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Pääkirjoitus
Wuorikautisten on jälleen aika vuotaa

- olisihan syytä huoleen, mikäli ei. Fukseja
kiinnostaa, mitä Wappuna oikeasti tapahtuu (s. 26). Muistakaa tutustua myös erinäisiin biotuotteisiin (s. 31)!
Jos et sattumoisin keksi, mitä Wappuna tekisit, heitä tikkaa! Paperinen tikka
on känni- ja kaveriystävällinen (s. 16).
Tässä numerossa sekä kiitellään
fukseja (includes: kolme (3) fuksien kirjoittamaa juttua!) että nauretaan niiden
kustannuksella.
Tää on ollu ihan sikakivaa!
Wappu, jjöy!

- Jenni
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Puhiksen pulinapalsta
Ooo hiiohei!!!
Mitäpä sitä muuta sanomaan,
kuin että riemukasta Wapunaikaa. Fuksien fuksikevät lähenee
loppuaan ja vuoden kliimaksi
lähestyy. Myös muut kiltalaiset
puhkuvat jo Wappuintoa kiltahuoneella. Oma fuksiwappu jäi
muutama vuosi takaperin tiukasti mieleen yhtenä elämäni
parhaista hetkistä. Tärkeitä
olivat erilaiset Wapun menot
ja yhdessä tekeminen, mutta
kuitenkin tärkeimpänä pidin
sitä aitoa vuorimieshenkeä ja
joukkoon kuulumisen tunnetta,
joka niin kovin vielä entisestään
vahvistui Wapun aikana. Fuksit,
ottakaa Wapusta kaikki irti! Fuksiwappua vietetään kuitenkin
vain kerran.
Kevään tapahtumakirjoon on
jo mahtunut monenmoista ja
-muotoista tapahtumaa. HCC
oli parasta, grillikausi avattiin
Vanhojen saunalla ja Vuorimiespäivät olivat... huh. Näitähän
riittää. Uusi emäntäkin joutui
heti koitoksen eteen ruotsalaisia vieraitamme paasatessa.
Uusi emäntä, samoin kuin koko
muu raati, on vetänyt mahtavasti. Mikään ihmehän tämä ei
ole, sillä kyseessä on kuitenkin
vuosikymmenen ykkösraati!

Puhiksenne
Olli
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Myös vanhempien opiskelijoiden osallistuminen killan tapahtumiin fyysisesti, jälkeenpäin
naristen tai kummallakin tavalla on ollut ihailtavaa. Toivon, että joskus vanhoillapäivilläni
voin minäkin kuulua tähän kunniakkaaseen
joukkoon, joka jaksaa tapahtumissa käydä
ja narista vielä perään pitäen killan ruodussa.
Kesä saapuu pian ja opiskeluntäyteinen arki
vaihtuu toisilla lomailuun, toisilla taas rankkaan
työntekoon. Wapun ja raskaan tenttiviikon
jälkeen kesä kannattaa ottaa vastaan täysin
rinnoin. Ei kannata kuitenkaan menettään
malttiaan, vaikka tentit eivät menisikään
aivan putkeen, sillä vastoinkäymiset ja esteet
ovat Vuorimiehelle kuitenkin vain hidasteita.
Vuorimies kulkee (vaikka) läpi kallion.
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Fuksiväbän
terveiset

wappu lauluilta
wappubileet sima
munkki aamusitsit jäynien
esittely äpygaala päiväjäynä
halunilmaisu sitsikisat laulukoe
taskumatti fuksispeksit hullu jussi
teekkarilakki kaljaviesti porkkana
vappulounas serpentiini wappuriehan julistus mantan lakitus dipolin wappu ullis
sillis skumppa aurinko ilmapallo wappu
fuksivuoden kruunaus lauluilta wappubileet sima munkki aamusitsit jäynien esittely äpygaala päiväjäynä halunilmaisu
sitsikisat laulukoe taskumatti fuksispeksit hullu jussi teekkarilakki
kaljaviesti porkkana vappulounas serpentiini wappuriehan
julistus mantan lakitus dipolin wappu
ullis

Syksyllä hyppäsin junaan. Samaan vaunuun
tupsahti myös joukko iloisia ja uteliaita ihmisiä. Tiesin ettei määränpäätä saavuteta
muutamassa minuutissa, joten päätin tutustua kanssamatkustajiin ja järjestää heille
pientä ohjelmaa matkan varrelle. Reitti
oli minulle ennestään tuttu, joten esittelin
tärkeimpiä nähtävyyksiä ja kerroin muille
pieniä välähdyksiä ohi vilahtavien paikkojen historiasta. Tutustutin porukan myös
lauluperinteisiin ystävieni avustuksella. Junan tasainen ääni puksutti taustalla, kun
joukkomme tapaili ensimmäisen laulun sanoja ja säveliä.
Nyt määränpään lähestyessä huomaan,
että olin vahingossa istahtanut pikajunaan!
Millä vauhdilla se onkaan kiitänyt halki
koeporauksen ja haalarisitsien, laskiaisen
ja lauluiltojen. Junan kaiuttimista kuulen
viimeiset välipysäkit ennen määränpäätä:
”Seuraavana Päiväjäynä, Halunilmaisu
ja Laulukoe.” Näiden jälkeen ollaankin
wapun ytimessä, kun kanssamatkustajani
saavat valkoiset tupsulakit ja heidän matkansa teekkariuden kynnykselle on päättymäisillään.

