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Heii ihanat Vuorimiehet!!
Alkuvuosi on ollut yhtä juhlaa! Vuosijuhlia toistensa perään ja killan entistä eheämpiä tapahtumia. Ja jälleen
kerran legendaarinen Kotimaanpitkä vei voimia, mutta toki olisi siellä
voinut toisenkin viikon hulinoida.
Thaimaassa vietetyn tammikuun jälkeen puuhastelua onkin riittänyt killan kaitsemisessa. Onneksi apuna
on ollut terhakka raati, kaikki täysiä
kymppejä! Samaa voi kyllä sanoa MUN
killasta. Saa päivittäin olla ylpeä seuratessa teidän touhuja niin Otaniemen
kiltaviidakossa kuin kiltahuoneen
kätköissä.

Kaljakorinsinisyys lisääntyi taas tammikuussa kun fuksit saivat bränikät haalarinsa ja alkoivat näkyä entuudestaan aiemman kuulumisen lisäksi. Edessä onkin vielä
fuksien vuoden kohokohta! Wappumenoja jo tässä vanhakin jännittää nyt kun arwon Fuksimajuri sen päätti onneksi järjestettävän..

Seuraavana koitoksena edessä Vuorimiespäivät, joissa pääsee tutustumaan vähän
kypsempään Vuorimiesjoukkoon. Hauska kuulla perinteitä vuosien varrelta joita
voi sitten soveltaa nykyiseen toimintaan tai jättää ihan vaan perinteiksi. Tänä vuonna uutena ideana lanseerattiin ”Kiltalaiset kesäkuntoon”-kilpailu, joka on johtanut
niin yhteislenkkeihin ja zumba-tunteihin kuin toisten murojen sörkkimiseen tarjoamalla edullisia hamppareita ja jäätelöä. Kuitenkin on oikeasti tärkeää kaiken
sen opiskelun (eiku) ohella muistaa myös huolehtia itsestään liikkumalla. Auttaa
selviämään pitkistä tenttiviikoista.
Menee aina välillä HURRAA kirjoitusten puolelle, mut minkäs teet kun te Vuorimiehet vaan ootte parhaita!
Puhipuhipuhiksenne
Marski

Mitä kuuluu?
E-P: - Hyvää kuuluu, kiitos kysymästä! Kiirettä tosin vähän pitää, mutta niinhän se aina.
Tykkäätkö Otaniemen talvesta? Oletko
käynyt hiihtämässä/luistelemassa/lumikenkäilemässä/tehnyt lumienkelin/leikkinyt lumisotaa tms.?
- Todellakin tykkään! Kerrankin kun on lunta satanut, niin pitäähän siitä nauttia. Tottakai olen
käynyt luistelemessa ja leikkimässä
lumessa!
Mitä kaikkea sisältyy fuksiväbän kevääseen?
- Melkolailla tapahmien järkkäilyä ja sun muuta.
Tärkeimpänä Wappu tietenkin!

Toimit Aaltoyhteisötoimikunnassa. Mitä hommiisi kuuluu? Monet kun eivät ehkä juurikaan
tiedä mistä on kyse (esim minä).
- Aloittelin juuri Liikunta- ja Hyvinvointi (LiHy)
työryhmän puheenjohtajana. Pakko myöntää
ettei tällä hetkellä koko toimenkuva ole minullekkaan kovin selkeä :) Kuitenkin periaatteena on
järjestää työryhmäni kanssa
erilaisia liikunta- ja hyvinvointitapahtumia AYY:n
jäsenille (esim. laskiaisrieha!), sekä harrastaa
edunvalvontaa LiHy-sektorilla :) En osaa sen
selkeämmin vielä kertoa toimenkuvaani valitettavasti, koska kyseistä virkaa ei ole ennen ollut
olemassakaan TKY:llä

Miten pääsit/päädyit tuohon hommaan?
- Ihan avoimen hakemuksen avulla, jonka jälkeen
pääsin haastatteluun, joka ilmeisesti meni hyvin
:)

Miten onnistuu opiskelun ja järjestötoiminnan yhdistäminen? Saatko sä paljon opintopisteitä? :)
- Yllättävänkin hyvin. Tietysti aina joutuu
tekemään kompromisseja opiskelun ja järjestötoiminan välillä, mutta itse voin ainakin suositella. Kipparivuosi on ollut varsin opettava ja
odotan samaa myöskin tältä vuodelta. Noppia on
kertynyt tänä syksynä ihan hyvin reilu 30 taisin
saada kasaan.
Mitä muita hommia tämä teekkarijaosto
hoitaa? Kuka sitä johtaa?
- Aaltoyhteisötoimikunta on myös yhtä uusi
konsepti kuin omat LiHy-hommat, joten selkeä
toimenkuva on muodostumassa. Kuitenkin

