Wuorikautiset - Ilmestyy joka kerta
Wuorikautiset eli Vuorimieskillan kannattamaton pää-äänenkannattaja ja prekambrisen infrastruktuurin suomennos kuuluu
tiiviisti vuoriteekkareiden opiskeluarkeen. Tänä päivänä Wuorikautiset pyrkii lähinnä olemaan viihdyttävä ja teekkarihuumoria ylläpitävä killan julkaisu.
Wuorikautiset on koko historiansa ajan ilmestynyt ihailtavan epäsäännöllisesti. “Wuorikautiset ilmestyy joka kerta” - periaatteesta on kuitenkin pidetty lujasti kiinni. Wuorikautiset:”jos jää tulematta on syytä huoleen”

Alla luettavissa ilmestyneitä Wuorikautisia:
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Jenni Kivi (2011):
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Päätoimittaja on vaihtunut, mutta vanha tekijä tunkee vielä
kauhansa (ja viiksensä) pataan - jostain syystä sellainen on
ollut tapana... (Saapahan uusi harjoitella aikansa.)
Lehden ilmestymisen ajankohdasta päätellen ei tänä
keväänä ole vanhan päätoimittajan olemuksessa ollut
havaittavissa samanlaista gonahtamista kuin viime keväänä,
jolloin ensimmäisen numeron ilmestyminen venähti kummasti toisen numeron kanssa peräkkäisille päiville. Nyt
tuntuu hienolta, että saan lehden purkkiin ennen vastuuvapauden myöntämistä. J-E-A! Ja terkut Sallalle!
Päätimme hieman kehittää killan nettisivujen sisällöllistä antia, joten täältä pesee - Wuorikautiset.fi! Viimeistä
viedään ja sillee. Tähän jokin turha täytelause siitä, miten
haikeaa on. Lähden Bahamalle!

Jenni
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Puhiksen paljastelut
IHMISET
HOOI!
Huutelua kalkkiavolouhoksen pohjalta - mahtavaa alkuvuotta kiltalaisille ja muille lukijoille! Onpas hassua
kirjoittaa kaksi ihan täysimittaista palstaa tähän lehteen. Kauhee tuplabuukkaus.
Puhisteluvuosi on alkanut haastavissa, innostavissa ja opettavaisissa merkeissä. Vuosikokouksesta tulee
miun ensimmäinen varsinainen tulikaste, vaikka onhan sitä kokoustamista tullut jo treenattua seitsemästi
raadin kanssa - ja kurssillakin. ;) Tulukkee tiistaina messiin käyttämään sitä killan ylintä päätösvaltaa, joka
killan kokoukselle kuuluu. Fuksit kans! :)
Keväisin rinnoin (lumentulo riittäisi jo!),
Jenninne
Puheenjohtaja

Muuten, ihana narisija-Olli (ks. s. 19):
- Kiltahuoneen kodittomat ovat löytäneet lämpöisemmän kolon talveksi.
- Mankkaa ei KP:llä tullut ikävä, vaikka se alkumatkasta jäikin. Äänemmekin säilyivät.
- Eläinpuku tosiaan sopii mulle. Eläs ny oo kateellinen.
- GMB:ssä juotiin kaikki viinat (tunnissa kahdeksaan pekkaan 3,4 litraa tiukkoja sekä “virallisen” osuuden
jälkeen lisukkeet päälle).
- Vaikkei GMB:ssä, useampikin marinoitu raatilainen laattasi GMB:n jatkomeiningeissä.
- Sanna on uhannut erota killasta - eli on meillä melkein perinteinen emäntä tänäkin vuonna.
- Rahastonhoitaja on kreikkalainen, joten paljastunee siitäkin sienestä jotakin jännää vuoden aikana.
- Vaikka käsiteltäviä asioita on ollut huiiiimasti, alkuvuodenkin raadin kokouksissa olemme jo päässeet
ajoittain reilusti alle kahteen tuntiin!
- Fuksiylikersantti mursi kätensä jo viime kesänä - kokemusta löytyy!
4 Ni. :)

Fuksivääpelin palsta
IHMISET

Tervehdys, lukijakanta!
Kevät on lähtenyt hienosti käyntiin tavattomasta lumivitutuksesta huolimatta, ja tekemistä on riittänyt monenkin
raudan takomiseen. Katsastetaanpas, mitä kaikkea viime aikoina on jo tapahtunut ja mitä pian on tapahtumassa.
Haalarisitseillä saimme tutkailla nopeimpien neulasormien työskentelyn tuloksia hieman yli kahden kuukauden
armottomien sormenpäiden urhrausrituaalien jälkeen. Hienolta näytti ko. suhteessa - itse sitseillä sekä varsinkin
jatkoilla!
Kiltalaiset pääsivät myös toteuttamaan itseään KP:n aikana, ja reissu oli ainakin huhupuheiden mukaan eeppinen
(propsit bussipyrotekniikasta) sekä yhtä kostea kuin aina ennenkin. Jotkut pääsivät kuulemma testaamaan jälkimmäistä jopa kolmessa (3) eri muodossa samanaikaisesti!
Laskiaisriehassa hurjasteltiin Ulliksen mäessä, vaikkakin menoa hidastivat hieman nihkeät suojakelit. Lämmin ruoka
ja juoma lohduttivat kuitenkin mieltä ja pikaisten etkolämmittelyiden jälkeen päästiinkin joraamaan Gravikseen,
jossa innostunut opiskelijakansa tyhjensi baarin lonkerohanat jo ennen hymniä.
Vuoden ehdottomasti rankimpien fuksibileiden järkkäys on tälläkin hetkellä kovassa vauhdissa, ja bileet näyttävät
iskeytyvän kasaan aivan huikealla draivilla. Jos et ole vielä päässyt osallistumaan suunnitteluun tai käytännön asioihin, niin ei paniikkia; hommia riittää vielä paljon, ja olet enemmän kuin tervetullut osallistumaan joukkoon jännään.
Meillä suomalaisilla on kulttuurillisena antina tapana vaipua talven aikaan kaamosmasennukseen, josta ei kuitenkaan ole loppupeleissä mitään hyötyä. Talven kylminä ja synkkinä hetkinä on kuitenkin tärkeää pitää mielessä kaikki positiiviset asiat sekä opiskelijaelämän antimet. Tartu ihmeessä hetkeen, saavu tapahtumiin ja sosialisoi. Elät
elämäsi parasta aikaa, älä unohda nauttia siitä!