Fuksivuosi on enemmän kuin määränpää. Fuksivuosi on matka, jonka aikana
koetaan erilaisia asioita ja saadaan repun täydeltä maukkaita eväitä jatkoa
varten. Tärkeintä on kuitenkin mainio
matkaseura – ilman teitä Vuorifukseja olisi matkanteko ollut paljon yllätyksettömämpää. Suuri kiitos mahtavasta matkaseurasta! Paremmasta reissusta
en olisi voinut edes haaveilla. Nauttikaa
viimeisistä pysäkeistä ja kaikesta muusta
ympärillänne ennen kuin fuksivuotenne
päättyy. Teidän fuksiwappunne on vain
kerran – ottakaa siitä kaikki ilo irti! :)
Kiittäen, kumartaen ja viimeistä kertaa
näin allekirjoittaen,

vääpeli Puustinen
PS. Wappu wappu wappu!!! :)

PPS. Onneksi junat kulkee myös syksyllä.
Lähtölaiturilla taas tavataan, mutta tällä
kertaa meille on varattu paikat toisesta
luokasta. Ykkösluokan vaunu on jo varattu uusille matkustajille! Toki aina voi
siirtyä henkilökunnan puolelle niin ykkösluokan meiningeistä pääsee taas nauttimaan – hieman vain eri näkökulmasta
;)
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ISW Mons 2011
Sunnuntai:
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Herätyskelloni hälytti klo 05.45. Kaivoin
kännykkäni frakkini taskusta ja totesin, että vielä ehtii ja-ja-jatkoilla
hetken 120 Kondensation kunniaksi. Soitin Kimille varmistaakseni,
että hän on vielä hengissä sekä
Juhanille kyydin varmistamiseksi
lentokentälle. Lentokentällä matka meinasi loppua ennen kuin se
alkoikaan, koska meitä ei meinattu päästää humalan takia koneeseen sisään. Muuten matkamme
kohti Monsia sujui rauhallisesti
lievän väsymyksen sekä krapulan maustamana. Paikan päällä
saimme hetken aikaa levätä ennen tervetuliaisillallista. Tilaisuuden
jälkeen jatkoimme yliopiston opiskelijoiden omaan baariin, joka sijaitsi opiskelijakommuunin yhteydessä. Valitettavasti loppuilta on
hämärän peitossa, eikä meillä ole
siitä mitään kerrottavaa.
Maanantai:
Heräsin aamulla jomottavaan
pääkipuun. Tilanne ei kuitenkaan
vastoin odotuksiani johtunut hitaasti kiipeävästä krapulasta,
vaan olin ilmeisesti pannuttanut
portaissa ja yrittänyt teräsmiehen
lailla liitää kohti lattiaa naama
edellä. Edellämainittu tilanne ei
kuulemma sivustakatsojien mukaan onnistunut aivan täysin miettimälläni tavalla ja keräsinkin siitä
itselleni muutaman päivän kestävän aktiiviburanakuurin.
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Ted
Kim

Sängystä ylös päästyämme lähdimme pienessä
krapulassa kohti yhtä Euroopan suurinta avolouhosta. Bussimatkalla exculle matkajuomana
toimi perinteinen belgialainen tee eli Stella Artois™. Paikan päällä tehtaan isäntä (vanha
Monsteri) kidutti meitä sadistisesti historian pisimmillä kalvosulkeisilla. Itse excusta jäi mieleen
lähinnä mutaisen maan tarttumisominaisuudet
sekä louhoksen järjettömät dimensiot. Kengät
suunnilleen täydellisesti tuhottuun kuntoon
saatettuamme siirryimme sementtitehtaalle,
jossa jalkalihaksiamme koeteltiin erilaisissa kiipeilyharjoituksissa. Lisäksi tutustuimme sementin erittäin mielenkiintoiseen valmistusprosessiin.

Hyvin
marinoidun
bussimatkan jälkeen
saavuimme takaisin
opiskelijayhteisöön,
jossa meitä odottivat
jo kauan odotetut
vaahtobileet.
Paikalla oli mm. paljon
vaahtoa sekä olutta,
freesisti puhdistetut
Vuorimieshaalarit,
enemmän belgialaisia kuin itse juhliin
mahtuisi ja paidaton
Ted.
Vähintäänkin
juhlien ensimmäinen
puolitoistatuntinen
oli hauska; loppuajasta ei ole kommentoitavaa.

Loppuillasta löysin Kimin koomaamasta opiskelijakommuunin aulan penkeiltä. Pakollisen suomalaisten portaissapannutusten
jälkeen
(tällä
kertaa omani) totesimme erään belgialaisen kanssa, että nyt on korkea
aika viedä Kim nukkumaan. Pienen
vastustuksen jälkeen saimme Kimin
nousemaan ylös ja talutettua hänet
huoneeseemme nukkumaan.
Tiistai:
Tiistaiaamuna oli aikainen herätys:
edessä oli koko viikon tärkein excu
Caterpillarin tehtaalle. Excumestarimme osoittikin asiaankuuluvaa
virallisuutta laatoittamalla tehtaan
vessaa
kesken
kalvosulkeisten.
Tehtaalla oli paljon isoja koneita, eikä
paljon muuta. Caterpillarin jälkeen
matkasimme paikalliseen terästehtaaseen, jossa meininki oli hieman
erilainen kuin Suomessa. Tehtaalla ei
ollut tuotantoa kyseisenä päivänä,
mutta silti he käynnistivät valokaariuunin pelkästään meitä varten ja
jättivät turvaseinät reiluksi minuutiksi
auki, jotta näimme uunista puskevat
liekit. Tehtaan yhteydessä oli myös
kuumavalssaamo, jonka kävimme
tarkastamassa. Terästehtaalta matkasimme takaisin opiskelijakommuuniin, jossa meitä odotti Belgian Beer
Party.

