SÄÄSTÖWuorikautiset
						 III/2012

Hei desu!
Uusi lukuvuosi on pärähtänyt jo lupaavasti käyntiin ja syksy on jo
pitkällä. Luennoilla käyminen on taas alkanut ja Otaniemi on jälleen
täynnä menoa ja meininkiä.

Lehti sisältää myös lukijalahjana yhden jenin kolikon, sillä
tällä kertaa ei ollut jeneistä kiinni!
Hyviä lukuhetkiä ja hauskaa syksyä parahin
lukijat.
Ystävällisesti
teidän,
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Eurokriisistä ja FN-Steelin konkurssista
johtuen tämänkertainen julkaisu onkin
lama-aikateemainen - pitäähän killankin
säästää edes jossakin. Yksi merkittävä
syy säästö-julkaisulle on sekin, että
viimekertainen täysin värillinen
lehti osoittautui hyvin kalliiksi ;D

IRJ

OIT

Maailmalla Tulikin nähtyä hieman isompia kaupunkeja
ja voin kertoa, että Tokiossa oli sangen paljon enemmän populaa Espooseen verrattuna. Tsunamit ja maanjäristykset jäivät kuitenkin kokematta, vaikka niitä
odotettiinkin. Ekskursiostamme voitte lukea lisää
kädessänne olevasta lehdestä tai Metallikerhon
matkablogista.
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Syyskuu kului allekirjoittaneella Japanissa, kiltamme Metallikerhon ulkomaanekskursion parissa. Siitä johtuen, uusin
Wuorikautiset-julkaisu tuleekin vasta näin myöhään, Sorry
desu tästä!
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Puhiksen puuskutukset
ja puurtamiset
Alkusyksystä on puhiskin joutunut suurten säästötoimenpiteiden uhriksi ja todistajaksi. On pakotettu koleassa syysilmassa vaatetuksen puutteessa juomaan viiniä lämmikkeeksi, huutamaan ääni
käheäksi tuomaroidessa Fuksifudista sekä lukkaroidessa niitä näitä sitsejä - ja täten säästetty äänentoistokustannuksissa - tarjottu nälkäpäivän aterioita ja kuivaa leipää sekä heitelty pakasteravuilla.
Menneenä viikonloppuna matkustin säästötoimien kiristyessä halvoilla opiskelijalipuilla junaa ja
bussia hyödyntäen maalle ja Turkuun. Yleensä käytän nopeampia suihkukoneita, mutta nyt oli
säästeltävä niin kukkaroa kuin ympäristöäkin. Joukkoliikenne on jees!
Turussa yritin säästellä maksaa, vatsaa ja energiaa, mutta toisin kävi. Tässä ei voi todeta kuin sen,
että äärimmäiseen säästeliäisyyteen harva kerralla kykenee. Itselleen tulee olla armollinen! Tätä tekstiä kirjoittaessani säästelinkin sitten lihaksiani istumalla ihan rauhaksiin.
Tällaisena lama-aikana on hyvä muistaa
varjella ihmissuhteita ja mielenterveyttä, sillä niissä ei tarvitse säästellä.
Iloa näillä elämänalueilla voi jakaa ja
synnyttää niinkin säästeliäin keinoin
kuin hymyin, kädenojennuksin ja
vanhoin lenkkarein, joilla vielä pääsee
pinkomaan metsiköihin ja haistelemaan syksyä (voi katsellakin rauhallisesti). Tulee kuitenkin muistaa pihistää
hieman kaikesta ylimääräisestä energiankulutuksesta ja kohdentaa energiavarat maailman pelastamiseen lamasta!
Puhisten (tuulivoimaa tuottaen),

Jenninne
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ISOvastaavan
								 värjäykset

Sipin doppelgänger, Calevi Cakonen.
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Vuoren (varmat)
							 säästövinkit
Wuorimieskillan lisäksi myös sen jäsenten talous on tiukalla, koska Koverhar-miljoonia ei enää saa Hangon
kesärannoilta. Wuorikautisten toimitus onkin koonnut pienen säästövinkkilistan kunkin opiskelijan vapaaaikaa
ajatellen. Nyt mennään niiden ilmiselvien ”oma taskumatti vuosijuhliin”- tai ”vessapaperit kirjastosta”vinkkien ohi. Nyt pureudutaan niihin huomaamattomiin rahareikiin, jotka voi vallan hyvin tukkia elmukelmulla,
sukkahousuilla tai jesarilla. Nämäkin maksavat rahaa, mutta mielikuvituksella niidenkin tilalle voi
keksiä korvaavia ja ennen kaikkea ilmaisia tuotteita, kuten kaupan hedelmäpussit, Kasperin lautasliinat
ja oppimistilan toimistoteippi. Kokeile rohkeasti ja yllätyt, kuinka paljon ilmaista kamaa jaellaan ympäri
niemeä!

