JEA! Itsekkin olen huomannut että
wappu tulee! Kaiken lisäksi voin vielä
ilmottaa sen ensimmäisenä ainakin näin
niinkun lehden sivujärjestyksen mukaisesti.
Kiireitähän Wappu ei aiheuta, olen
tuskaillut tuntitolkulla tavausharjoitusten parissa saamatta mitään
aikaiseksi. Jännää on silti ollut.
En osaa sanoa, mut Wapussa vaan on
jotain kivaa.
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HURRAA ,
VÅREN ÄR HÄR!
Kalenteri on täynnä! Wappu on täällä! ”Toivottavasti
tästä menee sekaisin!”
Marski

Wappu on täällä! Hurraa
sanoisi nykyinen puheenjohtajamme. Kohta koittaa se
aika kun
saatte ensi kertaa laskea
ylpeänä valkoisen tupsulakkinne kutreillenne. On siis viimeisen
vääpelin palstan aika.
Lyhestä virsi kaunis: Suuret kiitokset kaikille aivan MAHTAVASTA vuodesta. Kiitän teitä
osaanotosta tapahtumiin ja monin paikoin hauskoista kysymyksistä
ja tokaisuista. Ilman teitä tämä vuosi
olisi takuulla ollut erilainen!
Haikein terveisin
E-P

Terve! Mitä kuuluu?
-Moiks! Kuuluu tosi hyvää vaikkakin
kiireistä! :)

Entä miten päädyit kyseiseen hommaan?
-Olin kuullut paljon positiivista
puhetta Teekkarijaostosta ja tietysti
viime vuoden IEläisenä olin nähnyt,
mitä IE-tirehtöörin
hommaan suunnilleen kuuluu. Homma kiinnosti paljon ja päätin hakea
nakkiin.

Mitä IE-tirehtöörin pestiin sitten
oikeastaan kuuluu?
-IE-tirehtöörinä toimin Isännistön
ja Emännistön puheenjohtajana, eli
organisoin IE-toimintaa ja järkkäilen
toimikunnan virkistäytymistapahtumia. Järjestämme toimikunnan
kanssa muun muassa Toimarisitsit,
Otasuunnistuksen jatkot sekä IE:n
baaribileet. Omaan nakkiini kuuluu
IE-toimikunnan luotsaamisen lisäksi
syksyn Teekkariperinnejuhlien
järjestäminen, ja Teekkarijaoston
jäsenenä olen mukana myös kaikkien TJ:n järjestämien tapahtumien
järkkäilyssä ja suunnittelemisessa.

Millaiselta uusi pesti on tuntunut?
Onko enemmän haasteita kuin ennen ja onko edelleen(kään?) hauskaa?
-Pesti on tuntunut ihan
mielettömältä! Tää on juurikin sellaista hommaa joka on kuin tehty
mulle. Teekkarijaoston porukka on
ihan mielettömän ihana, ja yhteistyö
sujuu superisti. Nyt jo hirvittää miten
nopeasti vuosi menee, tässä porukassa viihtyisi niiiiiiin paljon pitempään.
Myös IE-toimikunnan porukka on
ihan huippua! Hämmentävää
miten noin iso porukka voi olla niin
yhtenäinen. En osaa sanoa onko nyt

Toimit tänä vuonna Teekkarijaostossa IE-tirehtöörinä ja viime
vuonna killan emäntänä. Millainen fiilis jäi raativuodesta?
-Jäi oikein hyvä fiilis. Vuosi opetti
ihan sikana
tapahtumien
ja muiden
juttujen organisointia ja
vaikka kuulostaakin kliseiseltä, niin
opin myös sikana itsestäni.
Hyvin me vedettiin! :)

varsinaisesti määrällisesti enemmän
haasteita
kuin viime vuonna, mutta haasteet
ovat hyvinkin erilaisia ja vaihtelevampia. Ja hauskaa on todellakin edelleen,

koko ajan enemmän! Voin suositella
Teekkarijaostoa kaikille, koska se on
pelkkää parhautta. <3
Ehditkö lainkaan käydä koulua vai
viekö järjestötoiminta kaiken ajan?
-Kyllä koulua ehtii käymään jonkun
verran ihan hyvin, kunhan vaan suunnittelee ajankäyttöä tarpeeksi. Järjestö-

toiminta vie kyllä valtavasti aikaa.
Alunperin kuitenkin asennoiduin
vuoteen niin, et teen ne opinnot,
jotka saan järkevästi tehtyä TJnakin ohessa, ja muut teen sitten
seuraavana vuonna.