Kim Kavander
Fuksivääpeli
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Kun Härski sai
ajokortin
IHMISET

Etu-Töölöst Ullikselle se oli kakstuhatkakstoist alkuu,
avaimet virtalukkoon, Stadi uppoo kauhuun. Et taida
tietää mitä isin bemarissa tapahtu, Härski kun vauhdin
hurmaan ekan kerran rakastu..
Oli mitä kaunein iltapäivä. Inssisetä oli juuri saanut
kotonaan 5 vuoden tauon jälkeen (aamiaista), joten
hymy korvissa hän istahti autoon. Härski kapusi pilotin paikalle ja turhien esilässytysten siivittämänä starttasi sen. Härski tunsi sen voiman, jonka oli synnyttänyt
yksinkertaisella avaimen kiertoliikkeellä, virtaavan
konepellin alta ratin välityksellä aina selkärankaan
asti. Inssisedän käskemänä Härski läväytti ykkösen
pesään, nosti varovaisesti kytkintä ja rullasi auton
kohti kaupungin vilinää. Ensimmäinen erikoiskoe
alkoi. Tuhdista aamupalasta huolimatta inssisedällä
alkoi hervoton nälkä iskeä ja eihän siinä muukaan auttanut, kuin ottaa selvää, miten Härskin mäkkäristartti
onnistuu. Kummastuksekseen Härski löysi itsensä rokkimäkin drive-inistä tilaamasta tiimboksia. Jännitys oli
melkoinen, sillä tämä oli ensimmäinen kerta, kun piti
puhua kummalliselle isoa tuhkakuppia muistuttavalle
pömpelille. Juuri kun tuli oikea hetki ajaa luukulle,
alkoi pahin jännitys iskeä. Ja voi, mäkkäristartti meni
plörinäksi, ja auto stumppasi. Koska inssisedän aamu
oli mitä parhain, merkitsi hän mäkkäristartti-kohtaan
vain pienen miinuksen Härskille. Muutoin homma
meni semisti nappiin, vaikka jännityksen kourissa
Härski ei edes huomannut maksaneensa inssisedän
ruokia.

Suolen toiminta on siitä jännä juttu, että se on aktiivisimmillaan varhaisen lounaan jälkeen. Ja niin nytkin.
Eihän siinä mikään muu auttanut, kuin suunnistaa
takaisin katsastusasemalle lopettelemaan inssiä ja
aloittamaan täysistunto. Koska inssisetä oli pienistä
virheistä huolimatta päättänyt hyväksyä Härskin
suorituksen, päätti hän kirjoittaa ajo-oikeuslapun
poikkeuksellisesti jo autossa matkalla takaisin. Lapun
hän laittoi visusti taskuun, ettei paljastanut tulosta
liian aikaisin, sillä hän rakasti jännityksen tuomaa ilmapiiriä. Saavuttuaan konttorin pihaan oli hänenkuitenkin käytävä ensin posliiniponiajelulla, sillä se
oli ainoa asia, johon inssisetä pystyi juuri sillä hetkellä
keskittymään. Tovin töräyteltyään ja olon eksponentiaalisesti helpottuneen inssisetä harmikseen huomasi pyyhintämateriaalin loppuneen. Mäkkärin servetitkin olivat lentäneet roskiin jo kauan aikaa sitten, joten
ainoa vaihtoehto oli käyttää jotain karkeampaa. Jotain
pyyhkimiseen kelpaavaa taskusta löytyikin ja näin
sekin nautinnon tuokio oli pelastettu.
Härski odotti yhä autossa inssisedän paluuta ja jännitys läpipääsystä alkoi kutkuttamaan yhä enemmän.
Vilkaistuaan taustapeiliin hän huomasi inssisedän
tulevan konttorilta kohti autoa vapautunein askelin.
Inssisetä istahti Härskin viereen pelkääjän paikalle.
Härski malttamattomana kysyi heti: ”No, miten
meni?” “Päin persettähän se”, totesi inssisetä ja kirjoitti Härskille uuden puhtaan valkoisen ajo-oikeuslapun. Se alkuperäinen suorittaa tänäkin päivänä pikaerikoiskoetta kohti tuntematonta Helsingin katujen
alla…
BY: aivopieru
Lue lisää pieruista...
You might also be interested in...
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Raati 2012
kertoo kaiken
IHMISET
PUHEENJOHTAJA Jenni “JenD” Kivi
JenD on killan oma “Uli uli uli” DJ PJ, sellainen tiukka sekopää, joka pitää
muista huolen ja tarkistaa matkaliput. Rahis teki hänestä eunukin, mutta
ilopilleri hänestä silti löytyy sisältä. Peppuun sattuu joskus, kun puhiksen
“perinteinen” lumikaste epäonnistuu. JenD on raadin tofueläin.
RAHASTONHOITAJA Ines “Ippi” Hiropoulos
“Uli uli” kuuluu täältäkin. Ines on killan kreikkalainen rahastonhoitaja, jolta
jutut lähtevät välillä lahkeesta. Killan rahakirstu lienee viime vuoden jäljiltä
vihdoin hyvässä tallessa. Kossu maistuu! Ippi snoukkaa, skeittaa ja tykkää
pitää mielen kirkkaana. MC CG (chew Greek) on pystyssä pilkkuun asti.