meidän vastuulla on koko ylioppilaskunnan kattavien tapahtumien järjestäminen. Se tässä onkin
parasta, kun ei ole mitään vanhoja perinteitä
vaan pääsee itse niitä luomaan ja ideoimaan.
Ensimmäinen meidän järjestämä näkyvä tapahtuma on Aalto-varpajaiset, eli ylioppilaskunnan
ensimmäiset vuosijuhlat. Hommia johtaa Hyrkön
Saara, joka vastaa AYY:n hallituksessa (yllättäen
:) ) Aalto-yhteistyöstä.
Vielä loppukevennykseksi: Millainen on syksy
ollut meidän fuksien kanssa? Luotsaatko
meidät hyvillä mielin kevään läpi?
- Syksy on ollut aivan mahtava! Kiitos siitä teille
ja toivoittavasti saadaan vietyä kevätkin yhtä
mukavasti läpi kuin syksykin. Sen lupaan, että
keväällä on tulossa vielä hauskempia ja yllätyksellisempiä tapahtumia kuin syksyllä! Odottakaa
vain Wappua (jos siis sellainenjärjestetään!) :)
Kiitos ja tack.
- Kiitos kiitos! Fuksit nähdään kevään tapahtumissa!

Puheenjohtaja ”Karski” M. Ahonen

Lounaspaikka Marski on ihan kelvollinen. Ei illallispaikaksi. Lounaan salaattibuffa ei ole kovin kaksinen, mutta
keitot sen sijaan ovat yleensä aika hyviä. Lounarin hinnalla
ihan hyvä vastine rahalle. Aikaisemmin Marskin lounasbuffet oli kyllä parempi kun lounaspöydässä oli tarjolla myös
lämpimiä ruokia, lihapullia ym. herkkuja. Alaspäin on siis
menty... Harmi.

Sihteeri Oskari ”Puklu” Miranto
Olemme aina Osku Guild, olut,
mielellään myrkytykset Únor - sihteeri ganised. Hän on sihteeri Guild
stothe stereotypioita, muchin ei
ole niin puhdasta. Ja se on totuus (Lähde: Translation Party ja ISW Wuorikautiset).

Rahastonhoitaja Tapio ”kaappihetero” Koukkari
Tämä herrasmies, ilahduttaa tyttöjäkin
tanssimalla pöydällä, joskus myös
vaatteet päällä. Tapsa ei välttämättä
löydä ulospääsyä ikkunasta vaan
kaapista. Onneksi hän on myös
lahjakas ahdistelemaan kiltalaisia
(,laskujen maksamisesta). Ja raksan tytöt kiittää.
(Toim.huom, Tapsa on herkkuperse.)

Emäntä Maria ”Lentäjä-ässä”
Leikola

Naurulokki korpin äänillä. Tällä ässällä
on musta laatikko hukassa ja mustelmia
50. Myös Tuhkimo kolmella kengällä on
emännälle tuttu tapaus. Olkaamme erittäin
onnellisia kun Maria on vastuussa ruonlaitosta, usean vuoden ravintolakokemus on
huomattu.

Isäntä Juhani ”Jumalan karitsa” Wallenius

Kantaa maailman synnit, tai ainakin Vuorimieskillan. Tämä pörröinen
otus saapui Otaniemeen pohjoisKeski-Suomen lahjana. Tehokkaana
ihmisten tainnuttajana ja Suur-Viitasaaren aatteenkantajana tunnettukin ”girly hair” on todisteusti riittävän kovapäinen isännän hommaan. Yleensä veristen jalanjälkien toisesta päästä löytyy Juhani.

Opintovastaava Juha ”Mining Jumbo” Erkkilä

Kylppäriremonttien erikoismies pohjoisesta jokilaaksosta. Opintovastaava
ottaa opintoasiat vakavasti ja huolehti siitä että edes joku opiskeli Kotimaan pitkällä, Miekk-ojan Metalliopin voimin. Osoitetta ei muista, mutta
tyttöystävän puhelinnumero tulee liukuhihnalta. Lempeä jätti tarvitsi myös
kolme saattajaa kotiin päästäkseen. Yhden kuskin, yhden vaihteiden vaihtajan ja yhden henkisen ja fyysisen tuen takapenkille.

Excumestari Maria ”Reisi” Helle

Tämä Alppien aurinkoinen sankari ja armoton syöksykiituri kuluttaa aikansa ja
rahansa ranskalaisiin. Myös Autot ovat
lähellä sydäntä. Maria tykkää Reisibailata, eikä tältä tytöltä jää haalari nurkkaan.
Kaikki jotka haluavat ilahduttaa Mariaa,
tervetuloa
osoittamaan
tervehdyksiä
uimahallin
takapihalle.