Millaiset kevätfiilikset sinulla on kun wappukin on jo
ovella?
Tuottaako wappu vain hommia vai ehditkö jossain välissä ottaa rennosti?
-Kevätfiilikset on ihan huipussaan! :) Tänä(kin) vuonna
tulee ihan mieletön Wappu!
Wappu teettää paljon hommia, wappuviikon tapahtumien
ohella yritetään TJ:n voimin
auttaa Wapputirehtööriä Dipolin Wapussa niin paljon kuin
pystytään. Vimeistään sitten
Ulliksella otetaan rennosti. Ja
kyllä sit aina sopivissa väleissä
ehtii ottamaan lunkisti. :)

Kiitokset ja hauskaa loppuvuoden tirehtöröintiä!
-Kiitos itsellesi ja superia Wappua
kaikille! <3

BY

ITMK

Bratislavasta jugurttia trokaava terroristisolu toimii kahdessa eri osoitteessa. He
pitävät huolen siitä, että teekkarikylän
asukkaat heräävät tai eivät mene nukkumaan liian aikaisin.

Muinoin Mittarikillan ilmatorjunta-jaostoksi perustettu militantti-instituutio on
laajentanut toimintaansa
ISOhenkilöiden koulutukseen. Sotilasperinteitä noudattaen
koulutus sisältää
leiritystä ja propagandaa.

FTMK
FöTöMöKö – mikä lie. Edes acronymfinder.com ei tiedä vastausta.
Fuksimajuri
Puolustusvoimiin kyllästynyt upseeri,
joka on päättänyt ottaa elämälleen
uuden suunnan ja aloittanut korkeakouluopiskelut.
Fuksivääpeli
Puolustusvoimien sotilasarvouudistuksen takia työttömäksi jäänyt
aliupseeri, joka on päättänyt
ottaa elämälleen uuden
suunnan ja aloittanut
korkeakouluopiskelut.
Fuksivääpelit ovat
yleensä selvänä allapäin ja kännissä
kovaäänisiä.
Koittakaa ymHumpsmärtää.
vakar
Fetissin
omaisesti vessanpöntöistä
innostuneella pelimannipumpulla on
aina hauskaa, keskenään. Omaperäinen suomen kielen
murre on omiaan luomaan ymmärtämättömyyttä katsojien ja katsottavien välillä.

Julkku
”Lehti ei pesusieni”,
tosin viime aikoina
lehteen ilmestyneet
reiät indikoivat siirtymistä
pesusieneen. Julkun ilmestyminen katukuvaan ennakoi aurinkoista säätä ja kipeää
päätä, yleensä myös vappua.
Joutomiehet
Soluyhteisö koostuu henkilöistä, joiden
ammatillinen mielenkiinto kohdistuu
joutokäyntiin ja siihen liittyviin tukitoimintoihin. Joutomies ajaa aina vapaalla ja
välttää ylämäkiä.
Kaljaviesti
Vuonna 1972 Reykjavikissa taitoluistelun Pohjois-kalotin mestaruuskisoissa
näytöslajinakin ollut kestävyysurheilulaji
vaatii osanottajilta taktikointia, peliälyä
ja kovaa kuntoa. Turnauksen voittanut
joukkue on perinteisesti saanut kutsun linnanjuhliin ja mökkitontin PäijätHämeessä sijaitsevasta Kausalan kunnasta.

