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Pääkirjoitus
A inahan se on mielessä, 

mutta kirjoitetaan nyt 
pääkirjoitus ensin.

Yläkerran lampun 
jäädessä vuorokaudessa 

aina vain pidemmäksi aikaa päälle, 
voi helpommin havaita kiinnostavat 
kauniimman tai rumemman suku-
puolen edustajat. Tai ainakin sellai-
set, joiden luulee kiinnostavan; näin 

keväällä siitepöly ja muut nautinto-
aineet saattavat ikävästi sotkea aisti-
havainnon jos toisenkin. Saattaakin 
lopulta tuntua, että näitä sopivia 
ehdokkaita on aivan liikaa juuri tal-
vihorroksesta heränneen pään käsi-
teltäväksi - ja silti tuntuu että pitäi-
si yrittää, tai juuri se oikea menee 
sivu suun1!

Jos tässä ei sinänsä ole vielä 
tarpeeksi, niin Wappuna ovat asiat 

vielä pahemmin. Kaikkien tallus-
taessa ylimitoitetuissa asusteissa 

jo valmiiksi löyhentyneet ul-
konäkökriteerit rajoittuvat 

lähinnä lempiväriin — ja 
niille, jotka eivät osaa 

päättää, on all-in-one 
–vaihtoehto.

Po i k k e u k s e l l i -
sen laaja-alainen 
muihin opiske-
lijoihin sekaan-
tuminen on myös 
omiaan lisäämään 
m a h d o l l i s u u k s i a 
solmia uusia suh-
teita. Bonuksena 
voi vieläpä kertoa 
omista opinnoistaan 
mitä tahansa, sillä 
toinen ei kuitenkaan 
tiedä asiasta auste-
niittiteräksen vertaa 
— eli toisin sanoen ei 
tarvitse puhua koulus-
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ta lainkaan, koska ketään ei kuiten-
kaan kiinnosta. Tälläisessä ympäris-
tössä jopa teekkarilla saattaa olla sitä 
kuuluisaa saumaa.

Tyhjien kuohuviinipullojen vie-
restä ja päältä herätessä moni havah-
tuu haalarittomaan todellisuuteen. 
Kaunis humanisti saattaa (erittäin) 
hyvällä tuurilla olla edelleen kau-
nis, mutta viimeistään keskustelulli-
sella tasolla selviää, että eihän tästä 
mitään tule. Ketä nyt voi oikeasti 
kiinnostaa muiden kuin kiinalais-
vähemmistöjen asema pääkaupunki-
seudulla? Jotain vikaa täytyy olla.

Wappuun lieneekin hyvä suh-
tautua kuin pessimistin elämään it-
seensä — se alkaa ajan hetkestä A 
ja päättyy hetkeen B (välikuolemia 
ei lasketa). Siitä ei tule olettaa jää-
vän mitään konkreettista muistoksi; 
hyvä jos edes muistot.

Positiivista koko asiassa on se, 
että Wapun voi hyvällä omalla tun-
nolla elää täysillä läpi. Mahdollisten 
seurauksienkin miettiseen on koko 
kesä, tai mahdollisesti seuraavat yh-
deksän kuukautta. Jos haluaa välttää 

jälkimmäisen vaihtoehdon, niin ke-
hoitan tarkistamaan tämän lehden 
takakannen.

Jos taas et ole oikein varma mi-
ten lähestyä potentiaalista Wappu-
heilaa, niin hyvä alku on ehdottaa 
yhteistä lukutuokiota Wuorikau-
tisten parissa. Voit myös plagioida 
huonot vitsimme, mutta emme suo-
sittele! 

Wapputerveisin,

Timo

Pääkirjoitus

1 Murphyn laki; todistus jätetään 
harjoitustehtäväksi
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appu on teekkarin 
parasta aikaa! 

Kevät on kul-
kenut kuin siivillä ja 
yhtäkkiä huomaa wa-
punajan saapuneen. 

Viimeiset kuukaudet ovat olleet niin täyn-
nä erinäisiä tapahtumia ja tekemistä, ettei 
ennen huhtikuun puoltaväliä huomannut 
edes kesän kolkuttelevan ovella. 

Oma fuksiwappu jäi neljä vuotta sit-
ten on edelleen kirkkaana mielessä. Vaikka 
sää ei kaikin puolin suosinutkaan wapun 
viettoa, jäivät fuksipeijaiset, lakkien saami-
nen, ensimmäinen vappulounas ja Ulliksen 
silliaamiainen elävästi mieleen. Tällöin vii-
meistään ymmärsi mitä on vuorimieshenki 
ja tunsi kuuluvansa upeaan joukkoon vuo-
sikymmenten ajalta. Fuksit, osallistukaa 
kaikkeen mihin suinkin ehditte! Fuksiwap-
pua ei vietetä kuin kerran ja se lienee teidän 
teekkariaikanne ikimuistoisin wappu. Ja 
tsemppiä peijaisiin!! Olette olleet tosi aktii-
visia koko vuoden, uskon että lakit löytävät 
teidän luokse aivan kärkipäässä. 

Wapun aika ei suinkaan ole vain fuk-
sien juhlaa. Toiset vertailevat kokemuksiaan 
edelliseen wappuun nyt teekkareina, jotkut 
taas pukevat haalarinsa viimeistä kertaa 
opiskelijawappua varten päälleen. Wapun 
ajalta löytyy tekemistä jokaiselle, Jäynien 
julkaisusta ja Äpy-gaalasta köydenvetokil-
voitteluun KY:n kanssa – sitsikilpailuista 
Kaljaviestiin.

Vapunpäivänä on syytä suunnata kat-
seensa ja kehonsa kohti Ulliksen korkeim-
man kohdan tuulisempaa puolta ja tulla 
nauttimaan killan tarjoamaa silliaamiaista 
kuohu- ja sikajuomineen.

Kaikki ei kuitenkaan lopu wappuun. 
Raati on kovasti suunnitellut uutta ohjel-
maa syksyksi ja toivottavasti palautekysely 
tuottaa uusia ideoita killan kalenterin täyt-
teeksi. Kiitokset myös kaikille keväällä kil-
lassa aktiivisesti toimineille, kilta ei pyörisi 
ilman teitä! Muistakaahan kiltaa läsnäolol-
lanne myös ensi syksynä. 

 Skålataan kun tavataan! 

Puhiksenne,

Miia 

PS. Älkää unohtako Kevätretkeä laun-
taina 16.5. 
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Yllätyksiä
erra Ylempi Vanhempi Ar-
kistonvalvoja Löydönrekis-
teröintitoimistosta; viime 
aikoina kohua ovat herättä-

neet ruuasta löytyneet vieraat kappaleet. 
Kuinka yleiseksi ongelma on päässyt?

– Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia 
löydöksensä rekisteröineitä ihmisolentoja. 
Ilman teitä tutkimuksemme ei olisi mah-
dollista. Teette tärkeää työtä!

– Mielenkiintoinen näkökulma asi-
aan. Entä miten tavallista on, että safkan 
seasta pilkottaa jotain sinne kuulumaton-
ta?

– Noh, onhan noita löydöksiä viime 
aikoina tullut meille kasvavan paljon. 
Tämä vaikuttaisi itse asiassa olevan jo 
jonkinlainen trendikäyrä.

– Yllätyksien ruuan sekaan laittami-
nenhan on ikivanha tapa ihmisten tylsien 
elämien piristämiseksi. Palautetaan mieliin 
esimerkiksi joulupuuro, hillomunkki ja 
kinderperuna.

– Tämä uusi villitys alkoi kun 
länsinaapuristamme rantautui tapa laittaa 
ravinnon sekaan kovia yllätyksiä — silloin 
jää jokin konkreettinen muisto, tai ham-
paan irrotessa kaksi.

– Niinpä! Minuakin aina pienenä 
harmitti kun siitä pienestä onnen pilkah-
duksesta arkisen syömisen keskellä jäi 
muisto vain pönttöön. Sitä oli aina niin 
ikävä säilyttää.

– Sanopa muuta! Nyt kuitenkin ovat 
viisaat tiedemiehet vesialueen tuolla puo-
len keksineet vaihtaa mantelit ja rusinat 
ruuansulamattomiin objekteihin. 

– Aluksi kokeiltiin esimerkiksi 
kuulalaakereita ja hyvin pieniä kiviä, 

mutta nopeasti todettiin etteivät ihmiset 
huomaa niitä, ja ilahtuminen jää tapah-
tumatta. Sen sijaan lasinsirut todettiin 
erittäin toimiviksi — ne yleensä havaitaan 
jo ruuansulatuskanavan ensimmäisessä 
vaiheessa suussa.

– Entä mihin suuntaan luulet tämän 
villityksen seuraavaksi kääntyvän?

– Nyt on jo alkanut olla viitteitä 
tavaroiden suurentamiseen yllätysefektin 
lisäämiseksi. Kyllähän se suurempi aina 
isomman vaikutuksen tekee.

– Millaisista esineistä nyt siis pu-
humme?

– Meille on tullut rapotteja muun 
muassa tinasotilaista jugurtin seassa sekä 
kahvinkeittimistä voipaketeissa. Eräs hen-
kilöytymä taas oli löytänyt olutpullonsa 
pohjalta Fiat Punton.

– Tuollaiset odottamattomat sat-
tumukset piristäisivät kyllä minunkin 
päivääni!

– Samat sanat! Varsinkin tinasotilaita 
olen pienestä pitäen himoinnut! 

— Timo Tuominen

H
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Wuorikautiset tarjoaa muutaman juomavinkin kaikille halpaan kuplajuomaan ja taskuläm-
pimään keskioluseen kyllästyneille Wapunjuhlijoille. Kannattaa muistaa että valtion viinamo-
nopolin vähittäismyyntipisteet ovat aattona auki rajoitetusti ja vapunpäivänä täysin kiinni. 
Juhlintaan kannattaa siis varautua jo alkuviikosta, tai ainakin heti lehden ilmestyttyä.  

Näiden herkullisten ja jännittävien elämysten lisäksi kannattaa käväistä Vuorimieskillan 
sillisteltalla maistelemassa sikajuomaa ja killan kuplivia sekä haukkaamassa kevyttä purta-
vaa. 

— Jussi Leinonen

Wirvoiketta Wapuksi 

Aalto

0,75l Koskenkorva

Itämeri 

Kahlaa Ulliksenrannasta kohti ulappaa 

kunnes pääset vyötärösyvyyteen. Avaa 

kossu. Ota huikka. Ihaile auringon-

laskua / sadepilviä / päällesi lipuvaa 

purjevenettä. Ota huikka. Täytä pullon 

vajaus merivedellä. Ota huikka. Jatka 

huikkien ottamista ja pullon täyttä-

mistä kunnes 1) pullossa on pelkkää 

merivettä, 2) purjeveneistä kaikuvat 

ruotsinkieliset juomalaulut tuntuvat 

sietämättömiltä, 3) vanha suola alkaa 

janottaa ja/tai 4) et enää tiedä oletko 

pinnalla. 

JuoksukuplivaHyvät kengät. 
Kiertele Ulliksella ja bongaa sopivasti 

piknik-pöytään jätetty yksinäinen pullo 

kuohuviiniä tai samppanjaa. Nappaa 

pullosta tukeva ote ja pyrähdä juok-

suun. Kun uskot karistaneesi takaa-aja-

jat voit hiljentää vauhtia ja siirtyä naut-

timaan saaliistasi. Pienellä harjoittelulla 

opit nopeasti katoamaan väkijoukkoon 

tehokkaasti ja säästät paljon vaivaa ja 

hikeä. (Wuorikautiset ei vastaa drinkin 

työstövaiheessa aiheutuvista henkisistä 

tai fyysisistä vahingoista. Muistakaa 

myös käyttäytyä kohteliaasti virkavaltaa 

kohtaan. –Toim. huom.) 

M
auton

4cl Tabascoa, m
itä voim

ak-

kaam
pi, sitä herkum

pi

4 cl – 2 l Fernet Brancaa 

Kurlaa ja purskuttele hyvän 

aikaa Tabascolla. N
iele. N

auti 

Ferra om
aan rauhalliseen tah-

tiin ilm
an haittaa sen om

inta-

keisesta m
austa.
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15.-21.3.2009
(kertoja: Johannes Ikonen, 
muistin tukena: Miia Peso-
nen) 

Viikon aurinkoloma on mukavaa vaihtelua 
Suomen mutaloskakevääseen. Tosin eihän 
Cornwallissa normaalisti aurinko paista, 
vaan sumu ja vesisade tuulen säestämänä 
pistävät kaikki aistit tehokkaasti tukkoon. 
”Lucky bastards” –kommentit kääntyivät lo-
pulta sympaattisempaan suuntaan vilautta-
essamme Helsingin sääennustetta kuluvalle 
viikolle. 