Fuksi Vääpeli Esa Pekka Rai Sänen
Savolaisen viisauden hedelmällistymä,
jonka oikea lahje on päässyt liiassa kosteudessa jo sammaloitumaan. EP käyttää hyväkseen aikavääristymää, jonka avulla hoitaa
ajoissa sekä fuksi- että ylioppilaskuntahommansa. Ja vitut :) eiku.
Ajatus ja äidinkieli ovat kuitenkin
tärkeimpiä.

Fuksi-ylikersantti Essi ”E.P.” Puustinen

Ehkä opintovastaavaakin tunnollisempi opiskelija. Pienessä
sievässä Essissä on paljon mitä näyttää killalle. Äärimmäisen tylsä henkilö, koska: positiivinen, kiinnostunut, aktiivinen, iloinen, ystävällinen, kekseliäs, ahkera, avulias ja blaa blaa blaa blaa,
eikä hänelle voi vittuilla valittavasti yhtään mistään.

Päätoimittaja Salla ”arkkupakastin” Rantamäki

Salla ei ikinä juo itseään humalaan ja silloinkin muistaa aina kaiken tapahtuneen. Hän on erittäin hiljainen ja rauhallinen viilipytty, joka harvemmin nauraa millekään tai kenellekään - varsinkaan
kovin kuuluvasti. NOT. Sallan hermot ovat luonnollisesti kireällä,
kun toimittajat täytyy pitää aisoissa skumpan avulla. Raatilaisten
kanssa yhteiselo taas sujuu kuin tanssi.

Tuntuuko joskus siltä, että uuteen Raatiin tutustuminen on liian hidasta etkä saa viettää heidän
kanssaan tarpeeksi laatuaikaa? Ei hätää: Wuorikautiset on kerännyt juuri sinua varten raatilaisten edustavimmat lausunnot tälle puuhasivulle. Yhdistämällä lausahdukset oikeisiin raatilaisiin
tutustut heihin helposti ja vaivattomasti ilman että sinun tarvitsee edes raahautua kiltikselle.
1) ”Pitääkö ruveta mittailemaan? Musta nimittäin
tuntuu, että mulla on isompi.”
2) ”En mä vaikuta yhtään humalaiselta.”

A) Puheenjohtaja Marleena Ahonen

3) ”Tää hinkuttaminen saa mut roiskimaan.”

B) Sihteeri Oskari Miranto

4) ”Ihan v***n p***a idea.”

C) Rahastonhoitaja Tapio Koukkari

5) ”Juo perseet.”

D) Emäntä Maria Leikola

6) ”Meidän seuraks.”

E) Isäntä Juhani Wallenius

5) ”Kun mä oon jo melkein, mutta en haluaisi olla
yksin.”

F) OpintovastaavaJuha Erkkilä

7) ”Luuletko, että mä oon samassa kunnossa ku
te?”

G) Excumestari Maria Helle
H) Päätoimittaja Salla Rantamäki

8) ”Kummin päin tää työnnetään tänne?”

I) Fuksivääpeli Esa-Pekka Räisänen

9) Isohenkilöt ovat niitä, joilla on haalarit
päässään.”

J) Fuksi-ylikersantti Essi Puustinen

10) ”Se on vaan juonut yhtä paljon kuin mekin.”
11) ”Sinikka haisee ihan v***n pahalle, enkä mä
röyhtässy.”
12) ”Eikä. Mulla on huomenna krapula.”

Muiden kiltalaisten nimet muutettu.
Oikeat vastaukset sivulla.

Rahastonhoitajalle normaali huonekkin on
vaarallinen paikka. Uloskäyntejä on niin vaike
löytyää.
Iltaisin kannattaa olla todella sekaisin, tulee
kylpyhuone remontoitua samalla.

Emännän lentokoulu arveluttaa: matkanteko on
epävakaata nousukiidosta lähtien.

Jupi on ollut Ihmisiksi.

Fuksivääpeli siirtyy kuljetusalalle. Pakukyydit
hoituvat talvellakin.

Raati tylsistyi Jämerän Jälkeen, puheenjohtaja
kotona jo ilta kymmeneltä.

Kyllä isäntä hoitaa, jos ei muuta niin väen nukkumaan.

Vanhaa opintovastaavaa väsyttää: edes sänkyyn
kannetut naiset eivät jaksa sytyttää.

Palvelusväki pettää aina: kukaan ei siivoa herra
senaattorin jarruraitoja.

Vanhoissa tavoissa vara parempi, Konsonanttikaverilla vaihtuu nuorempaan niin naiset kuin
autotkin.
Avokkiehdokkaan tiedot ja taidot on hyvä testata etukäteen. Onnistuu vaikka ylioppilaskirjoituksissa.