Kyyhkyslakka
2000-luvun vaihteessa sähköisen viestinnän murroksessa luovuttiin kyyhkyslakoista, kuten myös kyyhkysistäkin. Kyyhkysiä lakattiin viestinviejien parempien
lento-ominaisuuksien saavuttamiseksi
Laskari

Tupsufuksi
Pipopäinen fuksi. Ennen tällaisia tavattiin ainoastaan talvisin mutta nykymuodin seurauksena myös kesäisin ja
ruokalassa. Tupsufuksit eivät kunnioita
vanhempia tai hyviä tapoja.
Wappulehti

Työläisten julkaisema manifesti, jossa
Päihdeaineiden käytöstä seuraava kemial- povataan sosialistista huomenta ja kapilinen alemmuuskompleksi. Jotkut osaavat talistisen yhteiskunnan tuhoa.
sijoittaa (esim. matematiikan laskuharjoitusassistentit) laskarinsa tarkasti viikon- Askarruttaako jonkun käsitteen etymopäiville ja jopa tietyille tunneille. Laskarit
logia? Anna Wuorikautisille tehtäväksi
voi välttää korkkaamalla uuden päihdykselvittää se ja keskity itse olennaiseen.
keen.
Pyynnöt juoruboksiin tai osoitteeseen
wuorikautiset@gmail.com
Laulukoe
TKK:lla voi tentin korvata suullisella, laulamalla suoritetulla kokeella. Aaltokorkeakoulun myötä professorit ovat
joutuneet luopumaan perinteisestä
kalevalamitasta ja siirtymään innovatiiviseen rap-lausuntaan.
Lukkari
Pesäpallossa sisävuorossa olevan
joukkueen priimusmoottori. Lukkarit syöttävät yleensä väärin ja sen
seurauksena suunpielet ovat sotkuiset ja rinnukset kastikkeessa.
Oltermanni
Valion erään tuotteen pikkuinen
tonttu, jolla on juustohöylä selässä.
Tonttu touhuilee yleensä keittiössä ja
lätkii juustoviipaleita leivälle aina kun
silmä välttää. Teeveestä tuttu.

Perjantaina 9.huhtikuuta kokoontui vuorimiehiä, mittareita,
athenelaisia ja prodekolaisia
Smökkiin viettämään pääsiäisloman rientokauden päättymistä
messevään iltasillikseen. Mässättäväksi
tarjolla oli kaikkea karjalanpiirakoista ja lihapullista kekseihin ja
hedelmäsalaattiin. Nesteytyksestä
sai jokainen melkoisen vapaasti
huolehtia. Luvattua pekonia jouduttiin kuitenkin odottelemaan, minkä
johdosta joukkoomme liittyneet sikkiläiset aloittivat ruokasodan. Ruoalla
leikittiin myös vaahtokarkkikilpailussa, jonka voittaja Jyry
sai sullottua suuhunsa yli 30 tahmeaa
namua.
Sillistelijöille oli keksitty kaikkea
hirmu kivaa tekemistä: aina, ah,
niin iloista ilmapallojen puhaltelua ja pompottelua, karaokea,
rockbändeilyä ja tanssimatolla vipeltämistä. Iloista joukkoamme tanssittava musiikki
karisti mämmit ja pashat pois

pääsiäisvartaloistamme. Tunnelma oli rennon
railakas, oli ihan “hyvä meno”.
Aivan upouusi muovinen skumppalasinikin sai menossa kyytiä
rikkoutuessaan lattialle tipahdettuaan, mutta ehdinpä kastaa sen
käyttöön kuitenkin. Ja superliimalla korjasin - on nyt aivan kuin
uusi! Merkkikokoelmaa sai taas
ahkeralla kyselyllä kartutettua,
kun mukaan tarttuivat Athenen ja
Prodekon kiltamerkit.

