pientä kivaa 
tekemistä keksi vaikka vahingossakin. :)

6 Tekniikanpunainen vai 
kaljakorinsininen?

Kaljakorinsininen! Vuorimieskillasta ne juuret 
ja koti kuitenkin löytyy. :) Haleja kaikille!

Kuva: Ville Saarinen, Haastattelija: Antti Myyrä
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Heippa kaikki fuksit, fuksinmieliset, fukseja 
mielistelevät ja fuksit mielessä (koht tulee 
Marskilta turpaan). Nyt kun haalarit 
ovat tulleet, voi sormi mennä suuhun 
huomatessa kunnollisen käyttömanuaalin 
puuttuvan tyystin.

Ei hätää. Wuorikautiset ei niin ylpeänä 
esittää teille tietämättömille haalareitten 
ajajille: ”Käyttö manuanaali haalareille, joka 
sopii jokaisen käteen kuin… tikkari”. 

Ensiksi kuitenkin pyydämme huomioimaan 
havainnollistavan haalarin karkeuden. 
Viivoissa on sahalaitaisuutta. Tämä on 
puulaisten haalari, mutta voit silti käyttää 
ohjetta, vaikka haalarissasi ei olisikaan 
vastaavia sahalaitoja.

Wuorikautisten toimitus uskoo näillä 
eväillä pukeutumisen onnistuvan 
uusiin haalareihin ainakin 20,8% 
onnistumistodennäköisyydellä. Eihän 
kukaan koskaan oikeasti lue esim. uuden 
television käyttöohjeita, paitsi humanistit.

Koska talouden taantuma on myös 
aiheuttanut Wuorikautisten resurssien 
ja menojen leikkauksen, on tämäkin 
manuaali suora käännös kiinankielisestä 
ohjekirjasta google-translatorilla. Jokaiselle 
haalarin kololle ja taskulle ei ole omaa 
ohjetta, koska tämä manuaali on tarkoitettu 
karvalakkimallille.

Manuaali instruktio opas:
1. Logo tuore mies
2. Armeija sijoitus rintanappi    
 (haluttaessa)
3. Kilta merkki
4. Toinen armeija sijoitus    
 rintanappi (haluttaessa)
5. Oikea käsi tänne
6. Eliittien Hugo Pomo vyö
7. Omaisuuden kuljettava laite    
 tunnetaantaskussa
8. Laita oikea jalka tästä
9. Oikeus taskussa, se todella    
 on oikeassa
10. Niin voit laittaa kaikki salais   
 uudet riippuvalaisimet
11. Pehmustettava nänni suojakilpi
12. Sikari taskusytyttimien

Haalari-
instruktio

Kuva & teksti: Jyry Niskala

30 “TEEKKARIBILEISIIN?!” — HCC



instruktio HURRAA
VÅREN ÄR HÄR!

Fuksimajurin ensimmäinen päiväkäsky 
on nyt ilmestynyt eli se kauan odotettu 
Wappu tulee! Se on nyt totisinta totta 
ja ihan kohta edessä! Ja ihanaa kun ne 
haalaritkin (vihdoin) saapui niin pääsette 
palleroimaan ne päällä! Mikään ei ole 
hienomman näköistä kuin omat fuksit 
upeissa kaljakorinsinisissä haalareissa! Nyt 
vaan merkkejä ompelemaan..

Teekkarille Wappu on juhlista suurin ja 
fuksiwappu tietenkin erityisen spesiaali! Se 
ensimmäinen Wappu ei tule kuin kerran, 
joten suosittelen ottamaan siitä kaiken 
irti. Ette tule sitä katumaan! Kannattaa siis 
mennä katsomaan ja tekemään kaikki mihin 
suinkin kerkiätte (ja siinä välissä myydä 
vähän Wappulehteä). Wapun ohjelma alkaa 
paljastumaan joten ei kannata kalenteria 
muulla kuin sillä kuormittaa! Muistakaa 
ottaa matkaan teekkarimaista veijarihenkeä 
ja positiivista asennetta. Sillä pääsee ja jaksaa 
pitkälle!

Tapahtumia on ollut huimasti ja te olette 
olleet ihan mielettömän aktiivisesti mukana! 
Nyt voikin hieman katsella taaksepäin 
mitä kaikkea onkaan tullut tehtyä. Teidän 
vuosikurssinne on täynnä ihania ihmisiä ja 
sieltä on varmasti löytynyt usealle elinikäisiä 
ystäviä. Olen teistä ihan mielettömän ylpeä! 
Olette tehneet minullekin tästä vuodeta 
aivan mahtavan kokemuksen! Hurraa!

Wappua rinnassa,

Fuksivääpelinne Marski

(Jos on ongelmia pisteiden saamisen kanssa 
niin nyt äkkiä yhteydenotto muhun!!)

ps. Vaikka minun toimikauteni loppuukin 
Wappuun tulen aina olemaan teidän oma 
fuksivääpelinne! Tulen olemaan ja pysymään 
teidän tukena ja turvana opiskelun ja 
kiltatoiminnan ihmeellisessä maailmassa!
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MATKA Extra-Business-VIP -LUOKASSA
Matkamyymisenä 400 Äpyä

Saat vaatetukseksi:

Ja Wappujuhlintaan 1000 Euroa
2 x t-paita 2 x laukku

Providing the perfect  growth path for
Pepe Jeans

Who Makes Progress
in Retail

As one of the leading international jeans brands in the world, Pepe Jeans has

witnessed a remarkable increase in sales volume over the past few years. It has been

able to cope with this solid growth through STYLEman, a dedicated solution for the

apparel and footwear industries. STYLEman was developed by British Option

Systems Limited, is based on Progress, and is now distributed and supported all over

Europe by OSL Europe BV from the Netherlands.

In 1973, Pepe Jeans London was established in Portobello Road, at the heart of

London's fashion district. Today, it is one of the most prominent jeans brands in the

world with sales in over 60 markets. It is constantly developing new fabrics, finishes

and silhouettes, and opening new stores everywhere. Recently, it added outlets in

Seville, San Sebastian and Vitoria (Spain), and five more are planned across Europe

this year. Currently, it has European stores in the UK, Ireland, the Netherlands,

Germany, Belgium, France, Spain and Portugal.

€ 2 5 0 , 0 0 0  
Pepe Jeans saves per year
due to improved software

functionality

3 0 %
Increase in volume without

needing extra staff

N o
Database administrator

P r o b l e m
Pepe Jeans faced interfacing and integration

problems due to diverse logistics software
used by its network of independent

distributors. 

D e c i s i o n
Implementing a solution covering the entire
supply chain, to be used by all independent

distributors. 

S o l u t i o n
Constantly evolving supply chain software,

including e-souring and real-time, online
sales modules. 

B e n e f i t s
€ 250,000 saved per year since 2000,

increased flexibility, and a 30% increase in
volume without requiring extra staff or

database management.
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S2 x                 -farkut

Boarding keskiviikkoisin TKK:n päärakennuksen ala-
aulassa klo 10:00-14:15 sekä kaikissa Äpy -tapahtumissa. 

Ryhmämatkoja, esimerkiksi yhdistyksille tai kaveriporukoille 
varatessa, ota yhteyttä Julius Rissaseen: . 

Lisätietoja 