Keskiviikko:
Aamu alkoi mukavasti vaatteita sekä
teekkarilakkia etsiessä. Lopulta ne
jostain monsterien kätköistä löytyivätkin: haalarista muutamat merkit irronneina ja lakki puoliksi baarin kusikalja-oksennus -täytteisellä lattialla
pyörineenä. Käytiin vilkasemmassa
Manneken Pis:a ja juotiin tonkallinen
pojan maltaista virtsaa. Tämän jälkeen vierailtiin Duvelin oluttehtaalla,
jossa mahtipontisesti yliampuvan esittelyvideon jälkeen itse tehdas petytti
ennen bissemaistelua. Kyllähän nyt
ilmanen alkoholi kelpaa. Tiedossa
oli viikon letkein ilta, joka palkittiin seuraavana aamuna puuttuvan
krapulan merkeissä.

Kyseessä oli tapahtuma, jossa tarjoiltava olut vaihtui tunnin välein. Bileet
olivat juuri alkaneet, kun petollinen
kirsikkaolut varasti muistini.
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Torstai:
Torstaina koitti viikon viimeinen yritysvierailu. Kävimme tarkastamassa toisen
avolouhoksen, jossa pääsimme lähietäisyydeltä seuraamaan isoja koneita toiminnassa. Lisäksi iltapäivällä
meille järjestettiin näytösräjäytys, joka
oli sangen näyttävä. Matkalla takaisin
kävimme 1800-luvun kaivoksessa sijaitsevassa järvessä polskimassa. Illalla meitä
odotti Crasino, jossa pelattiin uhkapelejä olutpanoksilla. Oluet olivat muutenkin
ilmaisia meille koko viikon, mutta olipahan kivaa ryöstää belgialaisten rahat
olutchipujen muodossa. Loppuillasta
meni vahingossa chipuja lunastaessa
muisti ja Kim kantoi Denisin kanssa minut
nukkumaan.

Perjantai:
Allekirjoittanut heräsi suhteellisen freesinä, mutta Ted toivoi kuolevansa. Edessä
oli pitkä päivä Monsia kierrellessä, mutta
onneksi matkaan tarttui eräs pyörätuoli, jolla Tediä oli helppo liikutella paikasta toiseen. Tuolin omistava jalkarikkobelgialainen ei tosin Tedin krapulaa
arvostanut. Pakollisella kirkkovisiitillä
tutustuimme erittäin hämmentävään
belgialaiseen kirkkotaiteeseen ja toinen
meistä kävi vääntämässä kirkon vessassa holy shitit, jonka jälkeen krapulan
helpotettua siirryimme kiitostilaisuuden
pariin. Belgialaiset ja unkarilainen vetivät aika hyvin; propsit siitä oksennuksen
määrästä.
Lauantai:
Yksijalkainen pulu pelasti krapulapäivän
ja lentomatkan Suomeen (ei me sillä pululla lennetty, idiootit).

Monsteriterveisin,

Tim
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Hei! Minä olen Pekka Pora.
Lähtisitkö kanssani myymään Äpyä?

Wuoren 2011
paras Wappu-experience
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Päiväjäynä 9:30
Halunilmaisu Laulukoe
13:15
14:00
Sitsikilpailut
Kaljakroketti Alvarin aukio
Ossinlampi

To 28.4.

Ke 27.4.

7:00
Aamusitsit
JMT 3A
12:00
Jäynien esittely
M-sali
15:00
ÄpyGaala
A-sali
18:00
Aaltowappu
Senaatintori
19:00
Akateeminen
wartti
Senaatintori
22:00
Prewappubileet
Tivoli

16:00
Lauluilta
III
18:00
Wapunaloitus
Gorsu

Nuorten XQ
VTI:lle

To 21.4.

Ma 25.4. Ti 26.4.

17:00
Lauluilta
II
Otarannan
kerhotila

Ke 20.4.

10:00
UlkoiluMerkkimyynti
päivä
17:00
Aalto Wappu
Teaser KY House
& Lasipalatsin
aukio & Kaisaniemen puisto
18:30
äMP3 Experiment

Ma 18.4. Ti 19.4.

17:30
Fuksispeksit
Dipoli
21:30
Yöjäynän
alkupamaus
Alvarin aukio
22:00
Hullu Jussi
Alvarin aukio

Pe 29.4.

Pe 22.4.

Su 1.5.

Su
24.4.

07:45
Sillis
Lakkienjako Amfi
Ullik09:00
sella
Kaljaviesti Vuorilafka
13:00
Vappulounas
Botta
13:00
Wappuriehan julistus
Servin mökin mäki
Premanta
16:00
Wappumielen osoitus
Kulkue Hietalahden
torilta
18:00
Mantan lakitus
Kauppatori
21:00
Dipolin Wappu

La 30.4.

La 23.4.

Wappukalenteri
Infoja: Wappu.fi
(Tässä osa esim. Kauppiksen tapahtumista jätetty pois :P)
sekä killan kalenteri

European minerals engineering course on primääri- ja
sekundaarimateriaalien prosessointiin keskittyvä kansainvälinen maisteritason pää-/
sivuaineohjelma. Ohjelma tuo
yhteen mineraalien rikastuksesta, metallurgiasta ja kierrätyksestä kiinnostuneita opiskelijoita ympäri maailmaa
ja opetus tapahtuu neljässä
eri kohteessa – Falmouth,
Englanti; Wroclaw, Puola;
Aachen, Saksa ja Otaniemi,
Suomi. Lukuvuoden aikana
kertyy 60 opintopistettä.

Boys at Krakov

Tänä vuonna kurssille osallistui
minun (Toni Mattsson) lisäksi
Suomesta Markus Marttiini,
Englannista Greg, Hugo ja
Charlotte, Hollannista Koen
”Hocky capteno” ja Stephanie, Saksasta Jan, Puolasta
Kasha, Intiasta Satish(faction),
Chilestä Javier Solana, Kiinasta Josh Triple U ja Sambiasta
Tinah. Kurssiporukan ensitapaaminen tapahtui Jakob’s
Ladder nimisessä pubissa/
hostellissa, jossa majoituimme
Falmouth perioidin. Tässä
asunnossa oli tunnelmaa –
rappuset alas ja alakerran pubissa live-esityksiä, tietovisoja,
dj-iltoja ja hyvää cornishlaista
alea kohtuuhintaan. Noin
500m säteellä asunnosta löytyi myös kylän helmet – yökerhot Remedis ja Club 1. Näissä
paikoissa tuli hyvin tutuksi Brittein top 40 chartti.