-Täytä itse muistin mukaan
Vuorimieskillan 62. vuosijuhla alkoi perinteiseen kaavaan kuuluvalla cocktailtilaisuudella _______________ssa, jossa killat ja yhdistykset perinteiseen tapaan
lahjoittivat ____________ (adjektiivi) lahjoja. Suurin osa lahjoista oli mielestäni
__________ (adj.) ja _____________ (adj.), mutta osa ehkä hieman ____________ (adj.).
Coccarivieraita hemmoteltiin myös _______________ (substantiivi) ja isännän
keittelemällä sikiksellä, joka oli tällä kertaa ______________ (adj.).

Coccareilta matkaa jatkettiin varsinaiseen juhlapaikkaan ______________ (erisnimi). _______________ (erisnimi) oli sisutettu ______________ (adv.) killan ja illan
teemaan sopivasti. Isännän puhe koski ______________ (subst.) ja ___________
(subst.) ja oli ____________ (adj.), mutta ehkä hieman liian ______________(adj.).
Illan ohjelmaan kuului mm. ____________ (subst.) ja ________________ (subst.)
puheet sekä ansiomerkkien jako, jotka menivät _______________
(erisn.) ja _______________ (erisn.). Fuksien speksi koski
____________________ (subst.) ________________(subst.) vivahteella. Fuksit olivat tehneet ____________(adj.) työtä
ja speksi oli sen mukaisesti ________________(adj.)
_____________ (partikkeli) ______________(adj.).
Juhla meni muutenkin ______________
(adv.) laulun raikaessa _______________
(erisn.) johdolla _____________(adv.).
Itse tosin vietin pääjuhlan pääasiallisesti________________(subst.) nauttien
________________(subst.) ja ______________
(subst.).
____________(subst.) ja _______________
(subst.) nauttimisen jälkeen oli aika
siirtyä _______________(subst.) jatkoille.

Jatkoilla oli tarjolla _____________(subst.) ja juomaksi ____________(subst.),
___________(subst.), ______________(subst.). Isehän nautin ainakin ____________(numeraali) ______________(subst.) ja ____________(num.) ______________(subst.). Jatkoilla tunnelmaa loi ___________(erisn.), tosin _____________(erisn.)
avustuksella. Jatkoilla minä _____________(verbi)
ainakin ____________(num.) kanssa. Onneksi
______________(subst.) on vain ____________(num.)
vuodessa. Muuten saattaisi _____________(verbi). Loppuillasta muistan vain _____________
(adj.), mutta ei mennä nyt siihen.
Kaikki hyvät ________________(subst.) kruunaa
_______________(adj.) ja ________________(adj.) sillis.
Tarjoilut noudatti ______________(adj.) kaavaa, ja
tunnelmakin oli ______________(adj.). Jotkut jaksoivat vielä _____________(verbi) ______________(subst.) vaikka oma kuntoni kesti ________________(subst.) _______________(verbi). Ohjelmasta silliksellä
huolehti ____________(adj.) _____________(erisn.), jonka
esitys mielestäni oli _____________(adj.). Sillistä vietin
_________________(verbi) ja ______________(verbi) ja lopulta _________________(verbi). Näillä eväillä saatiin loppujen
lopuksi vuosijuhlat loppuun ja jäätiin selviämään tulevia pikkujouluja
varten. Niin se käy.
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Vuorimieskillan Raati on täten julistanut alkaneeksi haalarimerkki
kilpailun. Kilpailuun saa osallistua joka ikinen killan jäsen niin monella ehdotuksella kuin itse sattuu haluamaan. Kilpailutyöt postitetaan sähköisesti osoitteeseen salla.rantamaki@tkk.fi. viimeistään
12.4.2010 klo 12.00 mennessä.
Kyseessä ei siis ole killan virallinen haalarimerkki, vaan se toinen,
uusi ja vähän epävirallisempi yksilö.

kiskellessa.
Ajankohtakin
haalareiden saamiselle oli
pitkästä odottelusta
huolimatta sittenkin
mitä mahtavin, kun
heti seuraavana päivänä
pääsimme testaamaan
asusteen kulutuksen- ja
kosteudenkestoa
sekä
lämmönpitävyyttä Ullikselle ja Gravitaatioon (tahi
muuhun
häppeninkiin).

Fuksit saivat
vihdoin loistavan kaljakorinsiniset haalarinsa
helmikuun eräänä maanantaina juuri laskiaisen alla. Tuli
sellainen vahva vuorimiesolo
siinä logopaita ja killan haaala- Otarannan kerhohuone oli
rimerkki kätösessä ja kivo- ihan tosi kiva sitsitila, tykkäja sponssiyksityiskohtia sivät monet. Ruokakin oli halhaalarista
tutpaa ja paljon parempaa kuin

sähköposteissa varoiteltiin
(?luvassa paljon kossua
ja paskaa ruokaa?). Fuksispeksistä tuttu Pokemon-säveleen laulettava
Vuorimies-laulu
sekä
muut vähemmän legendaariset sävelet raikasivat. Hyvin me
fuksit
vedetään!
Voisiko viisun saada taskumattiin???
Värikäs
haalarigaala
opetti meidät