SIHTEERI Sarianna “Sarza Charizard” Kiskola
Sarza skrivailee minne sattuu ja näpyttelee kaikkea, mihin yltää. Hänellä on
sellaiset taikasormet, joita puhis mieluusti tutkii, kun sihteeri hänen polvellaan istuu. Sarza on raadin toinen truu blondi ja JenDn oikea käsi.
EMÄNTÄ Sanna “Lentolisko” Nevala
Emäntämme tarvitsee useimmiten suojakypärää ja suojakännit, jotta tämä
ujo ja mieluiten yksin viihtyvä tyttö pärjäisi kovassa maailmassa. Sanna ei
paljoa puhu, ja jos puhuu, hyvin hiljaisella äänellä. Hämähäkeistä Sanna
todella pitää. Sanna on paali huonosti höylättyjä lautoja. Lempinimi on
sarjaa “älä kysy”, mutta kysykää
vain! Kää kää!
Lue lisää lentoliskoista...
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ISÄNTÄ Jani “Karju” Harjü
Isäntä kantaa kaljat ja emännän ja taitaa ruotsin. Tämä karju oli
NBA:n varaus vuonna 2009, mutta nykyään on sellainen kaupanmies ja mies, joka on kaupan. Jani on todellinen aamuvirkku ja
muina aikoinakin oikeasti todella lempeä.

EKSKURSIOMESTARI Otto “Fobba” Forsström
XQ-mestarimme Fotto Orsström on eukkonsa tossun alla, mutta mestari
siinäkin. Fobba on varsinainen puntisika. Ensimmäisestä suuresta koettelemuksestaan, Kotimaan pitkästä, hän selvisi hienosti - palavasta bussista
huolimatta. Otto on lonkero.

PÄÄTOIMITTAJA Arijussi “Aj” Väänänen
Aj toimittaa vähän kaikenlaista, kun pyytää. Varsinaisena rokkimiehenä on
hän tietysti juomahommissa (=humaltumisessa) tehokas. “Tissuttelu on
perseestä!” Jotain hän puhui sielustakin, mutta mit vit? KVG!

OPINTOVASTAAVA Herra Mikko Kiviluoma
Kandiuudistusmiehellämme on huono viinapää, ja lisäksi hän kokee
tarvetta suojautua muiden ulinoilta ja naamoilta erilaisin toimenpitein.
Herra on kiireinen ja asiattomasti asiallinen.

FUKSIYLIKERSANTTI Michael “Maikköli” Saulny
MaikL luo uskoa fukseihin. Hän on ranskalainen kiharapäinen hurmurimme. Maikköli on rapea ja mehevä kuin patonki ja sydäntenmurskaaja
nro. 2 (koska kakkonen on...). J’et aime! Katso käännös...

FUKSIVÄÄPELI Kim “Kimpsu” Kavander
Kimpsuli, öh, dataa. Hän on varsinainen uppi- ja kuppimies, mutta yhtä
lailla siveä mies, joka näkee öisinkin vain kauniita unia. Hänellä on kirkas ja
samea mieli, joka kätkeytyy leveän jokerihymyn taakse.
Katso kuppikuvat!
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Oikeat sitsit

Perinteisiin kuuluu, että helmikuun alkaessa Vuorimieskillan raati suuntaa ulkkareiden ja muiden
pahimpien rymyäjien kanssa Kotimaanpitkälle. Tällä välin killan vanhat ja viisaat lyövät pienet

päänsä sekä vuosien raadannan kovettamat kätensä yhteen ja järjestävät Oikeat sitsit. Perinteistä ei
poiketa, joten näin tapahtui myös tänä vuonna.

Keskiviikkona 8.2. kerääntyivät vuorimiehet ykköset päällä Peli- ja sitsitilaan nauttimaan ennennäkemättömiä koktail-paloja ja muutenkin päivittelemään juhlatilan kauneutta ja sään suosivuutta.
Pian pöytiinsiirtymisen jälkeen saattoi juhlija huomata, että menu oli globaali mutta

supisuomalainen. Italialaisessa alkuruoassa oli poroa, espanjalaisessa pääruoassa karpaloja ja
ranskalaista jälkiruokaa koristi lakkahillo.

Trio di Conchiglioni

***
Toro con trozos de papa y mermelada de arándano agrio
***
Crêpe à la confiture de mûres des marais et à la crème Chantilly
Kun Menu oli käyty läpi, valko-, puna- ja jälkiruokaviinit oli kaadettu ja nuottiavain oli kirkastanut jo

useampaa lauluääntä, olivat kaikki juhlijat asianmukaisesti juhlatuulella. Killan ansioitunut lukkari
oli laulattanut kansaa kiitettävästi ja enää se viimeinen laulu virallisesta osuudesta oli edessä.
Sitsit hyvin kaikki hyvin.
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Seuraavaksi kuvia sitseiltä.
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TTER TARJOAA:
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TTER tukee hankkeita, jotka tavoittelevat
tähtiä, saavat muut innostumaan mukaan, kuuluvat ja näkyvät. Löytyykö koko
Aalto-yhteisön paras idea juuri sinun
kaveriporukastasi?

Kevään 2012 II hakukierroksen DL:

sunnuntai 1.4. klo 23.59.
UUTTA! Jatkuvan haun kautta voit
hakea pieniä avustuksia (korkeintaan 300€) nopealla aikataululla
milloin vain lukukauden aikana!
Katso lisätiedot nettisivuilta.