Koulunkäynti:
Älä koskaan missään tilanteessa osta mitään
omia koulutarvikkeita. Tulostus on ilmaista
ja käsin ei nykyään tarvitse paljoa kirjoitella.
Tentin lähestyessä kannattaa norkoilla Kiltahuoneella, oppimistilassa tai vastaavassa
paikassa, mihin ihmiset helposti unohtelevat
kyniään. Myös Kasperin palautevihon vieressä
on kynä, jonka olemassaolo ei vaikuta mihinkään, joten lainaa rauhassa. Kirjat saa aina
jostain lainattua tai varetettua tai sitten niitä
ei tarvitse ollenkaan. Jos erehtyisit ostamaan
kirjan, et kuitenkaan lukisi sitä, joten mieti
nyt vielä.

Bileet:
Sanomattakin on selvää, että kilta pitää
naurettavia hintoja juomille pysyäkseen itse
pinnalla tässä eurokriisissä, joten omat juomat
ehdottomasti kaikkiin bileisiin. Todellinen
voitto on kuitenkin vasta bileiden jälkeen, kun
rasittunut IE ottaa vastaan kaiken saamansa
avun ja sinä voit sopivasti autella niiden kaikkien patillisten pullojen ja tölkkien keruussa,
joita kiltalaiset ovat tuoneet paikan päälle.
Hyvät bileet ja voitolle jäit!
Jos on nainen, aina ei huvita mennä samoissa
vaatteissa sitseille. Siksi kannattaakin silloin
tällöin mennä jonkun
muun killan sitsien jatkoille, ystävystyä
samankokoisen tytön kanssa ja humalatilan
salliessa vakuuttaa hänet vaatteiden vaihdon
hienoudesta. Sinulla on taas uusi mekko, jota
kukaan Vuorimies ei ole nähnyt päälläsi!
ps. Saunailloissa on myös hyvä tilaisuus
vaihtaa omat reikäiset sukat uudempiin.

Bileiden jälkeen:
Teekkarin rakkauselämä voi tulla kalliiksi
taksimatkoineen ja toheltaessa hukkaan menneine kortonkeineen. Sääntö nro 1 onkin
pysytellä aina niemessä. Näin odotuksesi
kumppanin suhteen eivät pääse nousemaan liian korkeiksi. Lisäksi kotimatka on usein lyhyt
(lue ilmainen).
Opiskelijoita kun kaikki ollaan, kumppanisi
tuskin panee pahakseen ehdottaessasi ehkäisyksi juurikin sitä Alepan
hedelmäpussia, joka torjuu niin STD:t kuin
BABY:tkin. Jos hedelmäpussi jäi toisten
housujen taskuun ja STD tai
BABY ei niin pelota, niin partnerin sukkahousut käyvät vallan mainiosti. Tässä kohtaa
en tiedä miksi edes vaivautua, mutta humalaisen logiikka on tuntematon.

Muovipussi virityksiä
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Fuksisitsit
Tervehdys! Fuksisyksyn yksi kohokohdista on
takana ja saamiemme tietojen mukaan siitä
taisivat kaikki selvitä hengissä (tilastollinen
virhe on mahdollinen). Ne pienet muistinpätkät mitä sitsailusta sattui jäämään mieleen,
muistuttavat yhdestä asiasta: Oli helevetin
hauskaa!
Olen tosiaan itse fuksi ja tämä oli myös ensimmäinen kertani kunnon sitseillä. Sitsailupaikkana toimi Smökki. Laseja oli edessä paljon erilaisia ja aina piti miettiä, että ”saakohan tästä
nyt juoda” ja ”onkohan tällekkin jo laulettu”,
mutta (taisin) siitä ihan kunnialla selvitä. Kun
siitä alkuihmettelyistä selvisin niin sitten osasin ottaa rennosti ja pitää hauskaa.
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Laulan mieluummin kuin hyvin! Itsehän tulin
taskumatin hommanneeksi jo toisella opiskeluviikolla, koska halusin etukäteen tutustua
lauluperinteisiin. Noin kuudennes lauluista
vaikutti melko tutuilta. Mutta nyt sille sitten
viimeinkin tuli ensimmäinen kunnon käyttöpäivä. Sitsien aikana selailin laulukirjaa lisää,
kunnes löysin hauskan laulun jonka osasin
entuudestaan (Äidin pienet sienet). Siinä sitten hiippailin lukkarin luokse laulujen välissä
ja pyysin että saisinko jossain vaiheessa tämä
laulattaa. Muistan sen, että lukkari ilahtui kun
mainitsin että olen fuksi. Hän ilmoitti että lyö
jossain vaiheessa gongia ja antaa mulle laulatusvuoron. Palasin paikalleni ja välissä taisi
tulla pari muuta laulua.