EMEC 2010-2011
Sensored version
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Rod mill pyörii puolalaisessa kuparirikastamossa
Elämä tähän aikaan Falmouthissa on erittäin miellyttävää. Vähäsateisin vuodenaika,
vesi vielä sen verran lämmintä, että siellä voi uida ja surffata ja päivälämpötilat siinä
15-20 tuntumassa. Ainoa miinus tässä paikassa on se, että se on melko eristyksessä.
Lähimpään isoon kaupunkiin noin 3 tunnin ajomatka. Tästä syystä Pirkka-mersu (täällä
nimen Toro Verdi (vihreä härkä) saanut) liikkui vain surffauskohteisiin, Bathiin ja Cardifiin. Lontoossa käytiin junalla.
Kurssit Falmouthissa olivat mielenkiintoisia, ja työmäärä jakaantui mukavasti. Missään
vaiheessa ei ollut liian kiire kouluhommien kanssa ja luentoja oli 2-6 h päivässä. Kun
tentit oli tehty, oli Delft- ja Amsterdam-visiitin jälkeen aika suunnata kohti Puolaa.
Puolassa opiskelu ja eläminen tapahtui mukavassa väkiluvultaan Helsingin kokoisessa
kaupungissa nimeltä Wroclaw. Oikein mukava paikka niin hintatason kuin yöelämän
puolesta. Vodkaa virtasi Eter- ja P1-yökerhoissa ja aamulla katsoi vielä mielellään verkkopankista paljon rahaa oli mennyt. Kierros kaljaa koko porukalla noin 20e ja pullon
vodkaa sai reilulla kympillä.
Puola oli kaupunkilomien ja luentomäärän takia kiireisintä aikaa. Kaksi tai kolme viikonloppua ehdittiin viettämään Wroclawissa. Muut menivät Krakovassa, Berliinissä, kurssin
reunionissa Hollannissa ja Varsovassa. Asuminen Puolassa tapahtui paikallisessa opiskelija-asuntolassa, jossa jaoimme Markuksen kanssa noin 15 neliön kopin. Tästä kopista heräsimme ensimmäisenä aamuna torakkamyrkytykseen (kuulostaa pahemmalta
mitä oli). Kouluhommia ajoittain riitti ja koulupäivät olivat lähes poikkeuksetta 9-16.
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Joululoman jälkeen palattiin vielä Puolaan tekemään pari tenttiä. Kun tämä opiskelumäärällisesti rankin vaihe oli takana, suunnattiin puolalaisen hiihtokeskuksen kautta
Dresdenin yöhön, jossa vietettiin ilta rannekejurripaikassa. Eli ”höylää” juomat rannekkeelle ja maksa lähtiessä. Ei ihan Puolan laskujen tasolle päästy. Täältä matka jatkui
Kölnin tuntumassa sijaitsevan motellin kautta Vaalssin paratiisikylään, jossa majoittuminen tapahtui Aachen-jakson ajan.

Majoitus Vaalssissa oli ehdottomasti
tämän vuoden paras. Lomakylä, jossa
kolmen kesken jaetaan reilu 100 neliöinen lomamökki. Tältä tontilta löytyi myös
uimahalli, sauna, jalkapallokenttä ja
skeittipuisto. Ainoa miinus tässä oli kauppamatka, joka kävellen kesti noin 10
minuuttia. Ilma alkoi myös olemaan loppuvaiheessa mukavan keväinen.
Opiskelut Aachenissa koostuivat pääosin
laboratoriotöistä. Kierrätykseen keskittyvät laboratoriot olivat erittäin mielenkiintoiset ja niissä pääsi oikeasti tekemään
jotakin. Prosessikaavion suunniteltiin itse
jonka jälkeen kierrätysprosessi toteutettiin
alakerran laboratoriossa olevalla kalustolla, joka oli aivan varmasti keskivertoa
suomalaista kierrätyslaitosta parempi
kaluston puolesta. Toiset laboratoriot keskittyivät metallin kierrättämiseen.

Saksassa louhittiin hiiltä

Aika Aachenissa oli ainakin minusta parasta aikaa tällä kurssilla. Tänä aikana kertyi 10
laskupäivää kolmessa eri alppikohteessa, Red Bull Crushed Ice nähtiin Valkenbergissä ja Kölnissä oltiin karnevaalien aikaan. Ainoa miinus oli suhteellisen laimea yöelämä Aachenissa. Tätä
kuitenkin vähän tasoitti viikoittaiset ”mökki”bileet, joissa Markuksen grillillä oli iso rooli.
Opintojen Aachenissa jälkeen ajettiin Köpiksen ja Stökiksen kautta Silja Serenadille, jonka autokannelta Toro Verdi poistui viimeisenä.
Jos sinua kiinnostaa vuosi, jonka rahoitat hyvin opintotuella, stipendeillä, pienillä säästöillä ja, jos
haluat elää leveästi, opintolainalla, suosittelen EMEC:tä ehdottomasti. Tästä vuodesta kertyy
kohtuullisella työllä 60 opintopistettä, kurssien sivussa oppii englanninkielen, saa hyviä elinikäisiä
ystäviä, luo verkostoja ja näkee mielenkiintoisia paikkoja.
Kurssin haku on nyt käynnissä ja se tapahtuu tämän linkin kautta: http://www.emmep.org/registration/registration_emec.asp. Ensin yhteyttä kannattaa ottaa joko minuun, Markus Marttiiniin,
Kari Heiskaseen tai Hans de Ruiteriin, niin varmistamme, että hakemus varmasti menee perille.
Tästä kurssista järjestetään infotilaisuus
Materiaalitekniikan laitoksella 29.4 klo
12. Tarkempaa infoa tarjolla viikkotiedotteessa. Mikäli kiinnostuit ja haluat
kysyä jotakin, ota yhteyttä!
p.s. Myynnissä VW Passat, joka on
jo kerran kaiken tämän kokenut.
Toni Mattsson
tmattsso@cc.hut.fi
Markus Marttiini
Markus.marttiini@aalto.fi

Terveisin Toni & Markus
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Entisen puhiksen
keväiset
kuulumiset
Mitä teet kesällä?