Lisätietoja: tter.ayy.fi
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Vuorimieskillan pikkujouluissa sattui
ja tapahtui!
TAPAHTUMAT

Vuorimieskillan pikkujoulut vietettiin perinteisesti Gorsussa perjantaina
2. joulukuuta. Uusi raati oli pyöräyttänyt juhlat kasaan puuroineen sekä
glögeineen ja kiltakansa saapui paikalle virittäytyäkseen joulutunnelmaan.
Ennen niin rauhallinen kilta-aktiivien kiitoshetki… lue lisää ja katso kuvat

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:
Aallossa sattui ja tapahtui
Pukki sattui
Pullo tapahtui
Minä vahingossa Vuorimieskillan pikkujoulut
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Ex-pöhiksen rankka tilitys
Moikka,
Ex-puhista vatuttaa koska:
- Silloin kun Minä! olin raadissa, kiltiksellä asui ihmisiä. Silloin, kun siellä asui ihmisiä, raadissa oli varmasti moni muukin, luultavasti myös sinä. Nykyisellään kiltis ammottaa usein tyhjillään.
- Joskus kiltiksellä ei ollut maitoa kahviin. Nyt IE joku roti!
- Huhujen mukaan mankka ei lähtenytkään Kotimaan pitkälle mukaan.
Meinasikos raati hoilata kokoyön läpeensä? Muuten hyvä, mutta ensimmäisenkin yön jälkeen pitäisi pystyä puhumaan.
- Kiltiksellä on siistiä. Mitäs tämä nyt tarkoittaa? Kastelkaa sitten vaikka ne kukatkin, niin.
- Eläinpuku mahtuu puhis Jennille hirveämmin tappelematta. Perinteisesti sen lahkeet ovat loppuneet polvilumpion kohdalla, ainakin edustustilaisuuksissa, kuten Kuumahionnan silliksellä.
- Kukaan ei oksentanut GMB:n aikana. Eikö raati vetänytkään Kotimaan pitkää täysillä vai jäivätkö lahjaviinat vain epäkohteliaasti
juomatta?
- Emäntä ei ole vielä päättänyt lopettaa raadissa.
- Ennen ei isäntä puhunut ruotsia, tietääkseni? Ennen riitti kaljan
kantamisen ja juomisen osaaminen. Kyllä se kielten puhuminen on ennenkin onnistunut tarpeeksi monen annoksen jälkeen.
- Rahastonhoitaja on edelleen sieni, mutta hoitaa silti asiat ajallaan. Kuittaisi vaan että rahaa on, niin kuin on ennenkin tehty.
Onneksi sentään raadin kokoukset ovat säilyneet mallikkaan kahden
tunnin mittaisina.

-Olli
PS. HCC:tä odotellen. Kukahan murtaa, ja kenen raajan. Meidän killassa on ollut tapana vaalia perinteitä. Toivottavasti velvollisuudet eivät tule uudelle fuksiylikersantille yllätyksenä.
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5-kiltaristeily
TAPAHTUMAT

Jo miltei ensimmäisillä kouluviikoilla vanhemmat ja
viisaammat tieteenharjoittajat aloittavat fukseille hypettämisen ehdottomasti syksyn parhaimmasta tapahtumasta, joka varmasti lukeutuu monille yhdeksi vuoden mieleenpainuvimmaksi tapahtumaksi. Kyseessä on tietenkin
Vuoren, Prodekon, PJK:n, Raksan ja Athenen yhteinen jo
perinteeksi muodostunut rauhallinen bingo-risteily.
Tapahtuma on ensisijaisesti suunnattu fukseille, mutta eihän kokemattomia fuksipalleroisia voi päästää risteilylle
ilman vanhempia tieteenharjoittajia.
Tässä on tarinaa siitä, mitä risteily piti sisällään - niin kuin
mitä sen muistan. Matti Nykästä lainaten “Tarinahan on
pelkkää fiktiota, mutta on siinä hieman faktaakin”.

Katso lisää paljastavia kuvia...
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Lue lisää merenkäynnistä ja laivailusta...

Viimeinkin rankka opiskelusyksy taittui marraskuun lopun
puolelle ja syksyn paras seikkailu oli edessä... Viime vuoteen
verrattuna lumesta ei ollut tietoakaan, pikemminkin marraskuun “teemakappaleena” olisi toiminut mainiosti November Rain. Edellisvuoteen verrattuna lämpimästä ja
sateisesta marraskuusta ei ollut haittaa - päinvastoin, eipä
tarvinnut rämpiä lumihangessa suunnistaessaan kohti satamaa.
Risteilyaamun koittaessa säätiedotus oli luvannut kovaa
myrskyä ja armotonta merenkäyntiä, mutta tämä ei onneksi
estänyt kenenkään matkaa. Laivaan päästyään monet kanssamatkustajat saivat kokea pahimman kauhuskenaarionsa,
jota maa päällänsä kantaa - yhtäkkiä sadat siviilivaatteissa
olevat ihmiset muuttuivatkin, ah, niin ihanaksi haalarikansaksi tuoden samalla viittä eri sävyä harmaaseen massaan.
Matkustajista löytyi myös poikkeuksia, sillä aivan sattumalta satuin buffetissa samaan pöytään vanhan metallurgin
kanssa, jonka mielestä opiskelijat toivat suuren plussan risteilylle. Kuitenkaan keskustelu ei johtanut opiskeluun liittyviin asioihin, sillä tämä vanhempi herrasmies ei halunnut
tällä kertaa miettiä työasioitaan - kun kerran oli lähtenyt
viettämään leppoista lomaa risteilyn merkeissä.
Monille näytti olevan sama toimintasuunnitelma kuin itselläni - buffetissa aloittelut ja safkat naamaan, josta olikin
hyvä jatkaa hyvin mielin Tax-free-myymälään. Tämä etuoikeus suotiin ainoastaan varjoristeilijöille, joten monet
katsoivatkin velvollisuudekseen ostaa alkoholipitoisia
virvoitusjuomia myös omille fuksipalleroisilleen. Olihan
hienoa käydä useita kertoja Tax-freessä kori täynnä viinaa.