Sitten kuului gongin ääni. ”Antti” sanoi lukkari.
Rehellisesti sanottuna kyllä siinä jännitti kun
ensimmäistä kertaa (ja ensimmäisenä fuksina)
nousin siihen tuolin päälle seisomaan. Useimmat hiljentyivät kuuntelemaan, muutama
ihminen taisi jotain taustalla hiljaa kuiskia. En
nyt ihan tarkkaan muista mitä sanoin, mutta
suunnilleen näin: ”Moi kaikki! Olen vuorimiesfuksi...”. Tässä vaiheessa koko sali alkoi taputtamaan, mikä tuntui todella rentouttavalta.
Tässä vaiheessa sitten se liika jännitys katosi ja
itsevarmuus tuli tilalle. Kun sitten viimeinkin
taputus lakkasi, kerroin minkä laulun aion
laulattaa ja miltä sivulta. Ja sittenhän aloin
laulamaan ”Äidin pienet sienet ryyppää viinaa,
ryyppää viinaa, ryyppää viinaa...” ja muut
tulivat mukaan. Laulun loputtua sitten istuin
alas ja oli hieno fiilis. Muut pöydän ympärillä
onnittelivat ja olen saanut kuulla positiivista
palautetta jälkikäteen myös kemisteiltä ja
puulta. Jälkikäteen silloin tällöin muutama
kemisti/puulainen on tullut sanomaan että
”sähän olet se vuorimiesfuksi joka piti sen
laulun”. Olen näin jälkikäteen tyytyväinen että
tein sen. Mutta rehellisesti sanottuna jännitti
aika paljon. Taskumatti muuten taisi unohtua
sinne Smökkiin.
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Sitsien jälkeen lähdin jatkoille, mutta niistä
en sitten paljoa muista. Jatkot taisivat olla
OK20:lla, ja itseltäni unohtui sinne puvun
takki. Eli kai niistä sen enempää.
Itse menin sieltä viellä jatkojen jatkoille, mutta
niistä ei ole totaalisesti mitään muistikuvaa.
Mulle lähinnä kerrottiin että olin siellä. Aamulla sitten heräsin erään vitsi-Niilon luota ja
siitä muistaakseni lähdin luennolle. Näin arki
jatkuu, täytyy myös kaiken tämän hauskanpidon ohella myös muistaa opiskella.
Tässä loppuun voisin sanoa, että oli mahtava
kokemus ja erittäin hyvää opiskeluvuotta
teille kaikille! Ja sitten pakollinen loppucliche:
Muistakaa, että opiskeluaika on elämän yksi
parhaista ajoista, sillä saatte tehdä töitä itsellenne.
Alkoholilla oli osuutta asiaan.

H
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Fuksisitsien
									 jatkot
Tällä kertaa fuksisitsien jatkoilla oli tavallista enemmän porukkaa. Se taas saattoi
johtua siitä, että tänä vuonna sitsattiin koko kemian korkeakoulun fuksien kesken.
Porukkaa oli sitsien jatkoilla jopa niin paljon, ettei IE meinannut edes päästää
Wuorikautisten toimittajaa raportoimaan jatkojen tunnelmaa. Wuorikautisten
toimittaja ei sentään luovuta helpolla, vaan hankkii supliikkimiehenä jutun keinolla
millä hyvänsä.

Tästä onneksi toivuttiinkin suhteellisen nopeasti, kun naapurin lompakon pohjalta löytyikin käytetty kondomi… (Älkää kysykö,
en tiedä itsekään).
Sisälle OK 20:een päästyäni otin muistivihkoni esiin ja aloin kyselemään juhlijoiden poliittista suuntautumista. Toisen
haastatellun kohdalla minut naurettiin
pihalle jäähylle. Pienoisen vauhtikierroksen
sekä ”Etno-Pit-Stopin” jälkeen tein Come
Backin jatkoille. Tällä kertaa paremmilla
jutunaloitteluilla varustautuneena. Aikeenani
oli tiedustella juhlijoiden näkökantoja seksuaalivähemmistöjen syrjimiseen Tuupolan
toisella nakkikioskilla. Valitettavasti tämäkin
oli erhe, sillä ensimmäinen haastateltava oli
hurri…
Ulos heitettynä alkoi jo tappiomielenala
vaivata kokenutta toimittajaraasua, mutta
onneksi tällaiselta kehäketulta eivät kolmoset hihasta kesken lopu.
Siinä sitten hetken puvun vartta siistittyäni
ja parsittuani päätin yrittää jälleen kerran
fuksisitsien jatkojen valloitusta. Aseenani
olivat kuorittu banaani sekä puoliksi syöty
porkkana. Jos näillä välineillä ei lohkeaisi
edes puolivillaista kommenttia EU:n taloustilanteesta, niin sitten keksittäisiin jotain
muuta.
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Tällä kertaa juttu lähti juhlijoiden kanssa
luistamaan yllättävän helposti. Mikäli heidän
kanssaan käymäni keskustelut vain olisivat
olleet mielenkiintoisia, niin olisin painanut
ne paremmin mieleeni ja olisin voinut kertoa
niistä muillekin. Yleisesti vallitsevan keskustelun tasoon vedoten päätin itse vapaaehtoisesti siirtyä pois jatkopaikasta haukkaamaan happea ja miettimään uutta strategiaa.
Päätin ottaa oikein olan takaa kävelyn ja lähdin tarpomaan, minne nenä nyt näyttikään.
Ajanmäärän isompi X jälkeen päätin koittaa
onneani fuksimarkkinoilla jälleen kerran.
Tällä kertaa matkani tyssäsi jo heti alkuunsa ovensuulle, kun portsari ei suostunut
päästämään lehdistön edustajaa sisätiloihin.
Siinä sitten pienoisen kädenväännön ja muutaman niskalenkin jälkeen löysi portieeri
itsensä mappi Ö:stä.