Seikkailuhan lähti varsinaises-
ti liikkeelle heti Heathrowin lentokentältä, 
edessä oli 6 tunnin juna/bussimatka neljällä 
vaihdolla kohti Englannin lounaiskärkeä ja 
Falmouthia. Junalipun hinta oli jonkin-
moista ryöstöä, pisti vaan harmittamaan 
että ilman ostettua lippuakin olisi päässyt 
etenemään aika mukavasti. Junakuulutuk-
sista ei ottanut selvää, onneksi laskupää 
toimi vielä tuossa vaiheessa. Selvin päin ja 
lähes asiallisina selvitimme tiemme halki 
peltojen, vuoristolehmiä (mountain cows) 
bongaillen. Oikeastaan maiseman epätasai-

ISW Camborne 2009
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suus yllätti. Loppumatkasta alkoi pikainen 
orientoituminen belgialaisten kohtaami-
seen Stellaa kittaamalla. Musaa ei junassa 
kuitenkaan saanut kovaäänisten kautta 
kuunnella. Huomasin jossain vaiheessa ot-
taneeni haalarinkin mukaan tällä kertaa.

Jäimme junasta Truron asemalla ja 
meitä oli vastassa vanha tuttu, Jack the 
Jew. Matkassa oli enemmänkin tuttuja niin 
kotimaan-pitkältä kuin Delftin ISW:ltä. 
Vastaanotto oli varsin herttainen: läjä brit-
tijätkiä, jotka naamasta päätellen olivat 
viihtyneet tuopin äärellä jo useammankin 
viikon. Saavuimme vieraista viimeisinä, 
ja ihmettelimmekin vähäistä ulkkareiden 
määrää. Lisäksemme matkaan oli uskal-
tautunut ainoastaan kaksi monsterityttöä 
ja kaksi unkarilaista, nekin hameväkeä. 
Jännä kokoonpano… Majoituimme viikon 
organisoijan, Samin, huusholliin. Samassa 
huoneistossa asui kyllä toinenkin viikon 
päähenkilö, Julian. Julianille kun liimailisi 
pienet kalapuikot ylähuuleen, saataisiin pe-
lottavan paljon Boratia muistuttava hahmo. 
Täysin kaheli jätkä, mutta mitä parhain 
viihdeupseeri! 

aSiaan. Reppu selästä, tölkki käteen, 
ja eikun tavaaman omaa nimeä läsnä ole-
ville. Toki meille oli hommattu halvinta 
mahdollista kaljaa, alc. 3 % vol. Tuo en-
simmäinen pettymys käännettiin kuitenkin 
ainakin omalla kohdallani riemuksi hyvin 
nopeasti. Takapihalta löytyi massiivinen 
tynnyri paikallisen panimon sponsoriolut-
ta. Peribrittiläinen ale-olut ei juuri muiden 
makunystyröitä hellinyt, joten tynnyrin 

tyhjentäminen jäikin meidän kahden har-
teille. Muille, humalahakuisesti juoville 
matkalaisille oli tarjolla kattava valikoima 
Asdan halpisviinoja. Ekan illan saldona 
nolla opittua nimeä, juomapeli, monta bii-
siä Scooteria, muistikatkoja ja naapuriston 
herättelyä. Miiakin taisi ottaa hieman osu-
maa juomapelissä, häviten kuitenkin vielä 
eräälle britille, joka tyhjentyi takapihalle 
maailmanmiehen elkein. 

Jäätävien herätysten sarja oli alkanut, 
vaikka unta viikolla sai kyllä useimmiten 
ihan kivasti. Maanantaina suuntasimme 
jollekin sementtitehtaalle. Eipä jäänyt pai-
kasta mieleen muuta kuin pari hiekkakasaa, 
ja ihan kivat maisemat. Lounas naamariin 
ja päivä käyntiin, suuntanahan oli paikal-
linen yökerho. Hyvänen aika minähän en 
brittinaisia (huomaa stereotypia) selvin 
päin katsele. Unkarilaiset auttoivat par-
haansa mukaan juottamalla koko poppoolle 
”oman isoisän valmistamaa” kotipolttoista 
firewateria. Miia vähän kainosteli juoman 
jäykkyyden edessä, itsekin tosin koin aika 
räväkän punastumisreaktion. En tiedä joh-
tuiko siitä litkusta, mutta mikrohameet pu-
kivat brittineitoja oikeinkin hyvin. Paikalli-
set poket ovat kuulemma ilkeitä, ei lähetty 
koittaan. Ainiin ja käytiinhän siinä pyöräh-
tämässä itse kaivosyliopistossakin (CSM), 
hämmentämässä jotain kalliomekaniikan 

Takapihalta löytyi massii-
vinen tynnyri paikallisen 
panimon sponsoriolutta. 
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luentoa. Yliopiston ylin kerros oli yhtä isoa 
baaria, jossa juomaa sai rahaa vastaan. Toi-
misikohan Suomessa? 

and kooma it iS. Pelottomat lo-
kit herättivät meidät tavalliseen tapaansa 
koputtelemalla ikkunoita eri puolilta taloa. 
Suomessa ne sentään etsii itse ruokansa. 
Matkasimme kohti Cornwallin pohjois-
ta rannikkoa, ja tunnin taistelun jälkeen 
selvisimme mutkaisten teiden läpi kaivos-
museon pihaan. Pääsimme näkemään hie-
non katsauksen perinteisen brittikaivoksen 
historiaan, nautimme hieman paikallista 
piirasta lounaaksi ja ihailimme karunkau-
nista kalliorannikkoa. Virkeä olo kaikkosi 
nopeasti paluumatkalla Falmouthiin. Kii-
tokset luottokuski Mikelle jo tässä vaiheessa 
vauhdin hurmasta ja vatsanväänteistä! Hie-
man pizzaa naamariin, palanpainikkeeksi 
kotitekoisia ranskalaisia pottuja sekä olutta, 

kappas. Isännät alkoivat hätäilemään olut-
tynnyrin tyhjentämisen kanssa, pisteltiin 
sitten saman tien 30 pinttiä  jälkiruuaksi 
juomapelin yhteydessä. Ja 15 pinttiä kier-
rätettiin samalla vauhdilla rikkaruohojen 
lannoitteeksi. Päivähän sattui sopivasti 
olemaan St. Patrick’s day, ja loppuillasta 
seuraan liittyi huolella marinoituja, iloisia, 
vihreitä, tuoppihattupäisiä ihmisiä. Kovasti 
ne morjesteli ja sano meidän nimiä, missä 
vaiheessa noita on nähty…