Ruskistun Niittykummun kauniilla kampuksella! Vietän lomaviikot Saaristomerellä seilaten. Jatkan alkanutta “Kesäkuntoon 2012”
-yksilökilpailua.

Kuka olet?

No Vuoren Mestarii! Eli Marski.

Mitä suosittelet?

Farangin maistelumenu
Yellow Tail Shiraz
Onko ollut vaikeaa luopua vallan kah- UCSC Environmental studies
vasta?
Llamas
Mikä luopuminen? Olli on kelpo nukke.
Hullu Jussi (Vaatteilla tai ilman. Jos päädyt ottamaan vaatteet pois, huomioithan ettet tee
Mikä on mielipiteesi nyt uuden raadin sitä kuin uima-altaan läheisyydessä)

toiminnasta? Ovatko he selviytyneet
Kuka on kesäkunnossa
edes auttavasti?
Kyllä on vuoden paskin raati -nimike ollut kevätretkellä?
taas kaikkien huulilla jo tammikuun kahvivalinnasta alkaen helmikuun Kotimaan Pitkään
ja maaliskuun serviettömiin sitseihin asti.
JA missä on Wuorikautiset? Ja piikkilista on
täynnä valmistuneita ja kaikilla opiskelevilla
on piikki kiinni. Ja kiltahuone on taas kiinni.
Kysynpähän vaan. Onneksi edes vk-aktilla
ollaan aktiivisia (vaikkei sinnekään maileja
saa suoraan läpi) ja kiltahuoneella pelataan
taas Siantappoa. Ja mitä vielä! Opintovastaava on oikeasti opiskeleva tyttö ja Fuksiylikersantti on Kim. Pahoittelut ensi vuoden
fukseille. (Kommentti puheenjohtajasta: kts.
edellinen kysymys)

nyt?

Entä

Vanha raati on viime vuoden mahtavan
voiton jälkeen saattanut hieman löysääntyä. Uusi raati löysääntyy viimeistään Wapun
aikana. Mun veikkaus osuisi niihin kiltalaisiin
jotka ovat salaa käyneet koko vuoden treenaamassa kaiken maailman illanistujaisten
aikana. Iskevät paikalle h-hetkellä suoraan
salilta lihakset vielä sykkien.

Onko vinkkejä kesäkunnon hankkimiseen?

Pyri välttämään kiltiksen ravinteikkaita roiskeläppiä koko Wapun ajan. Pidättäydy nestemäisessä ravinnossa TAI uskaltaudu krapulassa Kasperiin syömään kemistien joukkoon. Jos
se pelottaa liikaa, käy puun ruokalassa. Siellä
Mitä sinä olisit tehnyt paremmin?
Kts. viime vuosi. Vaihtoehtoisesti suosittelen on sentään puulaisia.
odottamaan vuoden 2012 Titaaniraatia.

Miten vietät Wapun?

Mitä Vuorimies ei koskaan
unohda?

Vuorimieheyttä. Kaljakorinsinisissä temmeltämistä. Edellisen illan mielenkiintoisia keskusteluja. Kuinka avata 60
pulloa pahaa kuohuviiniä
ja juoda ne kaikki. HuipulKuka saa ensimmäisenä lakit?
No Vuori tiätty!! Mulla on vahva usko meidän la on se tuulisin paikka ja
fukseihin, koska meidän fuksit on perinteisesti parhaat bileet. Ensimmäistä
VuorimiesWapollu maailman parhaita.
pua. Kokonaan. Omaa
i
ylivoimaisuuttaan
ja
14
Marsk
vaatimattomuuttaan.
Tasaisessa kuohuviininosteessa huutamalla
HURRAAta ääni käheänä. Väliin satunnaiset
“Våren är här”it. Vappulounaan alun yllättäin Kummitytön ristiäisissä.
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Fuksikyselyn
tulokset
Wuorikautisten

toimitus sai käsiinsä
fuksipistekyselyn salaisen lisäkyselyn.
Piirakkapiirakkadiagrammi 1.

Fuksien piirakoiden koko ja
lämpötila mittausten perusteella (ei kyselyssä)

Keinutuolit
ja kodinkoneet
Sisäänkäynnit

1 2 3 4
Vesipisteet

Kuva 1.

Juurekset

Mikä on lempilelusi?
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Kuva 2.

Pidän eniten

Oletko kuksinut toisia fukseja?
Kyllä			74 %
Ei
			
6%
Eos 			
30 %

Oletko kuksinut vanhempia tieteenharjoittajia?
Kyllä (*)		
Ei
		
Eos
		

82 %
3%
15 %

Oletko sekaantunut toisiin kiltoihin?
Kyllä			10 %
Ei			18 %
Eos			72 %

Pidän eniten: (ks. Kuva 2)
1			18 %
2 (=1)			
48 %
3			17 %
4			17 %

Oletko kiinnostunut puhiksesta?