Tämä ihana uni päättyi valitettavan äkkiä,
kun niskaani kaadettiin jäävettä. Hetken
itseäni siinä kuivatellessa patentoimallani
”Koiran-Kuivaus-Metodilla” huomasin
suureksi hämmästyksekseni olevani itse
laitettuna siistiin pakettiin oikein lahjanarulla käärittynä taxitolpalla odottaen omaa
vuoroani. Ihmettelinkin, mistä fuksisitsien
jatkoille oli yhtäkkiä ovimiehet hommattu,
kunnes tajusin yrittäneeni aivan väärään
paikkaan sisään.
No, katkoin narut patentoidulla hengitystekniikalla ja olin taas valmiina tositoimiin. Valitettavasti vain vasen kenkäni
puuttui, mutta sekin löytyi onneksi seuraavana päivänä, mutta unelmieni prinssi ei
sitä luokseni tuonut. En oikein välitä noista
nelijalkaisista siinä mielessä, vaikka ovatkin
todella mukavia rakkeja.
Seitsemännentoista kerran yrittäessä
haastatella fukseja, oli OK 20 jo melkein
tyhjä. Paikalla oli vain muutama housut
kintuissa pöytään sammunut fuksi sekä
bilettävät työläiset. Heiltä sainkin. Haastattelujen taso tosin on, mitä on.

Calevi Cakosen mukaan seuraavan päivän pelastaa
ainoastaan kunnon länkkäridarramätöt

Osa juhlijoista jatkoi juhlimista Alepan spurgupenkeille asti, josta meno ei hevillä loppunut.

Haastattelujen tasosta voidaanki vetää johtopäätös, että tämän vuotiset Fuksisitsit
ja etenkin niiden jatkot olivat jättimenestys!
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Munapulan loppumisen
kunniaksi, kanojen
puolesta

Tuona kyseisenä iltana Vuorimieskillan munahaukat ja piirakkamaakarit
laskeutuivat 3 A:n kattosaunalle! Klo 18:00 luvassa oli raativapaata munailua, saunaa ja sekalaista seuraa! Tarjolla oli myös kananmunia kaikilla
mahdollisilla tavoilla valmistettuna. Koska järjestelyt haudottiin kasaan
lonkalta, niin muutokset illan tapahtumien oikeuksiin pidetään.

3 minuutin muna
Jussi Alantie ei ensimaistamalta rakastunut 3 minuutin
munaan. Hän ei voinut ymmärtää kuinka kukaan voi
pitää löysästä munasta. ”Hyi helvetti, kalanrehua.” kuului kokeneen munankääntäjän suusta. Loppuvaikutelma
kuitenkin oli, ettei pidä luopua toivosta löysän munan
kanssa ensi kädeltä. ”Kuinka rasvattuna tulee ulos, se
selviää vasta huomenna.” totesi kanssamunailija.

5 minuutin muna
”Vähän tuntuu hölskyvän, selkeästi kuitenkin kiinteämpi kuin edeltäjänsä.” Muna oli ulkopuolelta
kiinteä, sisällä odotti nestemäinen yllätys. Herkullinen, mutta ei mikään sillisruoka ole, koska vaatii
vakaat kädet. ”Semmoinen nautiskeltava muna.”
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7 minuutin muna

Tästä munasta odotettiin läpikovaa. ”Haisee sille,
mille munan pitääkin haista. Joka-aamuinen
herkku, kyllä se on läpikova. Maistuukin ihan
munalta” totesi kolmas munamies. ”Soppii hyvin
miun suuhun ja uppoo kivasti.” kuului vierestä.

Häränsilmä

”Paska pannu, ei toimi.” Kyllä siitä ihan
kalu taisi silti tulla. Alta kova, päältä pehmeä, sisältä löysä. Reunalla oli mukavan
märkä yllätys. Jälkimaku oli rapeahkon kuivahko kuten seuraavan päivän dagen efter.

Rikottu, molemmin puolin paistettu
”Mukavampi paistaa, onnistuu joka kerta.”
Paitsi raiskatulla Ikea-pannulla ilman
rasvaa. Munan kanssa pitäisi aina muistaa
voitelu. Kuivalla vetely tuottaa vain turhaa
kitkaa. Munasta jäi käteen mukavan rapsakka fiilis. Suuhun taas jäi rapeahko ja hieman
makeansuolainen jälkimaku.
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Vettä pannulla

”Toivotaan ettei tule pillun päreitä.” Paistajat vahtasivat kovana pannun kuumenemista odotellen. Pannun
ympärillä keskustelu siirtyy munan läpsytykseen, joka
vaikuttaa kivalta. ”Vähän vaarana mennä munaa hukkaan.” Mutta helppo valmistaa ja ”aika” jännä. Keltuainen oli hieman kuohkeampi kuin häränsilmässä.