Hello Kitty -paperihattu hävisi
juhlakansan joukkoon, mutta Hello
Kitty -leima pysyi kädessä pitkästä
ja jajajatkokkaasta yöstä
huolimatta. Raksan vuosijuhlien
jatkoilla Rantsulla saimme lisää
ruokaa, pytt i pannaa, ja sauna oli
lämpimänä. Avantoon uppoaminen piti sitten myös mennä kokemaan. SIKAKIVAA! Yhdeksältä
aamulla oli
mukava kotiutua auringon jo
lempeästi lämmittäessä.

Lauantaiaamuna hyppäsimme Finnairin pikkuprutkuun, joka suuntasi Brysselin kansainväliselle
lentoasemalle. Itse ISW alkoi vasta sunnuntaina,
mutta suomalaiseen tapaan päätimme täyttää
kulttuurinälkämme (lue: baarit) kiertelemällä
Brysseliä ympäri. Tovin eksyiltyämme ja pikku
hiprakat hankittuamme hyppäsimme junaan

joka kuljetti meidät Monsiin. Illanmittaan käytiin
syömässä paikassa X ja juotiin lisää kaljaa. Seuraavana päivänä heräilimme pikkukrapuloissa ja
söimme lounaaksi venähtäneen aamupalan.
Tarjolla oli lasagnen pala rasvassa tai pizza, jonka

päällä puoli kiloa lihaa. Tämän jälkeen suunnattiin monstereitten Bar Polytechiin ja juotiin olutta.
Vaihdettiin puvut päälle illan tervetuliaisillalista
varten. Tämän jälkeen juotiin vahvaa olutta. Illallinen alkoi ja muita ulkkareita saapui myös. Pari
skumppaa naamaan ja filmi katkes; mikä illallinen? Johannes piti kuulemma puheen.

Maanantaina olikin sitten lähes hyvä fiilis kun oli
ottanut zetoria 12h putkeen. Otettiin pari Jupileria
ja (viikon teemakalja Stellan ohella) lähdettiin kattelemaan vanhaa kalkkikivikaivosta. Käytiin myös
uiskentelemassa kaivosjärvessä, jonka pinta oli
kuulemma kohtalaisen matalalla. Iltapäivällä

lounaan
jälkeen käytiin Jeumont Electricillä
katsomassa miten sitä Suomeen rakenteilla
olevan ydinvoimalan osia ryssitään. Illalla taas
pää täyteen ja vaahtobileet, 10 mohitos merci!

Tiistaina käytiin muutaman tasoittavan jälkeen kivifirmassa ja lasitehtaalla, hikoilutti. Pierut alkoivat jo haista
melko kuumottavilta tässä vaiheessa. Illalla taas perseet
Belgian beerpartyn merkeissä. Pakottivat juomaan olutta
perkeleet.
Keskiviikkoaamuna suunnattiin Brysseliin kattelemaan
Manneken pissiä. Johannes oli koomakännissä koko
päivän ja itselläni muistikuvat sumeni ennen puoltapäivää. Taidettiin jossain parlamentissa vierailla myös.
Eipäs vierailtukaan kun Saint Feuillienin panimolla,
porukka käytti vessaa tosi ahkerasti. Illalla sitten tsillailtiin bissen ja keilailun merkeissä. Illan pääesiintyjänä
toimi Mr. Fernandez, joka oli myös -09 KP:llä mukana.
Harva viitsii nuolla keilapallot läpi ja osan radastakin.
Iskien samalla 15-v tyttöjä. Toinen britti komppasi hyvin

juomalla omansa lisäksi myös muiden oksennusta.
Torstaina käytiin rosteritehtaalla ja käytiin siellä parlamentissa. Kuulemma Belgia saattaa pysyä koossa jopa
seuraavat viisi vuotta! Illalla Crazino ja kuppi nurin. Ilmaista lippua vastaan sai pelimerkkejä, joita kartuttamalla
pystyi hankkimaan lisää kaljaa. Joka oli siis muutenkin
ilmaista. Kaulassa roikkuva ISW-lätkä toimi selkeänä tyttömagneettina. Tosin ilmasen juoman perässä ne vaan oli.
Perjantaiaamuna katteltiin Monsin koulurakennuksia,
hukattiin yksi kappale unkarilaisia matkalla. Iltapäivällä ja
illalla kierreltiin Monsin kaunista kaupunkia. Oppaan esitelmät jäi aivan tosi hyvin mieleen, saksalainen Luigi sitä
vissiin yritti pokata. Pormestarin kanssa napattiin skumpat
ja hymyiltiin reipasta työmiehen hymyä äijän parvekkeella. Ja myöhemmin illalla olikin sitten THNXgiving. Ei ne