Alkuristeily olikin sangen mielenkiintoinen merenkäynnistä johtuen - tunsi olevansa jo kännissä, vaikkei ollutkaan
juonut vasta kuin pari hiivaa. Osa manasikin merenkäyntiä,
sillä se rauhoitti aluksi yllättävän paljon ihmisten biletysfiilistä. Osalle taas merenkäynti osoittautui täysin mahdottomaksi ja ensimmäinen ilta menikin hytissä itseään keräillen. Allekirjoittaneelle merenkäynti ei tuottanut ongelmaa,
päinvastoin. Olo oli kuin Linnanmäellä konsanaan, välistä
tuntui osaavansa lentää ja välistä taas jalat painoivatkin
tonnin.
Viime vuoteen verrattuna meno oli varsin rauhallista. Monet miettivätkin: “Onko nykyfukseista mihinkään, kun
eivät osaa rellestää laivalla?” Uskon (ja syvästi toivon), että
syynä oli kova merenkäynti. Alkuillan lievästi väsynyt meno
vaihtui illan edetessä paremmaksi promillemäärän kasvaessa ja keskiyötä lähentyessä laiva olikin haalarikansan
vallassa. Tästä voidaankin päätellä, että nykyfukseistakin
on johonkin.
Keskiyötä lähestyttäessä laivan yökerho olikin jo tupaten
täynnä tanssivia teekkareita. Merenkäynti toi tähänkin
oman erikoisuutensa - ihmiset liikkuivat itsestään aallokon
mukaisesti tanssilattian reunoja mukaillen - taasen voinee
siis syyttää merta, sillä eihän nyt kukaan itseään kunnioittava ihmisolento ollut kännissä. Oli äärimmäisen hienoa
käydä myös kääntymässä kannella kovassa tuulessa. Fiilis
oli kuin tuulitunnelissa, olihan tuulennopeus varsin huikea.
Välillä piti hieman “surffailla” pitkin laivaa, jotta törmäisi
mahdollisimman moneen tuttuun risteilyn aikana. Moni
ajattelikin, että paras meno ja meininki löytyisi C2-kannelta eli niin kutsutusta “rektumista” tai “kakkosesta”. Moni
joutui pettymään siihen, että laivan sikaosastolla ei ollutkaan kovia bileitä oikeastaan koko risteilyn aikana. Miksi
kukaan ei kirjoittanut mitään verellä seinään? Missä oli
Leevi & The Leavings -bileet? Ja missä käytävillä makoilevat
meteliä pitävät fuksit? Tällä kertaa kakkosen parasta antia
lienee ollut kurpitsakeilaus ja kahden kiltalaisen todistama
“ankkuroituminen”, josta en olisi edes halunnut kuulla
jälkikäteen.

Aj

Yökerhon pilkun jälkeen porukka hajautui jälleen ympäri
laivaa. Osa meni jatkoille hytteihinsä ja muutamat viimeiset
mohikaanit (toim. huom. Natunenkin oli vielä pystyssä) valtasivat laivan promenadin aamun pikkutunneille asti. Promenadilla meno olikin uskomaton. Saimme jopa vierailevaksi
tähdeksi 80-vuotiaan vanhuksen, joka jakoi elämänviisauksiaan kanssamme. Tässä vaiheessa allnighter oli hyvin lähellä,
kunnes keksimme kuningasidean jäädä nukkumaan promenadille. Valitettavasti laivan henkilökunta oli toista mieltä
ja jouduimme suunnistamaan hytteihimme. Olisihan ollut
hienoa sanoa nukkuneensa promenadilla, ja tämän huikean
saavutuksen olisi voinut mainita jopa CV:ssä. Eräs nimeltä
mainitsematon kiltalaisemme kuitenkin veti pidemmän korren. Hän sammui naisten vessaan pöydälle ja sanoi heränneensä parin tunnin “nukkumisen” jälkeen siihen, kun eräs
pikkutyttö tuli pesemään käsiään.
Seuraavana aamuna laiva saapui viimein ruotsin satamaan,
ja monet lähtivätkin valtaamaan ruotsia - hieman koomassa
ja darraisena. Osalla oli tarkat suunnitelmat siitä, mitä aikoivat tehdä ruotsissa, osalle taas riitti pelkästään maihin
pääsy. Itselleni riitti käynti Burger Kingissä ja kahvitteluhetki
Ruotsin kuninkaan kanssa, vaikka joinkin pelkkää kokista.
Tämä ei näyttänyt kuningasta häirinneen, mikäli ymmärsin
kuninkaan retoriikan oikein.
Paluumatkalla ei ollut enää tietoakaan myrskystä, joten
dokaaminen jatkuikin miltei välittömästi. Erona oli vain se,
että Linnanmäki oli suljettu. :( Seuraava ilta/yö oli samaa
tasoa kuin ensimmäinen: menoa löytyi ympäri laivaa ja todennäköisyys oli todella suuri siihen, että törmää sattumalta tuttuun henkilöön.
Risteilyn parasta antia on aina jälkikäteen kuullut jutut siitä,
mitä oikeasti tapahtui. Kuulimmekin, että eräs fukseistamme
oli joutunut laivaputkaan ostoskärryrallin syystä. Tätä voidaan pitää jo saavutuksena, sillä ei ihan joka jannu siellä ole
päässyt käymään.
Kaikki kiva loppuu aikanaan, kuten myös mahtava risteily.
Onneksi tapahtuma järjestetään mitä todennäköisimmin
myös ensi syksynä - eihän se muuten olisi perinne. Ensi kerralla voisi sitten varata suoraan commodore-hytin, sillä21
olihan
tuo A-hytti hieman yliarvostettu...