Munavoi ja piirakat

Kyllä sitä piirakan päälle riitti. ”Hyvin vatkattu.” Voimakassuolainen. ”Ei se kuivakaan
piirakka ole kuin munaa vailla.” tuli jonkun
asiantuntijain suusta.

Neitsytpoikien virtsassa keitetty muna,
herkku Kaukoidästä
Aalto-yliopisto voisi rahoittaa toimintaansa asentamalla keräilysäiliöt Otaniemen kusilaareihin.
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Tuhkamuna

Ball´s of steel. Ilmekään värähdä, vaikka muna
on hehkuvilla hiilillä. Kenelläkään ei ole
kokemusta tuhkamunista, vielä. Ensimmäisen
kymmenen minuutin tuhkamunan valmistuttua todettiin, että tuhkamuna tarvitsee paljon
enemmän aikaa toimiakseen. Muna oli sisältä
löysähkö pallo, hieman kovettunut, mutta
koko ulkokuori oli vielä aivan liian löysä.

Toisen munan kypsennysaika on 30 minuuttia
tulisilla hiilillä. Jotkut evät jaksaneet odottaa tuhkamunan jäähtymistä ja syy löytyykin
nopeasti kuorimisen aloittamisen jälkeen:
Muna on MUSTA!!! Niinhän sitä sanotaan,
että mustan munan makuun päästyään ei
rumpali enää palaa valkoisen pariin... Toisen
arvion mukaan muna tuoksuu gruesomelta
ja miehekkäältä. Munan tummanpuhuvassa
valkuaisessa on havaittavissa Neitsyt Marian
kuvastus. Onko sattumaa, että Maria tuli juuri
mustaan munaan? Uskonnollisista ilmestyksistä huolimatta muna päätettiin leikata
kiinteyden arvioimiseksi. Se oli kova ja erittäin
pahan hajuinen.
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Olutmuna tölkissä
Tämän munan kypsennyksen suurin vaikeus oli se, että kuka suostuu uhraamaan kaljansa. Lopulta demokraattinen päätös saatiin
aikaan ja lopputuloksena kaikki luopuivat pienestä määrästä olutta.
Yksi tyhjä, pantiton tölkki avattiin miesmäiseen tyyliin, veitsellä,
maltaat kaadettiin tölkkiin ja tölkki kuumalle liedelle ja muna
sisään kuumaan kehtoon. Moni seurasi toimitusta vieressä. Osalla
oli muna suussa, toisilla kädessä ja lopuilla mahassa. Keittoajaksi
valikoitui 7 minuuttia. Tämä saattoi johtua siitä, että edellinen 7
minuutin muna oli ollut suuri menestys. Tai sitten siitä, että keskustelun lomassa vierähti yli 5 minuuttia. Keittämisen jälkeen koitti
totuuden hetki, muna EI maistunut kaljalta ja pettymys oli suuri...
”Tää on perkele ihan tavallinen muna!” (Alumiinitölkki ei sulanut
liedelle.)

Uunimuna

Kuivahko, suureksi paisunut. Mattapintainen mokkamuna. Sisällä oli suuri kolo.
Kuiva, ja jauhoinen, jälkimaku todella
kepulainen: yllättää takaapäin. Ainoa
muna, joka kellui. ”Näin kuivalla munalla
ymmärtää kyllä soosin tarkoituksen, uppoaa paremmin.”
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Mikromuna

Kokkelinen kokemus, kenties helpoin
tapa valmistaa kokkelia, pitää vain unohtaa muna mikroon ja homma on valmis.
Kyseisen munan valmistaja putsaa Kattosaunan mikroa vielä tänäpäivänä… ”Onko
nyt fiksu fiilis? No ei olis mullakaan!” ”Siinähän hinkkaat.” ”Nyt laitoit kyllä munasi
väärään paikkaan.”

Masuunimuna
Vuorimieshengessä päätettiin kokeilla perinteisiä metallinjalostusmenetelmiä munanvalmistuksessa. Ensimmäisenä laitettiin muna
masuuniin. Otimme yhteyttä Koverharin masuunin esimieheen,
Ilkka Harriin, joka ystävällisesti lainasi meille masuunia. Pellettien ja koksien seassa varmasti kovettuva muna oletettiin olevan
meidän vuorimiesten mieleen. Mutta. Valitettavasti reikämies joutui
kokemaan pettymyksen, kun muna ei koskaan päässyt reiälle asti.
Muistamme munaa haikeudella. ”Se oli hyvä muna.”

Valokaarimuna
Masuunikatastrofin jälkeen kolme kaksoisagenttia, Sπnka sekä Wällëniüs,
lähetettiin Tornioon kokeilemaan, miten se valokaariuuni grillaa munaa.
Rytinää ja räiskettä ainakin riitti, kun munat pongoilivat uunin pohjalla.
Vaikeinta oli saada itse valokaaret osumaan muniin, mutta isänmaallisen
uhrautumisen avulla, hommat saatiin pyörimään. Lopputuloksena oli hymyilevä, pirtsakka puolilöysämuna valvomon liedellä keitettynä. Valokaarimunaa
emme valitettavasti enää nähneet. Se ilmeisesti koki masuunimunan kohtalon reikämiehen käsittelyssä. ”Hyvvää munnaa.”