belgit osannu oikeen viinaa juoda. Kännis oltiin.
Viikon aikana opimme, että olutta laskiessa vaahdon
ja oluen rajapinnan on jäätävä siihen lasissa lukevien
Stella Artois –sanojen välimaastoon. Lauantaina sitten
kotia ja parin päivän liskodisko.
Hiljalleen matkasta toipuen,
Jyry & Johannes

Maailmanlaajuinen biopolttoainehype
uhkaa jättää täysin hyödynnettävissä
olevat öljyvarat käyttämättä. Samaan
aikaan etenkin opiskelijoiden piireissä
suurta suosiota seurustelupäihteenä
nauttiva etanoli uhkaa tulla poltetuksi
teekkareiden maksojen sijasta autojen
moottoreissa ja katalysaattoreissa.
Tämän vuoksi Wuorikautisten tutkivan journalismin keskus päätti tutkia,
voiko etanolin edes jossain määrin
korvata fossiilisperäisillä nesteillä ns.
dokauskäytössä.

Markkinoilla olevista hyvin saatavilla
olevista nestemäisistä fossiilisista polttoaineista tutkimuksemme keskittyy
moottoripolttoöljyyn. Moottoripolttoöljyhän tunnetusti eroaa dieselöljystä
edullisemman verotuksen ansiosta, mikä

Kognitiivisia kykyjä testattiin erilaisten kirjojen
sisältöä tenttaamalla

Kelan kaavakkeiden täyttö on erinomainen mittari
arvioidessa todellista käsityskykyä

eritoten hellittelee opiskelijan laihaa
lompakkoa. Laadullisesti kaksi edellä
mainittua ovat täysin identtisiä, ainoa
ero itse asiassa on moottoripolttoöljyyn
lisättävä punainen väriaine, jolla sen saa
tunnistettua kevyemmin verotetuksi
polttoaineeksi. Bensiini ei sopinut
tarkoitukseemme suhteellisen korkean
litrahintansa vuoksi, sekä siitä syystä
että sen säilytykselle kiinteistöissä ja niiden läheisyydessä on tiukat raja-arvot.
Lisäksi bensiini on altis muodostamaan
huonelämpötiloissa syttymisherkän
seoksen ilman kanssa, joka tekee siitä
erittäin vaarallisen päihdekäyttöaineen
tupakoiville henkilöille.
Testauksen lähtökohtana oli selvittää
se alkoholi-moottoripolttoöljysuhde,
jolla seos oli vielä nautittavaa ja jolla se

Kielellinen ulosanti muuttuu herkästi kun elimistön
kemikaalitasapaino järkkyy. Tällöin erilaisten selityspelien pelaaminen yleensä hankaloituu

mahdollisti humalatilan saavuttamisen.
Testissä kaksi koehenkilöa nautti ensin
pohjatulokseksi standardialkoholia sarjan, jonka jälkeisinä päivinä testattiin
kunakin erivahvuisia standardialkoholin ja moottoripolttoöljyn seoksia. Mittaussuureina olivat uloshengitysilman
alkoholipitoisuus sekä ns. pärinäindeksi
joka muodostettiin erilaisisten tarkkaavaisuutta ja koordinaatiota mittaavien
kokeiden tuloksista kuuluisalla StetsonHarrisonin-menetelmällä.

emisen vaikuttavan Stetson-Harrison
menetelmän ilmaisukykytehtäviin.
Testaajien oman arvion mukaan moottoripolttoöljyn suurimmat haitat liittyvät sen makuun: kun standardialkoholimme maistui puhtaan etanolin ja
veden seokselta, toi moottoripolttoöljy
mukanaan kitkerän ja rasvaisen maun,
josta ylitsepääseminen oli avainasia
ylipäänsä testin menestyksekkääseen
läpiviemiseen. Testissä sivumennen
huomattiin kuivatun holkerin vievän
parhaiten polttoöljyn ikävän sivumaun
mukanaan.