Homma jatkui aamulla lokkeja kiro-
ten, sitten kurvailtiin CSM:n testikaivok-
selle. Saimme varusteiksi komeat kaivosky-
pärät ja lamput, sekä kaivoksessa oppilaita 
useammin vierailleet saappaat. Omanihan 
olivat luonnollisesti täynnä reikiä. Kierros 
oli valehtelematta aika hieno, saatiin vä-
hän porailla kalliota, kippailla ikivanhalla 
kaivosvaunulla ja nähtiinpä pelokkaan un-
karilaisen suorittama räjäytyskin! Kierros 
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päättyi hangaround-Dougin teippaami-
seen. Jesarin irroitus varmasti poisti Dou-
gilta ainakin siihen asti vaivanneen kank-
kusen. Illalla ajoimme opiskelijoiden kera 
rallia pimeälle hiekkarannalle, grillailimme 
ja poltimme sisäelimiämme unkarilaisten 
loihtimalla omenalta todella kaukaisesti 
vivahtaneella firewaterilla. Julianhan siitä 
innostui ja veti huolelliset inkkaritanssit 
nuotion ympäri, alasti. Poliisit eivät Julia-
nia turhaan hyssytelleet, vaativat vaan au-
ton pois biitsiltä ja nuotion sammuksiin.

torStai oli Suunniteltu 
aika rankakSi ihan isäntien toimes-
ta. Kuka pitää excun, panimokierroksen, 
thanksgivingin ja klubi-illan saman päivän 
sisään? Noh, aamulla kierreltiin sorateh-
taalla, ja kuin ihmeen kaupalla viimeinen-
kin excu sujui täysin ilman kalvosulkeisia! 
Panimokierrosta ei voi hehkuttaa liikaa. 
Skinnersin pienpanimoon siis tutustuimme 
ja saimme nauttia ainutlaatuisesta vieraan-
varaisuudesta. Bussista ulos, ovesta sisään ja 
pintti karvaiseen käteen. Pari tuntia myö-
hemmin paikan omistaja sai suostuteltua 
ryhmämme kohti panimotiloja. Paikka oli 
sympaattinen ja koko panimo mahtui pie-
neen varastohalliin. Iloiset mäskintuoksut 
karsivat varmasti monta tyhmää kysymystä. 
Takaisin panimopubiin, ja vaihteeksi itse 
valuttamaan pintteja omalaatuisista ale-ha-
noista. Ja sitten thanksgiving, sen seurauk-
set olivat kyllä tiedossa. Fisu ja lakkalikööri 
herättivät ristiriitaisia reaktioita isäntäporu-
kassa, ja vatsahapot alkoivat syövyttää maa-
lia talon ulkoseinästä. Unkarilaisten firewa-
terin ja belgialaisten olutkavalkadin jälkeen 
puolet briteistä lojui tiedottomana ympäri 
taloa, keräten itsensä kuin ihmeen kaupal-
la vielä Club Internationalin tanssilattialle. 
Tarinankertojan olot olivat baarissa jo mel-
ko haastavat, kun tequilaa työnnettiin kur-
kusta alas ja perään sokerilitkua pitämään 
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hereillä. Miia valloitti mieluummin tans-
silattiaa, musa muuten soi kohtuullisella 
volyymillä. Korvat tinnittää vieläkin. Saa-
tiin Frodolta haltuun upeita tanssimuuveja 
kotiinvietäviksi, näette joskus! 

Sinänsä aika kivasti jär-
jestetty, että ennen matkustuspäivää 
oli päivä aikaa vaan chillailla aurinkoisella 
hiekkarannalla. Kukaan ei oikeastaan kyen-
nyt mihinkään ennen iltapäivää. Surffilau-
dat oli matkassa, mutta aalloista oli pulaa. 
Ehkä pahimmat krapulaväristykset ikinä sai 
aikaan erään heittoesineen ujellus yhdistet-
tynä potkurilentokoneen ääneen. Pelattiin-
pa rannalla lopulta ihan rugbyakin, hetken 
aikaa. Noin vartin jälkeen puolet porukasta 
koki rytmihäiriöitä, ja täyden kontaktin 
jättäminen pois säännöistä havaittiin hy-

väksi ratkaisuksi. Lähdimme vielä poru-
kalla kuuntelemaan sydänääniä hyiseen 
meriveteen, ja saimme Miian mukaan pi-
tämään suomalaisen sisun kulisseja pystys-
sä. Loppuilta halpojen laatuoluiden parissa 
sai vielä sopivan kateuden aikaiseksi ennen 
jäähyväisiä. Mukavaa väkeä pyöri ympäril-
lä koko viikon. Sangen leppoisaa porukkaa 
ovat nämä britit, erityismainintana useam-
man kuukauden kuivin suin maksa-arvojen 
heittelyn takia räpiköinyt Anthony! 

Paluumatka oli pitkä ja varsin voima-
ton. 

Kiitoksia killalle tästä mahdollisuu-
desta, ei sitä ihan joka elämässä tällaista 
koe. Vieläköhän sitä kerran ehtisi… 

— Johannes & Miia
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Opiskeleminen
Työtön kesä tarjoaa loistavan mahdollisuu-
den tehdä pois rästiin jääneitä opintoja, tai 
ottaa waraslähtö seuraavaan lukuvuoteen. 
Oman koulun tarjoaman kesäopetuksen 
lisäksi voit itseopiskella syksyn ensimmäi-
sellä tenttikaudella järjestettäviin tentteiin 
(lähes kaikki laitoksen kurssit), tai ottaa 
JOO-opintoja naapuriyliopistoista.

Matkaileminen
Mikäli kesä pölyisten kirjojen tai öisten 
koodaussessioiden parissa ei houkuttele, 
mutta oman maailmankuvan laajentami-
nen kiehtoisi, miksi et pakkaisi reppuusi 
muutamaa välttämättömyyttä ja lähtisi 
reissaamaan? Inter-railaaminen tarjoaa hal-
van tavan tutustua eurooppaan ja kerätä 
kokemuksia EU-alueelta. Jos kaukomaat 
kiinnostavat, voi halpoja lentoja kauas pois 
löytää vielä näin loppukeväästäkin. Kielira-
joitteiset ja kotiseuturakkaat voivat reissata 
myös Suomen kesässä joka tarjoaa liudan 
toinen toistaan hullumpia ja hulvattomam-
pia kissanristiäisiä. 

Harrastaminen
Tyhjä kesä tarjoaa mahtavan mahdollisuu-
den palata vanhan, kiireisen talven aikana 
jääneen harrastuksen pariin, tai aloittaa se 
uusi juttu jota olet aina halunnut kokeilla, 
muttet vielä ole saanut aikaiseksi.