Liekkisulatusmuna
”Ei vittu munapäät. Oikeesti...”

Illan lopuksi vanhat isännät siirtyivät saunan puolelle munan maku suussa. Emäntäväki jäi keittiöön vertailemaan piirakoitaan. Munasillaan ja piirakkaisillaan.
”Mikäli tästä on kysyttävää, älkää soittako ainakaan minulle.”					
– Kanssamunailija
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Kossugate laimeni, kuin keskiolut
Räsäsen kosteissa päiväunissa
24.8. Hemmetin Sählärit (HS) julkaisivat lyhyen ja nasevan
jutun kuinka konkurssin mennyt FNsteel olis jäänyt killalle
velkaa toista tuhatta euroa. Kyseinen uutinen sai jo muutekin
köyhdytetyn killan jäsenistön varpailleen. Onhan takana neljä
raportoitua tappiollista kvarttaalia, jokainen nelinumeroisia
lukuja.
Killan, tai kuten Hiton Suharit uutisoi: teekkareiden hupiyhdistyksen, saataviksi oli jäänyt FnSteelin konkurssipesästä 250 snapsia killan wappulounaalta. Tämän tiedon Happamat Sähköteekkarit
olivat vahvistaneet killan arvoiselta puheenjohtajalta Jenni Kiveltä. Killan hallintoa lähellä olevat
toimijat ovat vahvistaneet, että tuona skandaalin käryisenä elokuun iltana, ei killan puheenjohtajalla toden totta ollut tiedossa sponssien maksutilannetta, eikä edes killan tilin saldoa. Nopeimmat
odottivatkin jo, miten killan raati selviytyisi tästä vanhalla viinalla kostutetusta tilanteesta. Olisiko
tässä vuorimieskillan kossugate?

Laimentuu ikävän nopeasti
Killan puheenjohtajan siirryttyä jo rantalomakohteeseensa, tilanteen ratkaisi hyvin nokkelasti
killan rahastonhoitaja Ines H.. Killan tililiikenteessä kyseinen maksu oli näkyvissä jo alkukesän
puolella. Seuraavan päivän Hulvaton Sillisalaatti otti ja oikaisi luotettavan rahastonhoitajamme
tiedoilla, kuinka kilta on materiaaalitekniikan tukinto...blaa– järjestö, sekä saanut kuin saanutkin
rahansa FNsteelin konkurssipesästä. Laskun saaminen ei wuorikautisten journalistista eliittiä yllättänyt. Kyllähän se nyt on ollut tiedossa, että kyllä kreikkalainen laskuttaa osaa. Laskujen maksamisessa ollut sitten vähän rauhallisempaa.

Mitä tästä opittiin?
1. Kossu maksaa bottalla pöytiin tarjoiltuna 5,1€.
2. Toimittajan koulutukseen harvemmin kuuluu omien aivojen käyttäminen.
3. Vanhoihin vuorimiehiin voi luottaa, tämäkin lasku olisi maksettu FN-steelin rahoista pois –
vaikka ensimmäisenä.
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Tämä kiteyttää hyvin koko Kossugaten.
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Metallikerho Japanissa
Vaikka taloustilanne on syössyt Vuorimieskillan taloudelliseen ahdinkoon siinä määrin, että
tämäkin lehti on tulostettu käytännössä vessapaperille, on Metallikerholla asiat paremmin
kuin koskaan. Ei sille mitään voi jos rahaa on enemmän kuin pankkiin mahtuu. Olemmekin päättäneet Metallikerhon epävirallisessa kokouksessa lahjoittaa läjän antirahaa eli
yhden jenin kolikoita (1¥ = 0,01€) Vuorimieskillan ahdinkoa helpottamaan. Mukillisella
saa ainakin tertun banaaneita Alepasta tai Japanissa vähän riisiä. Koska Vuorimiehillä ei ole
mahdollisuutta tässä lamassa matkustaa ulkomaille, teimme sen puolestanne! Olkaa hyvät!
Suomen syksy varmaan vituttaa, joten olemme päättäneet ilahduttaa teitä matkakertomuksella upeasta Kaukoidän matkastamme. Nyt siis kirkasvalolamppu päälle, Sega soimaan ja
sauna 40° tunnelman saavuttamiseksi, koska nyt mennään Japaniaan.