(Puhis on nimittäin kiinnostunut sinusta)
Kyllä			18 %
Ei			9 %
Kuka on puhis?
73 %

Mikä on lempilelusi? (ks. Kuva 1)
Juurekset		
Vesipisteet		
Sisäänkäynnit		
Keinutuolit ja
kodinkoneet		

18 %
22 %
51 %
11 %

Oletko ylipäänsä kuksinut?
Kyllä			2 %
Ei			92 %
Eos			6 %

(*) Toim. huom.: Vanhemmille tieteenharjottajille suunnatussa kyselyssä
yksikään ei myöntänyt kuksineensa fukseja.
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Vuorimieskillan uusi

Wappuviikolla
näitä saa!

kiltapaita

Mistä: kiltikseltä
Ai mikä päivä: kun
päätoimittaja ehtii
ja kykenee känniltään/
krapulaltaan ne tuoda
(luultavasti ke 27.4.)

Wapun
kunniaksi
- sopivasti
Wapuksi

Koot: S-XXL
Väri: musta
Huokeaan Wappuhintaan
7 euroa!

E

nnen vappua järjestettiin
vuorimieskillan
haalarisitsit.
Tapahtuman tarkoituksena
oli tahrata fuksien vielä lähes
koskemattomat
haalarit,
jotka tämän vuotiset fuksit
jostain syystä onnistuivat
hankkimaan ennen sitsejä.
Haalareihin pukeutuminen
oli kuitenkin osalle juhlakansasta tuttu temppu, joten
järjestäjät päättivät lisätä
pukeutumiseen
haastetta
pakollisella
päähineellä.
Useimmat valitsivat muutamasta
vaihtoehtoisesta
päähinekategoriasta tyylikkäimmän: “rumin hattu, jonka omistan”. Juhlat avattiin
komeasti IE:n tarjoilemalla
alkudrinkillä kokkareis-sa, joihin osa hattupäisestä juhlakansasta ehti paikalle etkoilusta huolimatta.

V

arsinaiset sitsit pääsivät
lopulta alkamaan kun istumapaikoista oli kinattu riittämiin. Fuksien suiden jo
napsuessa pöytiin jaettujen
alkoholijuomien
ansiosta
alkoivat vuorimieskillan ansioituneet lukkarit kilistellä
lasejaan.
Hämmentyneet
juhlijat eivät aluksi tienneet, mitä tämä tarkoittaa,
mutta lopulta he joutuivat
hiljenemään paikalle tuodun massiivisen lyömäsoittimen äänen vaarantaessa
lähinnä istuvien kuuloaistin.
Muutaman railakkaan teekkarilaulun jälkeen pöytiin tarjoiltiin alkuruoka, joka oli oikeasti hyvää! Pöytäseuruueni
alkoi ihmetellä pitkittynyttä
vaitioloani, mutta yllättävä
sitsiruoka tuntui parhaalle
syödä lämpimänä.

Risto
Vuorifuksi 2010

Väsyneimmät
haalarisitsit
ikinä
I

lmeisesti mainittu alkuruoka oli tehnyt vaikutuksen
myös ainakin osaan lukkareista, sillä ruuan nauttimiseen lämpimänä tarjoutui uskoakseni mahdollisuus
myös hieman hitaammille ruokailijoille. Alkuruuan
jälkeen päästiin kuitenkin todella asiaan ja laulu raikui siellä jossain talossa, missä ne sitsit pidettiin (kuka
yleensäkään tällaista muistaa?). Pääruuan aikana
sitsaamisessa vasta vauhtiin päästiinkin, ja kyseinen
ruokalaji onkin painunut unholaan.

R

uokailun aikana paikalle ilmestyivät otaniemeläisten kiltojen edustajat. Useimmat heistä olivat
pukeutuneet kiltojensa haalareihin. Ihme kyllä seuruettamme kunnioitti läsnäolollaan myös kauppatieteilykillan edustaja dollarinvihreässä haalarissaan.
Syötyämme, tai ennen koko tapahtumaa (en muista),
joku otti meistä noloja valokuvia ja sitten lähdimme kiireen vilkkaa jatkoille.

J

atkot tapahtuivat Otakaari 20:ssä. Ne olivat ihmeellistä aikaa. Koko porukka oli aivan tanssimusiikin
hurmiossa, ja joidenkin kiltalaisten kohdalla itsehillintä
joutui todelliselle koetukselle. Ok:n toiselta puolelta
löytyi joitain toisia tyyppejä ja aloimme saunoa heidän kanssaan. Saunominen oli hyvin maskuliinista
toimintaa ja löylyn karaisemat fuksit saattoivat välillä
purkautua pukutiloihin vertailemaan lihaksiaan. Mielenkiintoisen huoneistosuunnittelun ansiosta osa ihmisistä altistui näköhavainnolle ilmiöstä “mittarimato”
kulkiessaan lävitse miespuolisten VK- ja MK-fuksien
kansoittaman pukutilan.

L

opulta kaikki selviytyivät jatkoiltakin fyysisesti
haavoittumattomina! Tahdon kiittää juhlien ruokatarjoilusta vastanneita, ilmeisesti he olivat unohtaneet
etkoilla riittävästi ennen sitsityövuoroon valmistautumista. Kiitos kuuluu myös kaikille juhliin osallistuneille
21
ja erityisesti heille, jotka eivät osallistuneet!