tunnistamaan ihmiset
haalareiden alta. Erilaisista ja
kummallisista väreistään huolimatta
ovat nuo muutkin kampuksella laahustavat
tyypit sitten vissiin ihan jees.
Suurimman effortin haalareiden hankinnan kanssa tehneet Peetu ja Mika saivat Veikon ja
Riemu-Ellan tittelit (Mika sai olla Riemu-Ella, sillä olivathan hiuksensa
pidemmät kuin armeijasta lomille
päässeellä Peetulla). Ei heitä tarpeeksi katalaan känniin silti saatu laulettua.
Jatkot omalla pikku porukalla olivat lämminhenkiset: haalareissa tuli kuuma, joten miekkoset harrastivat
haalarin roomalaisittain solmimista, tytötkin vilvoittelivat? ja
silti oli osan porukasta mentävä vielä saunaankin. Ulkona osoittivat kiltamme pojat miehuuttaan leikkimällä kukkulan kuningasta. On se hullua tämä Suomen
vuorimieskansa.

Kahdeksan vinkkiä kirjoittamiseen, voita mahdollisuus ostaa auto halvalla!

Kirjoittaminen, tuo ihmisen sielusta pulppuava taiteenmuoto - ei helvetti se on vaikeaa! Huomaatko usein,
että deadlinet ovat aivan nurkan takana, etkä ole vieläkään saanut kirjoitelmaa aluilleen? Olisiko taas aika
kehitellä 5 sivullista sitä itseään, jotta kurssisi ei loppuisi ennen aikojaan? Tai ehkäpä sinun on määrä kirjoittaa johonkin lehteen artikkeli, etkä saa päähäsi mitään järkevää ideaa kirjoituksellesi! Tässä kahdeksan
kohtaa, joilla saat kirjoituksesi vähintään aluilleen!

1. Kirjoita sinulle tutusta aiheesta
Valitse aihe joka on sinulle jo ennestään tuttu. Näin sinun ei tarvitse syynätä Wikipediasta, menevätkö faktat oikein ja puhut asiaa. Vielä parempi, jos aihe perustuu suurelta osin mielipiteisiin ja omiin johtopäätöksiin, niin lähdemateriaalia ei edes tarvita! Oma erikoisuuteni on ”asia”-tekstin kirjoittaminen.
Omasta aiheesta kirjoittaminen on lähes aina kuitenkin mahdotonta, joten kirjoita vähintään mahdollisimman läheltä oikeaa aihetta, omalla aiheellasi. Tätä menetelmää kannattaa soveltaa erityisesti tuotantotalouden tenteissä.
2. Käytä vanhaa, ja hyväksikoettua, kirjoitusformaattia
On aivan turhaa alkaa keksimään pyörää uudestaan. Toista mielummin vanhoja, miljoona kertaa nähtyjä,
tekstiformaatteja. Luettele esimerkiksi listana (”kymmenen tapaa/askelta...”) tärkeimmät pääpointit, jotka
haluat tuoda esille. Se toimii aina!
Nyt varmaan mietit, ”Mutta, Ville, miksi itse kirjoitat vain kahdeksasta kohdasta, vaikka normaalisti on
tapana kirjoittaa kymmenen kohtaa?”
Välillä on hyvä muokata vanhoja formaatteja ja lisätä siihen ripaus omaa persoonallisuutta. Itse lisäsin
tähän artikkeliin aimo annoksen laiskuutta.

3. Lupaa lukijalle maat ja taivaat
Lähtökohtaisesti kukaan ei tee yhtikäs mitään, ellei tekemisestä ole luvassa joko huomattava summa rahaa,
joku muu palkinto tai naurettavan nopeaa kehittymistä. Esimerkiksi sinä, hyvä lukija, voit voittaa mahdollisuuden saada omaksesi hyvin halvalla suhteellisen sporttisen auton. Kysy asiasta lisää Fobelta!

4. Täytä kirjoituksesi sopivalla määrällä ”turhaa” tekstiä
Tämä liittyy paljon kohtaan yksi, sillä tietämys omasta aiheesta mahdollistaa improvisoinnin. Lisää tekstiin
juttuja, jotka tavallaan liittyvät aiheeseen, mutta eivät kuitenkaan. Lukijan yliarvioiminen ei todellakaan
auta tiukkojen määräaikojen paukkuessa, joten anna mielikuvituksesi laukata! Ja hei, koko maailman
väestöstä noin 20% on edelleenkin lukutaidottomia, joten on aika hyvät mahdollisuudet, ettei tekstisi
lukija edes huomaa tekemiäsi aiheen ohituksia!
Muista kuitenkin ripotella pari oikeaa faktaa tekstiin. Nämä ovat niitä kohtia, joihin voit turvautua ”tilaavan” tahon kitistessä tekstin oikeellisuudesta. ”No hei, entäs tää lause? Ei tää mun teksti aivan täyttä paskaa ole... Mä katoin sen tieteellisesti luotettavasta lähteestä! Ai miten niin Wikipedia ei käy?”
5. Älä pysähdy!
Ota hörppy kahvia ja jatka eteenpäin! Älä pysähdy miettimään! Siirrytään seuraavaan kohtaan...
6. Huijaa lukijaa riviväleillä ja fonttikoolla