Mayday! Mayday! Metallikerho risteikemässä!
jo kaunis syssyinen aamu, kun
Se oli joku
metallikerholaiset kokoontuivat ehkä
loppuvuoden odotetuimman ekskursion
merkeissä Ruukin pääkonttorille Herttoniemeen. Mukana oli myös läjä tamperelaisia
aikeinaan myös ottaa osaa ekskursioon.
Valtteri oli tästä kovin mielissään, vaikkei
a
toimitus osaa arvioida
hänen aikeitaan.
Pääneljäsosilla tarjoiltiin pientä purtavaa
kahvien kera ja siinä välissä ennen ruokailua ratkoimme muutaman kiperän keissin,
jotka olivat tietysti metallikerholaisille ja
koverhar-konkareille piisöfkeik. Mainittakoon myös, että söimme lounaan jossain
välissä. Konttoripakkopullan jälkeen
siirryimme bussilla satamaan.
I’M ON A BOAT! Drinkkiliput, liput ja
aamiaislippu lapaan ja laivaan. Pari puhelua, siirtyminen, visan höyläys ja tartunta.
Menimme siis heti oluelle. Palloiltuamme
tovin laivalla tuli aika ruokailun, joka
vietettiin sitsityyliin. Samalla humalatilan
noustessa oli oiva sauma avautua Ruukin
palk
palkkapolitiikasta.... Ruokailun jälkeen
käytimme
lisää alkomahoolia ja disko
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Ruukin pääkonttorin uljas siäänkäynti
kutsui tahmeine tanssilattioineen ja
ylihinnoteltuine juomineen.
m
Ennen matkaa
muistan ehkä väärin
Lepi Leissönin lotkauttaneen: ”Kiva
lähtee tämmöselle ﬁksulle risteilylle
jolla voi tehdä jotain järkevää, eikä
vaan ryypätä”. Niinpäniin. Ei tainnu
monikaan käydä maissa jumalattoman krapulan takia.
Tietysti jossain vaiheessa olivat myös
pakolliset hyttibileet, joiden ajankohdasta en senkummemmin muista..
Jonkin sortin kuva siitä kuitenkin taisi
jäädä muistoksi...

Iltapäivällä krapulan ollessa parhaimmillaan, oli aika ratkoa lisää keissejä laivan
konfrenssitiloissa. Keissit tuli ja meni,
mutta mielenpainuvin kohtaaminen oli kyläkauppias Vesa Keskisen kanssa.

Hyttibileet! (kuva tosin käytävästä)
Keissien jälkeen oli vielä aikaa
tehdä ostoksia laivalla ja mukaan
tarttui mm. karkkia, shampanjaa,
olutta ja krapula. Laivan saavuttua
maihin saimme ystävällisiltä
MIK:läisiltä bussikyydin takaisin
Otaniemeen. Valtterikin oli käynyt
mi ilmeisimmin täksfriissä,
mitä
koska tyhjin pussein laivasta ei
edes hänen tarvinnut poistua.
Näin hatarin muistikuvin kirjoitetun kertomuksen päätteeksi toimitus toteaa EP:lle sipsien maistunene matkan ajan.

Kyläkauppias Vesa Keskinen

Keissien ratkontaa laivalla...
EP ja sipsi

BY:
Jyry “hyvin o
ikoluettu” N 23
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Kotimaan piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkä
KOTIMAA

Jälleen on vuosi vierähtänyt ja onkin taas aika kertoa Teille tarina Kotimaan Pitkästä, joka oli
vähintään yhtä pitkä kuin seuraava teksti:

Sunnuntai
Sunnuntain kovat pakkaset toivottivat myös tervetulleiksi ympäri Eurooppaa saapuneet ulkkarit, jotka osallistuisivat kanssamme tälle kostealle viikolle. Ulkkareiden ensi kosketus Suomeen aloitettiin illalla Gorsun uumenissa, jossa järjestettiin perinteiseen tapaan Tooga-bileet.
Kauaa ei bileiden käynnissä tarvinnutkaan olla, kun ensimmäisiä Ulkkareita juotettiin pöydän
alle juomapelien muodossa (lousy foreigners!). Sauna pärähti päälle jo aikaisin illasta, ja ulkkarit päästiin kastamaan Suomalaiseen Saunaan. Lyhyen tutustuttamisen jälkeen oli aika
suomalaisten kirosanojen ja Koskenkorvan - taisi muutama ulkkari uskaltautua myös hangessa
pyörimään (PÄRRRKÄLEET!!!).

Maanantai
Matkamme virallinen vaihe pyörähti käyntiin aamupäivästä, kun siirryimme aina niin raikkaasta Teekkarikylästä Tammisen Ollin Bussiin ja otimme suunnan kohti Hämeenlinnaa. Saavuttuamme Hämeenlinnaan (kahden uukkarin jälkeen), meitä odotti mielenkiintoinen yritysesittely Ruukin toimesta. Portin sisäänkäynnillä jätimme ensimmäisen käyntikorttimme matkalle,
kun Englishman Daryl laatoitti portin pielen, ja vieläpä aivan ilmaiseksi!! Classisesti tuotanto
oli tehdaskierroksen ajan seis, mutta se ei porukkaamme hetkauttanut. Ripeiden kierrosten
jälkeen siirryimme kohti illanviettopaikkaa, ja mikäpä olisi teekkareille sen tyylikkäämpi tapa
viettää iltaa kuin Vanajanlinnassa syöden ja juoden firman piikkiin! Jo hiukan humaltuneena
jatkoimme matkaamme Tampereen Hervantaan, jossa kollegamme MIKKILÄISET majoittivat
meidät Hotelli Torniin (ei se Stadis oleva!). Ja eihän sitä nyt nukkumaan voinut mennä vielä,
kun kello oli vasta 22 ja saunassakaan ei oltu vielä käyty! Otimme siis suunnan kohti Teekkarisaunaa. Juoma virtasi, ja löylyä lyötiin kiukaalle. Hauskaa oli, ja aika vierähti nopeasti (kännillä ei varmasti ollut mittää vaikutusta asiaan!) koko jengin tanssien pöydillä ysärihittejä. Pikkuhiljaa alkoi allekirjoittaneeltakin linja pätkiä korvien välissä, joten ei minulla sen enempää
tuosta illasta. Paitsi olihan siellä tämä nimeltä mainitsematon professoriparivaljakko, joka
tanssi ja kaatui pöydillä opiskelijoitakin kovemmin.
Daryl of the day: Daryl!!
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XQ-mestari mietteliäänä

No sleeping in the bus...
Boys just wanna have fun!