Lopputuloksena testistä voimme todeta polttoöljyn olevan kannattava
vaihtoehto etanolille viihdekäytössä
mikäli on halukas saamaan tehokkaamman humalatilan, ts. vähemmällä
juomisella ns. kuoseihin, ja on valmis
tinkimään juoman maun suhteen. Kokeneenkin käyttäjän tulisi silti pysytellä
alle 20% seoksissa etanolin ja polttoöljyn suhteen, etenkin jos nautittaessa
ei ole mahdollisuutta saada osaavaa
lääkintähoitoa nopeasti. Kustannuksia
ajatellen polttoöljyn mahdollisuudet
ovat rajattomat, ainakin toistaiseksi kun
laki ei tunne mahdollisuutta periä polttoaineista alkoholiveroa.

Kuten tuloksista voidaan nähdä, veren
alkoholipitoisuus riippuu nautitun alYhden yön uni todettiin riittäväksi toipumisajaksi
koholin määrästä ja siihen ei vaikuta
testien välillä
nautitun polttoöljyn määrä mitenkään.
Päinvastainen tulos saatiin toisaalta
pärinäindeksiä tarkastellessa. Nautittu polttoöljy vaikutti pärinäindeksiin
suorastaan eksponentiaalisella nousulla
kunnes kolmella viimeisella seoksella
testaus jouduttiin jättämään kesken testihenkilöiden kouristelun ja pahoinvoinnin
vuoksi. Pärinäindeksi raju nousu osaltaan
johtui rajusta kramppailusta, joka hankaloitti koordinaatiotestien tekemistä.
Lisäksi havaittiin syljen erityksen kasvun
ja ääreishermoston toiminnan heikken-

Sitseistä voin sanoa tämän: jos et ollut humalassa maanantaina, et ollut siellä, ja jos olit
siellä, et varmastikaan muista olleesi humalassa. Korjausjaffaa tiistaina ja tänään keskiviikkonakin hörpänneenä voin ainakin omalla kohdallani todistaa tämän ei niin paradoksaalisen väittämän todeksi.

Päälimmäisenä tiedekuntasitseiltä jäi mieleen lukkarit, ja Vuorimieskillan osalta heidän
puuttuminen. Puuttuvien lukkareiden virkaa paikkaili Valtteri ja taisi hän paikata itselleen myös lukkarin paikan killasta omalla suorituksellaan. Onneksi olkoon hänelle! Puunjalostajakillan lukkareita edusti kallehin ja kallellaan oleva Kalle, sekä Laura. Ne pirulaiset toivat sen gonginkin sitseille! Kemistien lukkareita edusti joku partajeesus ja fuksi.
Muistini krakaa todella pahasti tällä hetkellä...
Itsekin blastasin omat aasinsillat kehiin gongin saattelemana, mutta tästä suorituksesta
seurasi vain noottia neitseellisestä gongin käyttämisestä. Omaksi vastalauseeksi laitoin
puulaisten lyömäkapulan kiertämään, mikä herätti suurta paheksuntaa. Puulaislukkarien
silmille noussut puhdas paniikki oli kuitenkin sen arvoista!