Hyvä kikka saada tekstisi näyttämään pidemmältä on lisätä siihen suurempi riviväli, suurentaa

fonttia puoli kokoa ja suurentaa pisteiden kokoa vielä erikseen. Jos tekstiltä vaaditaan jotain tiettyä sanamäärää, voit kirjoittaa sen tekstin loppuun lisäten vähän ylimääräistä oikeaan määrään.

Tätä menetelmää käyttäessä on erityisen tärkeää palauttaa teksti printattuna, jotta oikeaa sanamäärää ei saada kuin käsin laskemalla, mikä pienentää kiinnijäämisen riskiä.

7. Kirjoita mahdollisimman tylsää tekstiä
Tämän menetelmän toimivuutta en voi painottaa tarpeeksi, sillä sen avulla teksti menee usein tarkastavan tahon läpi antaen tekstistä vaikutelman asiantuntevana, laajana ja kattavana. Mitä tylsemmin onnistut
käynnistämään kirjoituksesi, sitä todennäköisemmin lukija keskeyttää lukemisen jo ensimmäisellä sivulla,
jonka jälkeen hän vain silmäilee loput kirjoituksesta. Purista siis kaikki asia ensimmäiselle sivulle käyttäen
mahdollisimman tylsiä toteavia lauseita tyyliin ”Tutkimuksemme osoittavat asian olevan totta.” Vältä myös
sivulauseita, jotka tekevät tekstistä sujuvaa ja luo jonkinlaista rakennetta tekstille. Sitähän me emme halua!
Tylsää tekstiä kirjoittaessa pidä mielessä avainsana raskas. Käytä raskaita sanoja ja mieltä uuvuttavia
sivulauserykelmiä, jotka jatkuvat ja jatkuvat ja jatkuvat, kunnes lukija taputtaa kirjallisen taistelun tatamia
väsyneenä ja peloissaan. Hitto, printtaa se vaikka siniselle paperille mustalla tekstillä! Kirjoituksen loppuosa voi sisältää ihan mitä tahansa, kunhan muotoilu näyttää hyvältä ja fontti miellyttävältä, koska tekstiäsi ei
kerta kaikkiaan ole tarkoitettu luettavaksi loppuun asti. Kohta seitsemän pätee erityisesti diplomitöihin ja
kirjallisuustöihin. Osin myös tähän artikkeliin.
Harjoittele varmuuden vuoksi seuraava keskustelu. Erityisen tärkeää on tahdittaa omat vuorosanat niin,
että katkaiset toisen lauseen sanaan ”tylsä”:
−
Ei hitto tää sun juttus oli perseestä!
−
No, luitko sitä edes loppuun saakka?
−
En, kun se oli niin tyl...
−
NO NIIN! Millä perusteilla sinä voit arvostella minun tekstiä kokonaisuutena, kun et edes lukenut
sitä?

8. Kun ne vähäisetkin ideat loppuvat, kysy kaverilta...
Mun frendi sanoo, et kuulemma päihteiden kohtuullinen käyttö auttaa poistamaan niitä mielen lukkoja,
jotka estävät luovaa ajattelua ja innovaatiota. Erityisen tärkeää on saada se taiteilija fiilis dokaamisesta: juo
siis punaviiniä. Jos punaviini loppuu, vaihda tinneriin. Jos kaikki ideat ehtyvät niin ota puppugeneraattori
(http://puppulausegeneraattori.fi/) käyttöön ja iske liirumlaarumit kehiin.
Lopetan kirjoitukseni seuraavaan mietelauseeseen: Ottaen huomioon oman tilanteensa, voi vain todeta,
että kirjoittaminen pakottaa kohderyhmää huomioimaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.