Loisiminen
Päättyvä lukuvuosi oli rakas ja kivinen. 
Noppia väännettiin niin että otsasuonet re-
peilivät. Kesälle ei vain riitä mehuja. Miksei 
siis lojuisi tyhjänpanttina koko kesää? Ja 
mikä olisikaan parempi paikka kuin jonkun 
muun nurkat? Vaihtoehtojahan löytyy kuin 
tyhjiä tuoleja eduskunnan täysistunnos-
sa: ystävät (omat ja lainatut), vanhemmat 
(omat ja ystävien), seurustelukumppanit 
(entiset, nykyiset ja tulevat) ja niin edel-
leen. Tarvittaessa suluissa olevia määreitä 
voi vaihtaa päikseen. Kohdenurkkia kan-
nattaa välillä vaihtaa ettei lähdöstä lopulta 
tule lentävää. 

— Jussi Leinonen

Toimituksen tietoon on saatettu että valitettavan suuri osa Lehden lukijakunnasta on jäänyt 
kesätyöttömäksi. Joukossa saattaa olla myös muutama jo valmistunut, jolta vakituinen leipätyö 
on viety alta. Huolestuneena tilanteesta Innovaatio- ja Vapaa-ajantoimituksemme (InVa-
AiTo) tarttui ongelmaan ja tarjoaa nyt teille, Arwon Lukijamme, muutaman vaihtoehdon:

Kesä, eikä                tekemistämitään

Rahoittaminen
Wuorikautiset ei ota kantaa siihen, millä kukin lopulta kesämenonsa kustantaa. 

Annamme teille kumminkin yhden vinkin: Suunnittelemalla säästät rahaa. Myös 

Äpyä kannattaa myydä.
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Tällä sivulla tuetaan PJK:ta
17



Wuosisadan

Juorut
Liikuntavastaavalla kestää 

tunti. M
utta em

äntä on 

hidas.
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Wuosisadan

JuorutOK20:n ulkopuolella nähty pitkä sylki! 
(kera ruuanpalasten)

Nimettömänä pysyvä kiltahuoneen siisteydestä 

kiinnostunut henkilö meni sisään, kaksi fuksityttöä 

tuli.

Hinttikaverit dokaavat liikuntavastaavan kanssa.

Liikuntavastaavalla kestää 

tunti. M
utta em

äntä on 

hidas.

Opintovastaava teki vihreää.

Lauluillassa kuultua: “Pitäisikö meidän lähteä jos me 

vielä tänään aiomme tehdä jotain?”

Iiro rikkoi Iidan föönin.

Kysy Vaajamolta avaintenpalautusreissusta.

Yhel blondilla tytsyllä on maailman paras pajatso. 

(a.k.a. Iipo)

EP on nähty.

Kuultua PoRan kanssa jaetussa 
saunassa - vuorimiehet voivat tulla 
uudelleen.

Iiro panee Jussia satasesta.

Ketä panee ja ketä? Tekstaa se meille 040 5325 967

M
arski tuli fuksien kanssa samaan aikaaan

 => Isot kengät täytettäväksi EP:lle

Iir
ol

la 
m

en
i k

um
i p

uh
ki

.
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Tiistai 28.4.
Kilta tarjoaa:
Klo 17-XX Halunilmaisu @ Kiltis: Vuori-

fuksit ilmaisevat halunsa! Kaikki lak-
kia mielivät fuksit mukaan!

Muut tapahtumat:
Klo 14-17 Sitsikilpailut @ Alvari: Alva-

rinaukiolla järjestettävä perinteinen 
sitsikilpailu kokoaa erinäköisiä ja –ko-
koisia joukkueita kilpailemaan par-
haan sitsaajan tittelistä. 
 

Keskiviikko 29.4.
Kilta tarjoaa:
Klo 9-13 Päiväjäynä @ Kiltis: Vuorifuksien 

jännittävä jäynäily, jonka jälkeen pi-
detään laulukoe. Lähtö kiltikseltä.        

Klo 13-xx Laulukoe @ Kiltis: Fuksit havit-
televat viimeistä ja samalla tärkeintä 
fuksipistettään laulukokeen merkeis-
sä.

Muut tapahtumat:  
Klo 13 Sikariporrasfudis @ Alvari: Kiltojen 

hallitukset kilpailevat jalkapallomes-
taruudesta herrasmiessäännöin. 

Klo 15 Nätti Jussi @ Alvari: Nätti Jussi ko-
koaa TKK:n voimakkaimmat miehet 
kilpailemaan Nätti Jussi-tittelistä. 

Klo 17 Fuksispeksit @ Dipoli:  Yksi Wapun 
tärkeimmistä tapahtumista. Kaikki 
joukolla kannustamaan Vuorifuksit 
fuksipeijaisten voittoon! 

Klo 19 Ristin Kilta: Wiinaton Wappu @ 
Kappeli & Smökki: Ristinkilta järjes-
tää Wiinattoman Wapun kappelillaan 
ja Smökissä. 

Klo 20 Pelmun Wappufestarit @ Smökki: 
Pelmulaisten Wappufestarit, jossa 
Wappua fiilistellään elävän musiikin 
voimin. Liput 7 euroa 

Klo 21:30 Yöjäynän alkupamaus @ Alvari: 
Fuksipeijaiset jatkuvat yöjäynän alku-
pamauksella. Kaikki paikalle toivotta-
maan fukseille hyvää matkaa! 

Klo 22 Hullu Jussi @ Alvari: Hullutellaan 
ympäri otaniemeä.  
 

Wapun tapahtumat
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Torstai 30.4. 
Kilta tarjoaa:
Klo 9 VK:n kaljaviesti @ Materiaaliteknii-

kan laitoksen sisäpiha: Perinteinen 
kaljaviesti laitoksen ympäri, joka vaa-
tii vahvan ankkurin.                                  

Klo 13-xx Vappulounas @ Botta: Vappu-
lounas kokoaa vuorikansan Ostrabot-
nialle juhlimaan suurta teekkarijuhlaa 
lounaan merkeissä! Jatkot Ravintola 
Töölönrannassa.  

Muut tapahtumat:
Klo 8 Lakkien jako @ Amfi: Fuksit saavat 

uudet lakit käsiinsä! 
Klo 14 Wappuriehan julistus @ Servin 

mäki: Wappurieha julistetaan alka-
neeksi  Servinmökin katolta. Tässä 
vaiheessa viimeistään pitäisi kaikilla 
olla Wappu alkanut! 

Klo 18 Mantan lakitus @ Manta: Ville Vall-
grenin 1906 valmistama pronssipat-
sas Havis Amanda saa oman lakkinsa 
Kauppatorin edustalla. 