Sitseillä meininki oli iloista ja ennakkoluulotonta. Killat ottivat kyllä mittaa toisistaan useampaan otteeseen Kuorosota-tyyliin, hyvässä hengessä tietenkin. Ruoat syötiin kylminä
eikä sitsaajia jätetty lauluilta rauhaan. Sitsien peruskaavasta ei siis poikettu hirveästi.
Sitsi-iltaa elävöitti puulaisista koostuva laulukvartetti ja CanCan, joiden päräyttävät esitykset päästettiin valloilleen Smökin eetteriin täyttäen ilman suloisilla soinnuilla ja hemaisevilla tanssiesityksillä.
Sitseille oltiin kutsuttu myös kiltojen Oltermannit, mutta vain Vuorimieskillan Kari Heiskanen saapui heistä paikalle. Harvinaisen pitkään jatkunut ”Ken ompi fuski...”-laulu saattoi selittyä tällä, mutta en ole aivan varma asiasta. Oltermannin vastapainoksi sitseillä
oli noin puolet fukseja, mikä Fuksiniilosta on hyvä nyrkkisääntö ihan mihinkä tahansa
tapahtumaan. Jos fukseja on vähemmän, kannattaa kinkerit jättää suosiolla väliin!
Tiedekuntasitsit päätettiin tyylikkäästi rankalla biletyksellä Smökissä. Jatkot järjestettiin
OK20:ssä, jossa ilta käännettiin turvalliseen laskuun halvalla kaljalla ja poppimu-siikilla.
Jotkut uskalikot heruttelivat vielä viimeisille minuuteille saakka ja kun paikka suljettiin,
ihmiset hajaantuivat omille teilleen. Ilta oli tullut päätökseensä.
Pari darrapäivää ja gongin hakkaamisesta aiheutunutta kuulovauriota rikkaampana voin
todeta, että tiedekuntasitsit olivat suuri menestys! Kemistikilta ja Puunjalostaja-kilta,
ensi vuonna taas uusiksi!

Kuten moni on saattanut huomata, on Vuorimieskillan
keskuudessa ollut puhetta kesäkuntoon pääsemisestä.
Idea lähti alunperin liikkeelle vain raadin ja toimarien
välisestä kisasta, mutta maaliskuun alussa myös muut
kiltalaiset otettiin mukaan tähän surkuhupaisaan mittelöön.
Tuomarien tai varsinaisten kesäkunnon kriteerien puuttuessa, ovat voittajan valinnan perusteet vielä hämärän
peitossa kisailijoille. Pikku seikoista huolimatta, voittaja
valittaan ja paikkakin tälle Titaanien taistolle on tiedossa. Vuorimieskillan jokakeväisellä Luotoexcursiolla paljastavat kisan osanottajat kesäkuntonsa muiden iloksi
tai myötähäpeäksi.
Kisan Facebook –ryhmässä on voinut seurata kamppailun etenemistä ja kannustaa kanssakilpailijoita. On perustettu lenkkipiiriä ja järjestetty Zumba
–tunteja. Helmi-maaliskuussa Toimarien ja Muiden kiltalaisten kauhuksi killan isäntä otti sattuneesta syystä käyttöön nestedieetin, jonka tuloksista uutisoitiinoikein lehdistössä:
Raadin aseet eivät jääneet vain yhteen tähtikisaajaan, vaan killan pakastimeen
on ilmestynyt jäätelöä myyntiin ja use-ammassakin tapahtumassa on ollut hampurilaisia ja makkaraa rahaa vastaan. Valitettavasti raati ei ottanut tarjoiluja miettiessään huomioon, että omatkin murot ovat saaneet osuuutensa herkkujen vaikutuksesta.

En tiedä muista toiveajattelijoista, mutta vuoden alussa, kun aikaa oli vielä jäljellä ja tuloksia
mahdollista saavuttaa, mielessäni siinti seuraavanlaisia kuvia:
No. Mikään ei mene, kuten elokuvissa ja kuten
ainakin omasta edistymisestäni voin loogisesti
päätellä, eivät kiltalaiset vielä Tuomion päivänä
muistuta Brasilian rantojen asukkeja sen enempää, kuin seuraavatkaan herrat:

Ilmeisesti ainut toivomme on, että Wapun ajan
runsas tanssiliikunta ja tiukka nestedieetti
tuottavat tuloksia siinä määrin, että Luotoexcursion koittaessa koko kilta on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa, valmiina tulevan
kesän rantaleikkeihin.