Morjesta pöytään kaikille täältä sateisenkosteankeväisesta Englannista, tarkemmin Penrynistä ja Tremough Kampukselta.
Reissu jatkui siis luvatusta oluen maasta
toiseen ehkä vähän vielä luvatumpaan
oluen maahan, nimittäin cask alejen
ikiomaan valtakuntaan. Täälä on nyt
vietetty neljä viikkoa ja Wuorikautisten
ilmestymisen aikaan ollaankin jos Hollannissa (en tahtois pois täältä, ei tee
mieli ees ajatella normi lagereita). Mutta siis jos nyt pääsis asiaan asti. Saksa osion jälkeen oli
siis kk joululoma, en ees muista millon oli viimeks jouluna lomaa, aina ollu muutama uusinta
tentti.. 20.1 matka jatkui lomatunnelmissa Lontooseen ja muutaman ekskursion (LME, Bank
of Montreal ja yks konsulttifirma) ja pubin jälkeen matkaa jatkettiin, 7h juna-bussi-juna-junamatkalla, Cornwalliin ja sielä Penryniin.
Täälä päästiin asumaan kampuksella, kaikkien ihanien fuksien joukkoon, vanhemmat tieteenharjottajat siis asuu tossa lähikylässä Falmouthissa. Mutta
siis kaikilla on oma huone, tuplaleveä sänky \o/, netti, oma
vessa+suihku ja tietenkin aina ihana kokolattiamatto *sekopaa britit*. Huoneet on kylläkin aika uusia eli matto haisee
vielä ihan normaalille. Yks outo juttu tässä huoneessa kuiteki on, vessan valonkatkasija on
huoneen oven vieressä EIKÄ sisällä
vessassa tai vaikka vessan oven vieressä.. Koulun puoli täälä ei oo rankka,
2h luentoja päivässä, yhtenä päivänä
jopa 4h, rankkaa :) loistoa siis, oli
ihan tervetullu Suomen ja Saksan
rutistuksien jälkee.
Hullusti nää ihmiset täälä jaksaa bilettää ja etenkin CSM jampat, jotka
on muuten aivan loistoavia tyyppejä.
Yleiset bilepäivät opiskelijoiden kesken: su, ma ja to + tietty vkonloppu..
ei huonosti :) joka ilta tietty pitää olla
edustamassa eri klubilla (The Club I,
Remedies, Shades..). Näin pienessä
paikassa (Penryn ja Falmouth) on
aivan uskomattoman monta pubia
ja klubia..oiskohan tällä yliopistolla

jotain vaikutusta asiaan :) HA, paras juttu muuten: yöruokaa saa myös klubin tai pubin jälkeen
SUBWAYSTÄ :)
Hullusti on siis nähny taas lisää ja kokenu, vielä en oo ehtiny fish&chipsejä syyä, mut pitää
tässä seuraavan 2 viikon aikana yrittää. Perinteinen Englantilainen aamupala (paahtis, pavut, black pudding (?), pekoni,
muna ja makkarat) tuli tossa yks krapula aamu syötyä..loistoava avaus aamulle! Rygbyä pääsin jo kattomaa, oli aikas siistiä! ja field hockeytä, eli paikallisemmin hockeytä, pelaamaa:
loistoa. Kesti vaan aluks tajuta, kun
porukka puhu täälä hockeystä..et ne
ei pelaa lätkää, vaan maahokkeytä..
olin pikkusen ymmälläni: Englanti ja
lätkä, joku tässä ny ei käy yhteen.
Ens vkonloppuna Bottle match (kaikki maholliset lajit läpi) CSM-RSM..
tulossa kova penkkiurheiluvkonloppu siis tän lätkän seuraamisen
päälle!
Mut mukavaa talvea sinne Suomeen
kaikille, pikkusen
#¤&tuttaa
missata pitkästä aikaa
talvi..täälä nimittäin on Suomen
mittapuussa kevät.
Muuten niin, nää
ihmiset täälä ei
osaa niin yhtään
pukeutua,
nikun
netti kertoo, ulos
on pakko mennä hamepäällä ja tpaidassa vaikka ois kuin perkeleen kylmä ja lämpötila just
hätäseen 0. Lontoon reissu todisti taas saman,
hameet päällä ilman takkia..hulluja nää!
Nyt kannustamaan Suomi voittoon! toivottavasti
mitali on käessä kun lehti on kiltiksen pöyällä!
<3 Anu

Kotimaan pitkä aka ISW Helsinki 2010 suuntautui tänä vuonna sitkeiden huhujen mukaan
Suomineidon itäisen kainalon alle, joskin myös
Tampere mahtui kiertuekohteeksi. Jo ennen pitkää tämän vuoden ulkkarivieraisiin hierottiin
tuttavuutta enemmän tai vähemmän helläkätisesti lähtöä edeltävänä viikonloppuna, jonka
huipentumana toimi Toogabileet saunoineen ja
avantoineen. Mieleen ei vielä maanantaina ollut jäänyt kovin montaa ulkomaalaista nimeä,
joskin herra Pröön nimen oikea kirjoitusasu
mietitytti.

Tiistain
ekskursiokohteena
toimi Outotec
Turula
sekä
Geologian tutkimuskeskus
Outokummussa, jonne
päästiin
vain yhden
puheenjohtajallisen
kännykänhakukierroksen kautta. Outotecillä
ihmeteltiin omakotitalon kokoisia kuljetuslaatikoita ja GTK:lla naureskeltiin jalokivikalenterin alta löytyvälle käsirasvalle. Tunnelma alkoi
excuilla olla jo huomattavasti rauhattomampaa
kuin edellispäivänä. Päivän excut kruunasi hieno
kaivosravintola, joissa helmien määrää ei oltu
säästelty, ja excuisännätkin yltyivät kilistämään
useampaan otteeseen tyyrimmän kirjainyhdistelmän omaavaa Hennessytä. Illan ja
yön viettoon suuntauduttiin Joensuuhun, jossa killan isäntä pääsi esittelemään pohjoisen
Bronxissa oppimia käskytystaitojaan.