Klo 21-02 Wappu-bileet @ Dipoli: Suuret 
wappu-bileet Dipolissa, jossa esiinty-
mässä mm. Carmen Grey. Fuksit saa-
vat ensi kertaa laittaa lakit päähänsä 
24.00. Lipun hinta ennakkoon 8€, 
ovelta 10€ ja Haalarimerkki 2€.

 

Perjantai 1.5. 
Kilta & muut:
Klo heti kun herää Sillis @ Ullis!: Kaikki 

sillistelemään Ullanlinnanmäelle. 
Killan oma teltta ja tarjoilut löytyvät 
luonnollisesti Ulliksen huipulta!  

Klo 17 Waputin @ Wanha Poli (Hotel Lin-
na, Lönnrotinkatu 29): Wapunpäivä 
kääntyy iltaan tänäkin vuonna. Val-
veutuneen wapunviettäjän askel käy 
tällöin (kello 17) kohti Wanhaa Polia, 
jossa baari on auki ja tunnelma nou-
sussa. Lippujen hinnat 15/5 euroa.

Wapun tapahtumat
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appua odotellessaW
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appua odotellessa
Wapun pitkä odotus on vihdoin lähesty-
mässä loppuaan ja kevät on ovela – jopa 
niin ovela, ettei talven muuttumista ke-
vääksi edes huomannut. Menneeseen 
fuksivuoteen on mahtunut akateemisen  
vapaavalintainen määrä suhteellisen mieli-
valtaisessa järjestyksessä tenttejä, saunomis-
ta, juhlapyhiä ja rappiollista alkoholin ku-
lutusta. Vaikka kuulopuheiden perusteella 
on olemassa teekkareita, jotka juovat vain 
kalenterinmukaisina juhlapäivinä ja elävät 
täten pääsiäistä 2019, on heillekin kuulem-
ma eräs juhla ylitse muiden. Sitä kuuluisan 
mystistä fuksiwappua siis odotellen. 

Wapun odotus on sujunut läpi lu-
kuvuoden krapulansekaisin tuntemuksin, 
joskin allekirjoittaneen krapuloihin kuuluu 
myös pelkotiloja. Apuna wapun odotukselle 
on ollut joukko vanhempia tieteenharjoit-
tajia, ISOja ja muita fukseja, joiden kanssa 
on ollut aivan uskomattomia tapahtumia, 
joista osan kertomukset ovat ihan paino-
kelpoisiakin. Näistä ääriviivat on ikuistettu 
hiljalleen täyttyneeseen fuksipistevihkoon. 
Pisteiden keräily on sujunut eurooppa-
laisin juomatottumuksin. Virvokkeita on 
nautittu sivistyneesti ja jos historiassa yksi 
suomalainen vastasi kymmentä naapuria, 
niin menneen lukuvuoden aikana vuori-
fuksi onkin vastannut juomatottumuksil-
taan kymmentä eurooppalaista. Ainoa pis-
te, jota jäin koskaan kaipaamaan olisi ollut 
”i:n päälle”.

Eräänäkin aamuna poistuessani Ota-
niemestä bussilla 550, kaksi keski-ikäistä 
rouvaa takanani toteaa: ”Täältä Otaniemes-
tä nousee kyytiin aina näitä teekkareita”. 
Aamuauringon häikäistessä jopa aurin-
kolasien läpi ja vanhalta viinalta vienosti 
tuoksuen en kuitenkaan kehdannut kään-

tyä korjaamaan: ”mä olen fuksi”. Tulevan 
wapun jälkeen tuolle ajatukselle ei ole tosin 
enää tarvetta. 

Fuksivuoteen on tottakai kohdistunut 
vankkoja odotuksia niin meiltä fukseilta, 
meitä paimentaneilta vanhemmilta tieteen-
harjoittajilta, kuin vain jo pelkästään van-
hemmiltakin. Kerrotaan jopa erään fuksin 
saaneen äidiltään tekstiviestin erään bileil-
lan aikana: ”Moi, onko jo lohjennut, vai 
menetkö kotiin yöksi?”. Tarina ei kerro sitä, 
minne kyseinen vuorifuksi päätyi. 

Toivotaan kuitenkin itse wapulle hy-
vää säätä, olisihan sääli, että wappuna olisi 
rankka sivumyötäinen tuuli ja wapusta tuli-
si liian kostea kaikkiaankin, siinä olisi moni 
tupsu märkänä.  

— Vesa Lindroos

W
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ISW Mons
2009

käytiin kattomassa euroopan TOISIKS isointa kuormuria kalkkikivikaivoksessa, itte voi miettiä missä on sitte isoin (vinkki: Suomeassa)

Huom: Kuva Brysselistä —oli vain niin hieno!  – Päätoimittaja
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ISW Mons
2009

osaa ne M
onsteritkin pukeutua :)  

kä
yti

in
 ih

ast
ele

m
ass

a k
alk

kik
ivi

ka
ivo

ks
ess

a m
m

. f
os

sii
lej

a

This is how
 you say: ”i fuck like a rabbit” in H

ungarian.

käytiin kattomassa euroopan TOISIKS isointa kuormuria kalkkikivikaivoksessa, itte voi miettiä missä on sitte isoin (vinkki: Suomeassa)

nähtii m
yös räjä

ytys \o/

tää oli niin söpö, piti vaan ottaa kuva.

käytiin myös kaivoksen vieres
sä olevassa betonitehtaassa.
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vaahtobileetki oli: etsi kuvasta jaakko.
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tässä vaiheessa mulla ja jaakolla alko oleen vehnäolut kiintiö täys.
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juom
assa vähän M

anneken Pis -patsaasta bisseä. hyvaää oli!

ryhmäkuva patsaalta.

sitte vedettii piisiä mikä jäi soimaan mm. jaakon uniin :)

PIG
EO

N
!

joku hullu lainasi vauvaansa m
eille!?

Bushin panimolta: ”Prestige” merkkistä bisseä, hullun kallista.
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Prestige oli hyvää!
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Panimon eestä, ryhmä kuva taas :)
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ja nähtiin tuttuja, Julian ISW suomi 2005 (jos meni oikein).

Lähdössä kiertelemään Monsiin
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MONKEY: kun sitä silittää vasemmalla kädellä, pitäs olla onnekas sen jälkeen.

T anksgivingistä, Hollantilaiset a
ntamassa peruslahjaa.
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— Toni Engström
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Matkakertomus Saksasta

Matka Saksaan, tuohon pääsi-
äisen luvattuun maahan, sai 
alkunsa Kotimaanpitkällä 
sovituista tuttavuuksista. 