Sini seuraavana päivänä:
“Eilen oli paremmat bileet
kuin kertaakaan viime
vuonna!”

Katso video!
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Tiistai
Ei niin pitkien yöunien (ei niitä ainakaan tunneissa pysty laskemaan!) jälkeen joukkomme
heräsi vähintäänkin yhtä raikkaana kuin se kuuluisa aamuinen puhallus. Bussiin ryömittyämme
otimme suunnan kohti Sandvikin tuotantopistettä (tuota isoa leegotyömaata), jossa ei niin
vanha Vuorimies, Anu Seppälä, otti meidät avosylin vastaan. Maistuvan lounaan ja tehdaskierroksen jälkeen uinuva ryhmämme jatkoi matkaansa kohti Tampereen keskustaa, jossa söimme
ja saunoimme hiukan uneliaissa tunnelmissa (firman piikkiin tietysti ;) ). Koska joukkomme
koostui (ainakin suurimmaksi osaksi) nuorista opiskelijoista, ei tullut kuuloonkaan, että ilta olisi loppunut tähän. Siispä takaisin Hervantaan ja ”istumaan iltaa” MIKin kiltahuoneelle. (Välissä
taas linja takkuili). Noin kello 02:n aikaan meidät kuitenkin häädettiin yön selkään vartijoiden
toimesta (lousy guardians!!), joten ei auttanut muu kuin jatkaa yötä Hotelli Tornin uumenissa.
Matkaamme kesken kaiken liittynyt Markus Marttiini oli seuraava, joka jätti käyntikortin. Koska laatoitushommat oli jo niin nähty, päätti Markus sitten nostaa panoksia laskemalla pienet
(ainakin 5 kuutiodesimetrin) vesivahingot (vesi=virtsa) Tornin lattialle. Huonoksi kakkoseksi
ei myöskään jäänyt toinen englantilainen vieraamme, joka tutustui Pohjolan pitoihin Tornin
suihkutiloissa.
Daryl of the day: Markus Marttiini

Keskiviikko
Laittoman aikaisen herätyksen jälkeen (5:30) matkamme jatkui yhä sisemmäs Suomen sokkeloihin. Oli kulunut jo vuosia siitä, kun Vuorimiehet viimeksi astuivat Boliden Kokkolan sisäpuolelle, joten tuohon oli tehtävä muutos - seuraava pysäkki: Kokkola. Hyvin hiljaisen ja vanhan
viinan hajuisen ajomatkan jälkeen saavuimme kun saavuimmekin perille Bolidenin porteille.
Jo ennestään yrityksen isäntä oli varoittanut portilla suoritettavasta alkomaholitestistä (seriously!?!??!), mutta meidän onneksemme portin turvamiehellä ei tuohon hätään alkometriä
ollut, joten kaikki pääsimme turvallisesti sisuksiin tehdasalueelle. Lounaan ja turvaohjeiden
jälkeen syöksyimme sinkkitehtaan uumeniin, josta kukin oppi enemmän tai vähemmän.
Iltamme jatkui railakkaissa merkeissä Villa Elbassa, jossa ilmainen viini ja juotava kutsui
meitä kuohuillaan, myös ruoka oli vähintäänkin hyvää (*littipeukku*). Eikä ilta ole ilta ilman saunaa - ulkkarit alkoivatkin tässä vaiheessa jo pikku hiljaa uskoa, että me suomalaiset
saunomme ja juomme kaljaa jok’ikinen ilta. Mahtavan illan jälkeen matkamme jatkui After
partyihin (= 2h bussimatka Vaasaan). AfterAfter party suoritettiin yöpymispaikassamme Palosaaren järjestötalolla. Ei kulunut kuitenkaan kauaa, kun poppoomme huomasi, että talon
omistaja asui tilamme yläkerrassa sairaan miehensä kanssa. Hän tietysti vaati, että olisimme
hiljaa. Mutta tämähän ei Vuorimiehelle käy!! Siksi suurin osa joukostamme jatkoi yötään paikallisessa kuppilassa, jossa tunnelma oli vähintäänkin kohdillaan. Tylsäksi ei tunnelma jäänyt
yöpymispaikkassammekaan - siitä pitivät huolen kovaääninen professoriparivaljakkomme.
Myöskään Eki ei suostunut pysymään aloillaan. ”Minkäs teet, kun TanssiJalka ViBaDa!” Kalsareissaan Gunnareiden tahtiin tanssiva Eki olikin varmasti monelle viimeinen näky silmissään
ennen kuin sammuivat.
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Daryl of the Day: Eki