Oikeat sitsit
Oikeat sitsit järjestettiin 9. hel-

mikuuta. Sitsien ajankohta oli
hyvä, sillä sitsien aikaan pahimmat örveltäjät olivat Kotimaanpitkällä. Oikeiden sitsien
pukukoodina oli tumma puku ja
näilläkin sitseillä piti käyttäytyä
herrasmiehen tavoin. Hyvää
käyttäytymistä oikein painotettiin sähköpostissakin, mutta
luulin sen tälläkin kertaa olevan
vitsi. Erehdyin. Ehkä.
Oikeat sitsit alkoivat 19.00.
Tunnelma
oli
viihtyisä
ja
hämärähkö. Kaikki olivat ajoissa
akateemisen vartin mukaisesti.
Alkudrinkkinä meille tarjottiin
mojitoa (vai margarethaa?).
Siemailimme drinkkejämme sivistyneesti ja diskuteerasimme
fotoneista ja alkuräjähdyksestä.. Hetken seurusteltuamme
päädyimme istumaan pöytiin
(tuoleille).
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Hetken

laulettuamme ja juotuamme saimme
alkuruuan, joka oli..öö..ehkä kalaa. No, muistaakseni se oli hyvää. Sitten taas lauloimme ja joimme.
Nämä olivat siinä mielessä historialliset sitsit, että
yksikään fuksi ei tainnut mennä vessaan ennen
pääruokaa. En edes minä. Vaikka enhän minä
edes yleensä käytä vessaa.
Olikos se pääruoka lehmää vai sonnia vai
mitä? Pääruoka tuli tosi nopeasti ja se oli jopa
lämmintä, kun se kannettiin pöytään. Taas kerran
ehdin syödä ruuan lämpöisenä, vaikka aika yritettiinkin täyttää kauniilla ja seireenimäisellä vuorimiesten äänellä.
Kaikki saivat näillä sitseillä itselleen kolme pikkuista lasia vai olinko se vain minä. Taas lauloimme ja söimme. Hetken päästä jälkiruoka kannettiin pöytään ja se oli jättegoodia! Kun olimme
kylliksi juoneet ja laulaneet, alkoivat jatkot. Jatkot
sujuivat moitteettomasti. Jatkojen jälkeen minun
piti tehdä matikan laskarit. Ei onnistunut.

Hanna
Vuorifuksi 2010
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23. maaliskuuta Helsinki Clubilla räjähti, kun
kovan odotuksen jälkeen vuoden kovimmat
baaribileet eli Hard Cock Café järjestettiin.
Tämä tuli monille, kuten kemisteille, täytenä
yllätyksenä ja herätti närkästystä Helsingin
Amarillon baarimikoissa. Tapahtuman suosio
oli kuitenkin suuri ja paikalle saapui noin 150
tai jopa yli 300 henkeä riippuen siitä keneltä
kysyi ja kuinka paljon tapahtuman jälkeen
kysymyksen esitti.
Tie menestykseen, joka oli HCC, ei
ollut helppo. Järkkärien keskuudessa oli
epäselkoa siitä, mitä kukakin tekee ja jossain
vaiheessa rooleja oli tuplana. Baarien yhteyshenkilöt poistuivat virasta kesken järjestelyiden ja musiikki lyötiin lukkoon loppumetreillä. Vaikeuksista kuitenkin selvittiin, julisteet
tulivat, haalarimerkit vain vähän myöhässä.
Lippujakin myytiin kaikkialla muualla paitsi
muistaakseni Oikiksessa, jossa esteen virkaa
toimitti vihainen talkkari.

Hard Cock Café
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Sitten koitti lopulta kauan odotettu keskiviikko
ja kovimmat kukot kerääntyivät kymmeneltä
illalla odottamaan ovien aukeamista Helsinki
Clubin edustalle. Jono oli monimetrinen ja kiertynyt itsensä ympärille ovien eteen, toiset olivat tulleet epävirallisilta virallisilta etkoilta ja
loput valitettavasti jostain muualta. Viisitoista minuuttia myöhässä, juuri kun odottaminen alkoi käydä sietämättömäksi, juhlakansa päästettiin viimein sisään. HCC oli alkanut,
kuohuviini virtasi. Paikka oli täynnä ihmisiä
(melkein) kaikista killoista ja alueen oppilaitoksista, ja joukkoon mahtui myös jokunen
satunnainen Amarillon jonosta. Tunnelma oli
tiivistä varsinkin tanssilattialla.

Juuri kun juhlahumu oli korkeimmillaan, kuului juonto ja alkoi ensimmäinen kilpailu. Jotkin valitut yleisön
tytöt saivat tehtäväkseen etsiä sokkona tunnustellen parina toimivan
pojan haalareista kukkopillin, johon
piti löydyttyään puhaltaa. Eikä ehditty edes kymmeneen laskea kun
voittajana oli jo yksi vuorimies. Sen
jälkeen alkoi toinen, pitkä kilpailu:
valitut kolme henkilöä yleisöstä
saivat tehtäväkseen kerätä aikarajan sisällä niin monta puhelinnumeroa kuin ehtisivät. Yö jatkoi kulkuaan
ja lopulta suoritettiin laskenta, julkistettiin drinkkilippujen onnellinen
voittaja. Yli 100 numeroa kerännyt
kiltamme entinen ekskursiomestari
voitti niukasti rahastonhoitajamme,
jonka ”Fuksi, numero tähän!” -tekniikka oli vähintäänkin varteenotettava.
Siitä juhlat jatkuivat ja lopulta skumppa hupeni. Ihmisiä alkoi
valumaan sinne, minne ihmisiä sitten ikinä valuukaan bileiden loppuessa. Poistuimme viimeisimpien
joukossa joskus kello kolmen jälkeen
ja siirryimme hyvin tunnettuun ravintolaketjuun aikaistetulle aamiaiselle.
Kävi vielä tuuri ja tilataksikin sattui
tulemaan pysäkille samalla kun alettiin kiroamaan edellisen lähtöä.
Kova ilta, kovat bileet. Aamulla istuttiinkin sitten naama kovana matikan
laskareissa.
(Vieläkin voi kuulla tarinoita Hard
Cock Cafén tapahtumista ja
elävistä legendoista. Tämän artikkelinkin tiedot ovat luultavasti vanhentuneet jo kirjoitushetkellä.)

Petteri
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Wuorikautiset vuotaa &
Vuorimiespäivät-special
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Puhis juoksee sekä tyttöettä poikafuksien perässä!