Täytyy aina olla varovainen, jos kutsuu ih-
misiä luokseen kyläilemään - jotkut saatta-
vat oikeasti tulla. Lehdestä ja muista pakot-
teista johtuen reissun pituudeksi määräytyi 
ainoastaan 0,54 viikkoa, mutta siitä sitten 
ajateltiinkin ottaa irti kaikki mikä ei ole tu-
kevasti kiinnitetty.

Havainto: käsimatkatavaroissa ei saa 
olla Koffia tai katkaisupihtejä.

Saapuessamme sunnuntaina Düssel-
dorfin lentokentälle selvisi etteivät väitteet 
lämpimästä säästä olleet tuulesta tempaistu-
ja. Lähtiessä oli jotenkin vaikea uskoa, ettei 
oikeasti tarvitsi talvitakkeja, ja shortsitkin 
otin mukaan lähinnä läpällä - kerran käs-
kettiin. Joka tapauksessa vierailu Saksassa 
alkoi lupaavasti vaatteita vähentämällä, sillä 
ilma vastasi melko tarkasti Suomen kesää, 
vaikka virallisesti kevät olikin. Ainoastaan 
kukkivat puut miellyttivät epätavallisesti 
silmäkulmaa. 

Yöpyisimme kaksi ensimmäistä yötä 
Andrén perheen luona, joten heidän luok-
seen ensimmäiseksi suuntasimme. Äiti oli 
tehnyt varsin herkullista ruokaa ja kaikki 
olivat jo ensivaikutelmaltaan erittäin ys-

tävällisiä. Koira Lennox jopa hieman liian 
ystävällinen, joskin tuntui ettei minua huo-
mioitu kokonaisuutena, vaan ainoastaan 
käteni vaikutti kiinnostavan. Kaikilla tun-
tuu aina olevan omia fiksaatioitaan erillisiin 
ruumiinosiin. 

Myöhemmin samana päivänä kier-
telimme lähialuetta hengailun merkeissä. 
Minua ei ilmeisesti ole rankaistu lapsena 
tarpeeksi, sillä halusin kepin. Onnistuinkin 
vahingossa irrottamaan kuivan oksan man-

goliapuusta roikkumalla siinä - sattuma 
sinänsä. Lopulta keppi päätyi paloiteltuna 
matkalaukkuuni. Ehkä siitä joskus jotain 
muodostuu. 

Arkkitehtuurista jäi lähinnä mieleen, 
että joka toisesta rakennuksesta oli aikoi-
naan pommitettu puolet ja loput talot ko-
konaan. Luodinreikiä näkyi vieläkin vähän 
joka puolella. Ei ehkä niin ihme että Sak-
sassa vieläkin hiukan hissutellaan kaikkea 
toiseen maailmansotaan liittyvää, sillä his-
toria on hyvin lähellä ihmisiä. 

Seuraavana päivänä kiersimme 
Dortmundin varsinaista keskustaa 
mukanamme Andrén kaveri Mal-
ti. Hän oli melko hiljainen kaveri, 

mutta muuten tosi mukava. Hieman odot-
tamatta myös Kotimaanpitkällä ollut Co-

”Matkustajat Suominen ja Tuominen, matkustajat 
Suominen ja Tuominen, olkaa hyvät ja saapukaa portille 21a, 

lentokenttäkuljetus odottaa teitä.”
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What happened to you man? You are so cool. Se oli oikeasti hyvää.

Tappelemassa oman tasoisten kanssa
34



Saksalaista ajanvietettä

Ei se nyt voi niin tulista olla

Now available as action figures!
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rinna liittyi meihin - silmääkin miellyttävä 
yllätys sinänsä. 

Jostain syystä meille tuli tavaksi kier-
tää kaikki kirkot ikään kuin ne olisivat suu-
riakin nähtävyyksiä. Aina kun yksikin oli 
näköpiirissä niin sinne oltiin heti menossa 
paikan päälle. Kieltämättä ne silti olivat 
melko näyttäviä niin ulkoa kuin sisältäkin 
päin, joten en suuremmin valittanut. 

Illalla löysimme itsemme Irish Pu-
biin, mikä on ironista sinänsä. Onneksi 
saavilla oli myös paikallisia erikoisuuksia, 
ja Sarianna löysikin oman suosikkioluen-
sa, Schöfferhofer Grapefruit (söffössöö vai 
mitä näitä on). 

Pääsiäisen kunniaksi baarissakin sai 
munaa. Sarianna ottikin ilon irti kun muil-
le ei oikein kelvannut - kolme taisi illan ai-
kana mennä. Suomen kielen kauneuksista 
selvisi myös, että pupu on lähes sama kuin 
saksan popo, eli peppu. Sopivassa mielen-
tilassa tällaisestakin voi saada vääristynyttä 
hupia.

Tiistaina päästiin taas hieman lähem-
mäksi lähtöpaikkaamme Düsseldorfia, sillä 
kiersimme Corinnan kotikaupunkia Es-
seniä. Ensin tosin kävimme pyörähtämäs-
sä Bochumin yliopistolla, joka oli sinänsä 
mielenkiintoinen nähdä. Pinnallisesta 
käynnistä ei tosin kovin voimakasta vaiku-
tusta jäänyt puoleen eikä toiseen. 

Kassit kävimme heittämässä kiertelyn 
ajaksi Corinnan porukoille, ja siinä hetken 
viivähdimmekin. Sariannalla oli myös an-
toisa juttutuokio Corinnan isän ja mum-
mon kanssa, joista kumpikaan ei osannut 
sanaakaan englantia. Onneksi hymyllä pää-
see jo pitkälle! Tämän jälkeen katsastimme 
vanhan linnoituksen rauniot ja lähdimme 
Corinnan kaverin Lauran autolla keskus-
taan päin. 

Mainitsemisen arvoista on ehkä paras 
jäätelö jota olimme koskaan syöneet, eikä 
80c pallo ollut paha hintakaan! Essenissä ei 

aikaa tosin ollut kovin paljoa, sillä tarkoitus 
oli vielä mennä illalla Düsseldorfiin grillai-
lemaan Andrén erään toisen kaverin kanssa. 
Hieman ennalta-arvattavasti tosin myöhäs-
tyimme, ja grillailun sijaan saimme pizzaa. 
Sekin oli tosin pizzaksi epätavallisen hyvää. 