Maanantaina toistaiseksi vielä kohtuullisen
pirteä ja normaalissa mielentilassa oleva osasto
kerääntyi OK20:n edustalle lähteäkseen kohti Imatraa
ja Ovakon
terästehdasta.
Bussissa
tarjotut karjalanpiirakatkaan
eivät
vielä
aiheuttaneet
suurempaa
hilpeyttä
ja
matka
sujui
muutoinkin lep- Keskiviikkoaamuna bussissa alkoi jo viritä pitpoisasti. Yhden källisiä keskusteluja betonoinnin

karkaistun kankean ja muutaman hieman mellomman
kalvoesityksen, terästehdaskierroksen sekä
päivällisviinien ja päivällisen jälkeen tie vei nyt
jo iloisen joukon kohti Lappeenrantaa ja yönviettopaikkaa. Illalla ihmeteltiin miksi saunaa ei
saatu täyteen, olihan kiukaan päällä kuitenkin
vielä hyvin tilaa.

ylivoimaisuudesta pinnoitusmenetelmänä sekä
tulevan exkursiokohteen Talvivaaran kaivoksen bioleaching-bakteerien oikeuksista. Talvivaaran talvisissa olosuhteissa katseltiin ihmistä suurempien koneiden maanmyllerrystä
sekä päiviteltiin täysvuorokausitöissä olevia
bakteereja, ja ekskursiomestarikin ehti ottaa
nokoset kahvitaukojen välissä. Päivällistä

päästiin nauttimaan hulppeaan kokous- ja saunomistilaan ja jatkot järjestyivät tavan
mukaan yöpymispaikassa, joka tällä kertaa sijaitsi vanhalla emäntäkoulussa Vuokatissa. Yön
mittaan päätoimittaja kävi säilömässä kännykkänsä turvaan pakastimeen lukiten oven
perässään ja jo toisen poliisinkutsumisvaroituksen jälkeen pitkästi iltaa viettävä joukko onnistui vähentämään äänentasoaan ja vaatteitaan.
Opintovastaava
rojahti nukkumaan isännän
ja rahastonhoitajan väliin
paikkaan jossa yöllä hytisi
kylmyydestä päätoimittaja
ja aamulla heräsi emäntä.
Näin ainakin asianomaisen
muistikuvien mukaan.
Päätoimittajan
heitettyä
hyvästit kännykälleen matka
jatkui torstaina aikaisin aamusta kohti kaukaista Tamperetta ja Sandvikin kalvosulkeisia.
Pitkin Kotimaan pitkän pisintä
taivalta betonoinnin, kuolleiden
vauvojen ja jäisten karjalanpiirakoiden kirvoittamat vitsit lietsoivat väsyneensekaista hilpeää
tunnelmaa. Sandvikin aivan liian monen tunnin
esitysten, joissa varsinkin emäntä ja
puheenjohtaja onnistuivat kuitenkin esiintymään hillitysti, jälkeen tehdaskierroksella erityistä huomiota kiinnittyi reteään
kolmikäsivartiseen mining jumbohon.
Yleisö oli myyty viimeistään kun ilmeni
että laitteeseen voitiin asentaa ruiskubetonointiyksikkö. Viimeisenä yöpymispaikkana toimi Antaverkan leirikeskus, jossa
illanvietto venyi aina myöhäiseen aikaiseen saakka.

Pitkäperjantaina bussimatka takaisin Otaniemeen taittui nopeasti lähes yksimielisen
nukkumisen merkeissä. Perjantai-iltana koitti
väistämätön Great Miner’s Ball ja raadin kiitostilaisuus, jonka jälkeen opintovastaava kokeili
miltä tuntuu olla aivan helvetin sekaisin ja vielä
seuraavanakin aamuna jalassa ja lompakossa
t u n t u i lavuaarin kokoinen lovi. Muukin
raati oli kertomuksen mukaan
varsin perinteikkäästi otettu ja
ottanut ISW-vieraiden kiitoksista. Lauantaina varsinaisen Kotimaan pitkän jo ollessa ohi muutama uhrautuva sielu jaksoi
vielä pitää seuraa viimeisille
ulkomaalaisvieraille myöhään
yöhön,
ja vielä monta päivää
myöhemmin Kotimaan pitkän osallistujat ymmärsivät
että jos ei itku, niin ainakin
kylmä hiki seuraa pitkästä
ilosta.