Torstai
Kiitos viimeöisen professoreiden luennon omat yöunet jäivät siihen 14 minuuttiin. Mutta ei se
menoa haitannut. Aamuherätyksen jälkeen otimme suunnan kohti etelää ja Paraisia. Ja jottei
päivä olisi käynyt bussissa tylsäksi, päätti kohtalo pistää hiukan kapulaa rattaisiin. Bussimme
nimittäin sai Vuorimies-porukasta tarpeekseen ja syttyi tuleen. Ilmiliekkeihin syttynyt bussi
evakuoitiin kuitenkin nopeasti, ja selvisimme tästä järkyttävästä katastrofista ilman ihmisuhreja. Varusteemme kuitenkin haisevat vielä tänäkin päivänä noelta ja savulta. Ei auttanut muu
kuin ottaa uusi bussi alle ja jatkaa matkaa. Saavuttuamme määränpäähämme pääsimme
tutustumaan Nordkalkin avolouhokseen. Pienen esittelyn ja kahvin jälkeen kävimme sekä
louhoksen syvimmässä kohdassa (-130 m) että louhoksen huipulla (+60 m) ihailemassa Turunmaan maisemia. Päivälliseksi söimme kolmen lajin tähti-illallisen (taaskin firman piikkiin).
Ja jotta olisimme vielä saunaan päässeet, kiersimme ennen kotiin paluuta vielä ToisPuolJokkee ja kävimme saunomassa TYY:n tiloissa. Suuri koti-ikävä tarkoitti monelle heti Niemeen
päästyämme kotiin menemistä (lousy bastards), mutta ulkkarit ne vaan jaksoivat painaa koko
yön (kuka nyt vierasmajassa haluaiskaan nukkua :D).

Perjantai
Pitkämme viimeinen päivä avautui meille koko viikon tavoin kovassa yli 20 asteen pakkasessa. Kukin vietti päivän, miten halusi, sillä virallinen ohjelma alkoi vasta illalla. Allekirjoittanut
lähti ulkkareiden kanssa metsästämään jääkarhuja Helsingistä, mutta saalis jäi kyllä eritäin
niukaksi :(. Illalla oli tiedossa viikon (ja raadin) lopettava Great Miners Ball(s), jossa ulkomaalaiset vieraamme kiittivät kukin tavallaan meitä suomalaisia vieraanvaraisuudestamme. Ilta
lähti liikkeelle Jekusta, jonka jälkeen tuli Jeneveriä, tätä seurasi ihka aito GIN ja kruunuksi viimeisenä……. En kyllä muista mitä se oli, jotain viinaa siinäkin oli. Allekirjoittaneella ei tuosta
illasta enempää muistoja olekaan, mutta hauskaa kuulemma oli :D
Daryl of the Day: Raati12
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Vuorimieskillassa
suuri tietomurto
TAPAHTUMAT

Vuorimieskillan www-vastaavat kertovat killan joutuneen tammikuussa merkittävän tietomurron uhriksi!
Www-vastaavien mukaan pahamaineinen OtaX-krakkeriryhmä
lamautti killan Ilmomasiinan tammikuussa. Tietomurto on tiettävästi
killan historian suurin. Tietomurron takia kilta joutui palaamaan konventionaalisen seinään kiinnitettävän biotuoteilmomasiinan käyttöön, joka sekin joutui heti Oikeiden Sitsien ilmon avautuessa ilkivallan kohteeksi. Wuorikautisten tietojen mukaan ilkivallan tekijät ovat
OtaX:sta riippumaton anarkistiryhmä, mutta tapaus on lisännyt paineita saada verkkoilmomasiina käyttökuntoon.
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- Näillä tiedoilla voidaan tehdä kiusaa ja potentiaalisesti väärinkäytöksiä. Esimerkiksi
esiintyä toisen ihmisen nimissä.
Yli 16 000 suomalaisen tiedot ovat vuotaneet internetiin sivustolle, jossa jaetaan tiedostoja. Joukossa on eri-ikäisiä ja eri aloja edustavia ihmisiä. F-Securen tutkimusjohtaja
Mikko Hyppönen pitää vuotoa vakavana. Internetiin päätyi muun muassa ihmisten henkilötunnuksia, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita.
- Tämä on suurin vuoto, jossa on vuotanut suomalaisia henkilötunnuksia. Suurin salasanavuoto oli Sonyn Playstation networkin vuoto aiemmin tänä vuonna, Mikko Hyppönen
kertoo.
Hyppösen mukaan vielä ei tiedetä, miten tiedot ovat päätyneet Mediafire-nettisivustolle.
Näyttää kuitenkin siltä, että tiedot ovat peräisin verkkopalvelusta, jonne ihmiset ovat itse
kirjanneet henkilötietojaan. Hän epäilee, että tiedot ovat päässeet vuotamaan huolimattoman käsittelyn vuoksi.
Viestintäviraston tietoturvaviranomaisen Cert-fi:n mukaan vielä on selvittämättä, ovatko
tiedot aitoja ja mistä ne on hankittu.
Hyppönen pelkää, että tietoja voidaan käyttää väärin.
Hyppösen mukaan viranomaisiin on oltu jo yhteydessä. Tiedosto on jo poistettu sivustolta, jonne se oli laitettu, mutta on Hyppösen mukaan postitettu muihin palveluihin. Hänen
mukaansa viranomaiset ovat yhteydessä ihmisiin, joiden tietoja on päätynyt sivustolle.
Vuoto tuli ilmi lauantaina. Vastaavat tapaukset ovat Suomessa harvinaisia.
--------------- En tiedä mikä tässä mättää, hiukset ovat harmaantuneet, ja selkäkin
on mennyt ihan hajalle tätä setviessä, toteaa killan www-vastaava
”J-Wall”.
- Pitäisi varmaan laittaa joku pakollinen ”Bergsnet”-fuksipiste tämän
korjaamisesta, lisää killan toinen www-vastaava ”Kim Dotorg”
huokaisten.
Wuorikautisten viimeisten tietojen mukaan verkkoilmomasiina on
kuitenkin saatu toimimaan kriittisen tietoturvapäivityksen myötä.
Wuorikautiset jää seuraamaan tilannetta.

29

30

Perhepotretti
IHMISET

Haalarisitsien jatkoilla oli isäntää tiskin takana monelta vuodelta.
Mahtaako olla niin, ettei istuvan isännän ammattitaitoon vielä aivan
luoteta - tai ehkä hän todella vain istuu? Toinen huhu kuului, että
hänen kanssaan on oikeasti vain “niin sika kiva hengaa”.
Katso lisää kuvia...
Lue isännän tehtävistä Vuorimieskillan wikistä
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