Pizzan kylkeen edellä mainittu kaveri 
Andreas tarjosi spesiaalia chili-kastiketta, 
joka oli sitä oikeaa tavaraa. Sarianna otti 
sitä vähän, mutta valitettavasti ei ymmär-
tänyt sanan merkitystä tässä yhteydessä - 
Sarianna siis otti sitä paljon. Seurauksena 
oli noin 10 minuuttia itkua ja puoli tuntia 
taukoa syömisestä. Itse maistoin sitä oikeas-
ti vähän, ja täytyy myöntää että kyllähän se 
aika kivasti poltteli. 

Viimeisen päivän vietimmekin 
Düsseldorfin massiivisessa kau-
pungissa. Selvisi melko pian 
että tämä oli tosiaankin rikkai-

den ihmisten asuinpaikka, sillä hintataso-
kin oli lähes Suomen tasolla. Myös luksus-
liikkeiden katu teki tietyn vaikutuksen. 
Minut jopa ajettiin pois ottamasta kuvia 
näyteikkunasta sillä näytin kai liian köy-
hältä. Kaikissa liikkeissä oli vartija ovella, 
ja useisiin ei kuulemma edes päässyt ilman 
erillistä varattua aikaa - tai sopivan tunnet-
tua naamaa. 

Lounaaksi syötiin taas Saksassa hy-
väksi havaittua jäätelöä. Myös kaupungin 
korkeimmassa tornissa käväistiin. Oli var-
sin häiritsevää maata koko painollaan kal-
tevalla ikkunalla 170 metrin korkeudessa 
katsoen suoraan alaspäin. 

Matkalta tarttui loppujen lopuksi 
mukaan monia uusia tuttavuuksia, 1400 
valokuvaa sekä Sariannalle väriä iholle (pu-
naista).

Menisin uudestaan. 

— Timo & Sarianna

Munapuu
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Koskematon muna-tomaattivoileipä; huomaa 
tomaatti ja muna

Can you spot the gay?
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Kalevin katse
L

aitoksen käytävällä pistää sil-
mään jo tutuksi tullut näky. 
Jälleen ovat kaksi vuorimiestä 
löytäneet toisensa. Aluksi on 
satuttu istumaan saman kurssin 

luennoilla ja myöhemmin laskuharjoi-
tuksissa vaihdettu muutama sana Lo-
mer-lukkodislokaation ihmeellisyydes-
tä.  Hiljalleen on tutustuttu paremmin 
ja ruvettu viettämään enemmän aikaa 
yhdessä. Jonkin ajan päästä ylitetään 
se epämääräinen rajaviiva, muututaan 
ystävistä, joiden välillä on sitä tietyn-
laista jännitettä, seurustelevaksi parik-
si. Muutos saattaa tapahtua hiljalleen 
ajan saatossa kun kahdenkeskiset het-
ket muuttuvat romanttisempaan suun-
taan, tai salaman nopeasti kun kosteita 
kiltajuhlia seuraavana aamuna herä-
täänkin samasta osoitteesta eikä kum-
pikaan osaa, tai halua, sanoin kuvailla 
mitä pimeään aikaan oikein tapahtui. 
Muutoksen kokemistavasta huolimatta 
pian tuore parisuhde vakiintuu ja mie-
lessä alkaa siintää Suomalainen Unel-
ma™; farmari-Volvo, pätkä rivitaloa, 
2,4 lasta ja karvainen noutaja. 

Tämähän on se tavallinen tarina, kah-
den ihmisen matka unelmiin ja niiden yli. 
Mutta kuten niin usein, tässäkään asiassa 
kahden ihmisen etu polkee alleen kaikkien 
edun. Nämä kaksi onnellista unohtavat että 
heidän tekemänsä valinnat pyöräyttävät 
jälleen evoluution hidasta pyörää askeleen 
eteenpäin. Vaikkei geeniperimän ja kas-
vuympäristön suhteista lajin kehitykselle 
tiedetäkään tarkasti, yhdistyvät tällaisessa 
killansisäisessä suhteessa molemmat. Sen 
lisäksi että parin 2,4 lasta saavat vanhem-

miltaan aimo latauksen vuorimiesmäistä 
geeniperimää, altistuvat he myös vanhemp-
iensa ajattelumallille omassa parinvalin-
nassaan. Hiljalleen ajaudutaan tilanteeseen 
jossa sukupolvi toisensa jälkeen käy läpi 
ketjun ”Koska vanhempanikin ovat vuo-
rimiehiä, minusta tulee vuorimies. Koska 
vanhempani valitsivat puolisokseen vuo-
rimiehen, minäkin valitsen.”   

Tässä vaiheessa geeniperimä astuu 
peliin. Sukupolvi sukupolvelta vuori-
miesmäiset piirteet näkyvät vahvemmin 
ja vahvemmin populaatiossa. Mutta 

mitkä näistä piirteistä? Optimismi on 
rikkaiden etuoikeus, itse näen silmissä-
ni painajaismaisen tulevaisuuden jossa 
vuorimieskilta on täynnä lyhytselkäisiä 
ja pitkäkätisiä karvanaamoja jotka juo-
vat sulaa terästä ja tulostavat kettinkiä. 
Optimaalisia kavereita kaivoskuiluihin 
ja tuotantolaitoksiin, mutta tukeeko 
tämä pitkällä tähtäimellä ihmiskunnan 
kehittymistä? 

Pyydänkin nyt teitä vielä vapai-
na kirmaavia kiltasisaruksiani miet-
timään kahdesti ennen kuin teette 
sen lopullisen valinnan lisääntymisen 
tiellä. Uskaltakaa rohkeasti tähdätä 
heilasteluissanne sinne missä haalarit 
ovat vihreämpiä. (Hyvä EP!) Tässä vai-
heessa osa saattaa kysyä: ”Mutta entäs 

Uskaltakaa rohkeasti 
tähdätä heilasteluissan-
ne sinne, missä haalarit 
ovat vihreämpiä.
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ne puulaiset?” Jalo ajatus, mutta vas-
taavaa kehäristeytysteoriaa käyttäen 
tulokset tuottanevat vain puupäisiä 
mukuloita joilla on jo syntyessä rau-
takanki tiukemmin takalistossa kuin 
killan isännällä. Varsinkin nyt Vappu-
heilakauden ollessa kuumimmillaan 

on juhlahumun keskellä hyvä välillä 
pysähtyä ja miettiä: ”Millainen tulee 
olemaan minun geneettinen jalanjäl-
keni?” 

— Kalevi Pärssinen
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Hiv-neuvontapuhelin
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen hiv-neuvontapuhelin 
0203 - 27000 (ma-to klo 17-20) antaa ohjausta, tukea ja neu-
vontaa hiv-tartuntaan, muihin sukupuolitauteihin ja turvaseksiin 
liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätietoa
www.punainenristi.fi

Ohjausta ja tukea