Lauantai 15. syyskuuta 2012
Matkalla Japaniin käytiin tarkastamassa
Frankfurt ja ihmettelemässä Main Towerin
katolla sekä tietysti syömässä makkaraa
oluen kera.
Japaniin saavuttuamme löysimme mm.
SEGA:n kolikkopelipaikasta kourapelin,
jossa sai kalastella Anrgy Birds -avaimenperiä.
Iloisen kömmähdyksen takia kaikilla olikin
omat, hyvin paljon Ruotsin laivan hyttiä
muistuttavat huoneet.
Illalla löysimme pienen hakemisen jälkeen
japanilaistyylisen grilliruokabuffetin edullisella bönthö-buffet-mahdollisuudella.
Tarjous ei toki jäänyt huomiotta.
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Sunnuntai 16.9.2012 Osakan akvaario ja Osakan linna
Sunnuntain aloitimme yhteisellä aamupalalla, josta osa porukasta suuntasi Osakan
akvaarioon katsomaan saukkoja, pingviinejä ja delfiinejä, sekä vetonaulaa, 13 metriä
pitkää valashaita, kaverinaan jättiläisrausku.
Akvaarion seinät on tehty 30 cm paksusta akryylilasista. Kyseistä materiaalia oli
käytetty tähän rakennukseen melko paljon; määrä vastasi 1,5-kertaista koko maailman
akryylilasin vuosituotantoa. Kävimme myös akvaarion viereisessä maailmanpyörässä
katsomassa maisemia.
Toinen kopla päätti perehtyä Osakan linnaan. Palatsin alue käsittää kuusi hehtaaria
puutarhoja, vallihautoja ja japanilaista arkkitehtuuria parhaimmillaan. Linna löytyi
puolen tunnin kävelymatkan päästä hotellilta. Japanilaisen hengen mukaan linnan
puutarha oli viimeisen päälle hoidettu, eivätkä edes puut saa elää omilla ehdoillaan.
Puisto oli täynnä mm. puita, joiden oksat oli tiukasti sidottuina runkoon, jotta ne
kasvaisivat oikealla korkeudella.
Hieman syrjemmällä jo pois lähdettäessä, törmäsimme muutamaan puistossa
pyörivään kulkukissaan ja pulumummoon, joka tarjosi maitoa kissoille. Onneksi
meistä kaksi kuitenkin osaa lukea japania, joten mummojen kohdalle ehdittyämme oli
yllätys melkoinen, kun heillä olikin viranomaisnatsat hihoissaan - “Kissaviranomainen”. Mikäpäs siinä, hieno uravalinta... Miau!
Illalla kävimme Umeda Sky Buildingissa, joka on yksi Osakan korkeimmista (12.
korkein) bisnesrakennuksista.

Tässä yksi antiraha, ole hyvä!
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Maanantai 17.9.2012 Naran reissu
Temppeleitä, temppeleitä ja vielä vähän lisää temppeleitä. Ja bambeja. Oli kuuma.
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Toimivaa promoamista!
Tedin bändipaitakin jatkoi elämää
Japanissa.

Turismo desu!

Mikäli syksy ei nyt vitutakaan enää niin paljon ja pidit lukemastasi, tarina jatkuu
osoitteessa metallikerho.blogspot.com. Metallikerho kiittää ja kumartaa :)
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Sammunut Heltsu.
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My precious!

Tässä vaiheessa poika oli
vielä hyvä ostos :D
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Rapujuhlat KMON 4.10.2012
Koska lama koettelee Wuorikautisten budjettia, toimittajaa ei ollut varaa lähettää itse juhlimaan Rapujuhliin.
Näin ollen jouduin salakavalasti saapumaan paikalle noin 2 tuntia juhlien alkamisen jälkeen ja ilmeisesti ajoitus oli
täydellinen.
Rantsun kuistilta näin, kuinka ihmiset istuivat mukavasti pöydissä ja käyttäytyivät kuin milläkin tyttösitseillä.
Olin hieman järkyttynyt, koska Kun Minä Olin Nuori, eivät rapujuhlat pysyneet kasassa tuntia
pidempään ja yhdeksältä oli Rapu jo nukkumassa sekä oksennukset patterin välissä.
Ei kuitenkaan kestänyt minuuttia kauempaa, kun ulos astui eräs vanhempi tieteenharjoittaja, joka ilmoitti rapusodan
alkaneen. Huh. Oli näissä bileissä sentään jotain eloa.
Ulkona vilvottelijoiden keskuudessa keskustelu kääntyi juurikin rapusotaa paenneen herrashenkilön
aloitteesta valaiden peniksiin ja siitä luontevasti viimeisimpiin tutkimustuloksiin Kongon ja Suomen penisten koon
eroista. Keskustelu eteni vauhdilla, mutta toimittajalle selvisi, että mittaukset oli suoritettu Suomessa lääkärikäynnin
yhteydessä ja Kongon miehiltä oli yksinkertaisesti kysytty heidän varustuksensa kokoa. Niin paljon käytännöllisempää
ja nopeampaa tuo kysyminen, kun ei tartte edes housuja ottaa pois.
Mutta asiaan. Huomasin tässä vaiheessa, että kaikki ulkona olevat peniksenjauhajat olivat N:ttä vuosikurssia. Kuin
tilauksesta seuraava kuulemani kommentti oli seuraava: ”Kun Minä Olin Nuori, oli paahtoleipien kanssa majoneesia tarjolla.” Se, oliko majoneesia oikeasti tarjolla leipien kanssa vai saiko haastateltu kaavittua sen kravattinsa koristeeksi
salaattikulhon pohjalta, on sivuseikka. Majoneesia oli ja nyt ei ollut.
Aistin selvää tyytymättömyyttä nousuhumalaisten toverieni keskuudessa, joten päätin sohaista ampiaispesää
ja päästää kaiken sen patoutuneen narinan ulos.
Kysyin: ”Mikä muu oli paremmin, kun te olitte nuoria?”