Mitä Wappuna
oikeasti tapahtuu?
Lauluillat:
Nro I:
Taskumatti lauletaan kolmeen kertaan
		 läpi.
Nro II:
Lauletaan Taskumattia niin monta kertaa
		
ulkoa, että osataan. Siksi nämä laulu		
illat aloitetaan ajoissa iltapäivällä.
Nro III:
Lauletaan Taskumatin kaikki laulut
		
alkaen viimeisestä, jottei järjestyksen
		
ulkoa opettelusta ole hyötyä.

Laulukoe pi
detään tänäkin
vuonna Finlandia-ta
lolla. Vierailevana asiantuntijana
arvovaltaisessa
tuomaristossa on ka
nsallisoopperan
pääjohtaja.

Halunilmaisussa halu puhista kohtaan on viimeistään
löydyttävä. Fuksikyselyn tulokset olivat tässä suhteessa
kovin huolestuttavia!

Fuck me. No vittu en tiiä.

Kokenut isäntä
suosittelee:

Sopii myös
vasenkätisille!

Turbohyvää!

Etsimispartio:
Missä on JP Partio?

Knifive
...vai
Hiknife?

Low five!
Kim
v
kaks eti viin
in k
äsin aa
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Toivonkipinä
lujarinlukijoille?
Vuodesta toiseen käy uusi vuosikurssi nuoria opiskelijoita kera suuren
vanhempien opiskelijoiden joukon enemmän tai vähemmän innoissaan
selättämään jokaisen opiskelijan rakastamaa rasitusopin kurssia. Joka
kevät Lujuusoppi I saa monet pohtimaan, onko valmistuminen sittenkään tämän arvoista.
Vihdoin on kuitenkin tiedossa mahdollinen helpotus tähän vuosittaiseen
piinaan. Tuoreessa Oxfordin yliopiston suorittamassa tutkimuksessa on
käynyt ilmi, että matemaattista ajattelua voidaan parantaa heikoilla
sähköshokeilla. Wuorikautisten toimitus päätti selvittää, onnistuuko tämä
menetelmä auttamaan Vuorimiehiä selviämään…

Kuva 1+2: Testeissä sähköshokkien lähteeksi valittiin taloudellisista ja teknisistä
syistä verkkopistokkeen 230 voltin vaihtovirta.
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Koska lujuusoppi on tunnetusti kova luu purtavaksi, ei vähällä aivotoiminnan tehostamisella oletettavasti päästä biotuotteesta pitkään. Tämän
moni on varmasti erilaisilla kemiallisilla tehosteilla todeksi todennut. Niinpä
toimitus päätti käyttää sähköshokkeihin tiedeyhteisössä suuressa suosiossa
olevaa ISO230V-standardin mukaista menetelmää, joka on esitetty kuvissa 1 ja 2. Tällä, ja shokkien päivittäisellä toistamisella, toivottiin saavutettavan riittävä vaikutus.

2,5
2
1,5
Column B
Testiryhmä
Kontrolli
Column C

1
0,5
0
1

2

3

4
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Kuvaaja 1.
Laskuharjoitusten pistetulokset testiryhmällä ja kontrolliryhmällä.

4,25
9,25
7,5

10
9
8
7
6
5
4
3
2

Testiryhmä
Testiryhmä
Kontrolli
Kontrolli
Edellisen
vuoEdellisen vuoden
den
keskiarvo
keskiarvo

1
0
1. välikoe
Kuvaaja 2.
1. välikokeen tulokset edellisenä vuotena, testiryhmällä ja kontrolliryhmällä.
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Tutkimuksen otoksena toimi kattava joukko lujuusopin kanssa painiskelevia Vuorimiehiä eri vuosikursseilta. Osa heistä toimi kontrolliryhmänä,
johon saatuja tuloksia verrattiin. Tutkimuksessa verrattiin sekä laskuharjoituspistekeskiarvoa testiryhmän ja kontrolliryhmän välillä sekä ensimmäisen
välikokeen tuloksia testiryhmän ja kontrolliryhmän välillä. Välikoetuloksia
verrattiin myös edellisen vuoden välikoetuloksiin niiden osalta, jotka olivat
aikaisemmin yrittäneet kurssia suorittaa.

Saadut tulokset eivät tukeneet Oxfordin tutkimuksiin perustuvaa hypoteesia lujuusopin osaamisen parantumisesta sähköshokkien vaikutuksesta.
Päinvastoin, sähköshokeilla oli tutkittaviin lähes lamaannuttava vaikutus,
ja tutkimusryhmän tulokset kontrolliryhmään ja edelliseen vuoteen olivat
selvästi huonommat. Lisäksi tutkimuksen kohteilla havaittiin monia fyysisiä
ja psyykkisiä oireita. Näiden tuloksien varjossa Wuorikautisten toimitus ei voi
suositella sähköshokkien käyttöä lujuusopillisen osaamisen parantamiseen.
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Tutkimuksen yhteydessä suoritettiin myös haastatteluja, joissa selvisi, että
monilla opiskelijoilla on selvästi virheellisiä luuloja lujuusopista. Useat muun
muassa uskoivat, että luennoilla käynti tai laskuharjoitusten tekeminen
edistäisi oppimista, tai että välikokeissa ja/tai tenteissä käyminen vaikuttaisi positiivisesti kurssin suorittamiseen. Tästä olisikin hyvä antaa palautetta
kurssin järjestäjille, jotka kertoman mukaan olivat jopa rohkaisseet opiskelijoita edellä mainittuihin toimiin.

BiotuoteBingo!
Bongaa Wapun aikana biotuotteista kolmen rivi ja
huuda Bingo! Älä menetä
elämäsi
mahdollisuutta
tienata suurta palkintoa,
vaan ilmianna bingorivisi
heti toimitukselle!
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Fuksimerkkien
evoluutio

Mitä vittua?!?

Ok, hyvää Wappua silti!
(Fukseille kans)
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