Sipi-Setä opettaa tupsuille, miten niitä rapuja syödään!
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Oksasen onnistunut Photobomb.

Vuoden rapu

Onneksi kossua oli lisää varastossa.
Muuta ei tarvittu. Tässä tulos.
KMON, oli rapujuhlilla pahaa viiniä. Se oli oikein.
KMON, olivat fuksityöläiset ravintola-alan ammattilaisia
ja kaikki sujui hienosti.
KMON, ei ikä painaut tai närästänyt.
KMON, ei ikä painaut tai närästänyt, eikä paina tai
närästä vieläkään.
KMON, sisään pääsi joko ajoissa tai tunnin myöhässä,
ei minuuttia yli.
KMON, oltiin kännimmäs.
KMON, oli tarjolla useampaa itse tehtyä salaattia
yhden äitien tekemän sijaan.
KMON, Rapujuhlien valmistelu oli hallittu kaaos, ei
tällaista pilkun seksuaalista häirintää.
KMON, oli bileet katossa tunnin sisään. Nyt veisattiin
kuin kirkossa vielä 1,5h jälkeen.
KMON, ei ravut loppunu kesken.
KMON, sai puheenjohtaja drinkkinsä.
KMON, oli raatikin rapujuhlilla. Niin ja entinen
puhis hoitamassa sitä drinkkiä.
KMON, ei rapusotaa aloitettu selvin päin.
KMON, näytti killan tulevaisuus hyvältä.
KMON, oli enemmän käsienpesuastioita pöydissä. Ei
tästä tule yhtään mitään!
KMON, kestivät juhlat pidempään, mutta enemmällä
meiningillä.
KMON, oli lattia paljon pahemmassa kunnossa.
Ilmeisesti jotain oli osattukin, koska rapuja ei ollut
saatu sulamaan ajoissa. Pisteet IE:lle, että pysytään
perinteissä!
Lisäksi upeat rapu-pöytäliinat saivat kiitosta.
Loppuhuomautuksena voidaan sanoa, että aika kultaa
muistot ja varsinkin ne katkonaiset. Vanhat eivät
välttämättä ilkeyttään keksi upeita tarinoita killan
vanhoilta hyviltä ajoilta, vaan oikeasti muistavat ne
kultaisina. Suotakoon se meille, jokainen saa vuoronsa.
Vielä loppuun lisäys kaikilta narisijoilta:
”Oli ihan sika hyvät juhlat! Kiitos!”

Mitä olisivat rapujuhlat ilman Vuoden Rapua? Tänäkin vuonna
tämä ei-niin arvostettu titteli päätyi yhdelle juhlijoista. Vuoden
2012 Vuoden Ravun arvonimen on ansainnut tupsufuksi Elina
Heikkinen!
Perinteitä kunnioittaen tänäkin vuonna Wuorikautiset julkaisee vuoden ravun haastattelun. Kysymyksien laatiminen ei ollut
kovinkaan hankalaa, sillä yleisesti voidaan olettaa, ettei kyseinen
juhlija muista tarkaan miten ja missä järjestyksessä rapujuhlan
tapahtumat etenivät.
Siitä otetaan nyt selvää!
1.)Pakollinen kysymys - Miltä tämä uusi titteli maistuu?
Hävettää. No ei vaan, hieno kunnia! Luulin jo että vältyin tältä
kunnialta, kun ei aikasemmin mitään kuulunu!
2.) Oliko Kossu hyvvää?
Hyi ei!
3.) Entä ravut? Eikös niitä sinne menty syömään?
Nojoo, kaksi rapua taisin syödä. Hyvältähän ne aina maistuu,
oli vaan niin hyvät etkot että ei enempää jaksanu, kiitos Juholle!
4) Milloin filmi katkesi?
Ikuisen teekkarin balladin muistan! Vai laulettiinko me se?
Monelta?
5) Millainen yösi ja aamusi oli?
Yö meni hyvin, nukahdin ajoissa Aamu ei sitten mennyt niin
hyvin. Oli tuskanen koran harkka…
6) Millä fiiliksillä päiväsi tästä jatkuu?
Kohti uusia onnistumisia
7) Aiotko pyrkiä säilyttämään arvonimen myös ensivuonna?
Toivottavasti en..

Valitettavasti toimittajamme eivät ehtineet
ikuistaa tämän vuoden rapua kuvaan, mutta
ohessa kuva Osakan ravusta.
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Oliko ennen kaikki paremmin? Muistatko kun Twix oli Raider ja kaupasta sai
sinistä Spiderman limua? Nyt on aika sukeltaa vuoden 2000-rapujuhliin!
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