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Ahoi!

Viime aikoina on julkisen keskustelun myrskynsilmässä ollut mm. sa-
maa sukupuolta olevien pariskuntien oikeus (tai oikeuden riisto) solmia 
avioliitto. Wuorikautiset aikoo nyt ottaa kantaa tähän puhkirunkattuun 
aiheeseen täysin puolueellisesti ja piittaamatta kenenkään tunteista. Sa-
malla julistamme tämän olevan koko killan ja miksei samalla Metallik-
erhon, Materiaalitekniikan latoksen ja AYY:nkin virallinen kanta tähän 
kuranttiin aiheeseen. Tähän mennessä Wuorikautisten toimitus on 
saanut tonneittain postia kiltalaisilta, jotka ovat toivoneet asian käsit-
telyä lehdessä, jotta kaikki vuorimiehet ja muutkin teekkarit voivat 
sitten osallistua valistuneesti keskusteluun kiltahuoneillaan.

Sn-avioliitto ja homous ylipäätään on Wuorikautisten mielestä 
just jees juttu. Puulaisten kanssa ollaan homosteltu jo vu-
osikaudet! Eikö se oman elämän elämisoikeus vois olla 
jo jokaisen suomalaisen ulottuvilla? Jos se hieroo sua 
väärällä tavalla, niin mene Thai-hierontaan! Siinä 
tarinassa on aina onnellinen loppu. 

Lakimuutosta vastustavien osapuolten pääar-
gumentti on viime viikkoina ollut, että 
sn-avioliitot saattavat johtaa avioliittoihin, 
jotka sisältävät hevosenlihaa. Tähän ne 
vastaväitteet sitten jäävätkin. Wuori-
kautisten toimitus odottaa innolla oikeita 
syitä. Saa suorittaa.

Kiittäen,

Päätoimittaja

Pääkirjoitus

Maria Leikola
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Puhiksen 
pöhinät

Hei moi!

Wuorikautiset on täällä taas kertomassa tämän hetken polttavimmat 
puheenaiheet. Ja kuten aina killan puheenjohtajalla on tapana kan-
taa korkensa kekoon pöhisemällä turhia. Alkukevään tapahtumarysä 
saatiin hoidettua hienosti alta pois ja tenttiviikon hiljentymisen sekä 
kosteahkon Kuumahionnan jälkeen on hyvä palata taas arkeen.

Vaikka maaliskuu onkin ollut normaalia kylmempi, niin kevät etenee 
kovaa vauhtia. Varma kevään merkkihän on fuksimajurin ensimmäinen 
päiväkäsky, jossa hän juhlallisesti ilmoitti Wapun järjestettävän myös 
tänä vuonna! Raatikin on asettanut tähtäimensä jo kevään suurimpaan 
tapahtumaan eli Vuorimieskillan Vappulounaaseen, joka järjestetään 
tänä vuonna ravintola Sipulissa.

Kuten vanhemmat tieteenharjoittajat hyvin tietävätkin, Wappu on 
teekkarin, myös fuksin, parasta aikaa. Riehakkaita tapahtumia on joka 
lähtöön, eikä kaikkialle meinaa keretä millään. Suosittelen jokaista 

fuksia olemaan Wapun aikana niin aktiivinen kuin mahdol-
lista, sillä fuksiwapun voi kokea vain kerran elämässään.

Iloista Wapun odotusta!

Ted Nuorivaar
a
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Fuksivääpelin 
     terkutWappu tulee!!!1!

Niin se vain on lapsukaiset, että Majuri on suuressa viisaudessaan 
päättänyt, että Wappu tulee, ja lujaa. Kulminoituvaan H-hetkeen on 
noin puolitoista kuukautta, joten Vääpelin mieltä kihelmöi jo pik-
kuhiljaa kaikki jännittävä, mikä riehakkaan fuksiwapun järjestämis-
een kuuluu. Asioita ei tapahdu itsestään, vaan unettomia öitä tullaan 
näkemään niin Vääpelin kuin fuksien riveissä.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Fuksijäynä tulee olemaan varmasti 
ikimuistoinen ja suuntaa näyttävä kokemus myös tuleville Proses-
siteekkareille. Fuksit ovat innokkaasti lähteneet valmistamaan jäynä-
pätkiään, ja odotankin jännittyneenä, minkälaisia mestariteoksia 
he saavat aikaiseksi. Tulen lisäksi ”pakottamaan” jäynätuotosten 
lähettämisen 26. jäynäkilpailuun.

Myös perinteinen Hard Cock Café 
pyörähtää käyntiin maaliskuun lopul-
la, mikä kerää niin kaljakorinsinistä 
kansaa kuin muitakin hyvästä mein-
ingistä kiinnostuneita opiskelijoita 
juhlimaan aamuun asti Cuba!-
anniskeluranitolassa. It will be 
epic!

Wappu lähestyy ja tunnelma 
tiivistyy. Vielä jaksaa!

Fuksi-vääpeli
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Killan     Raati
Puheenjohtaja
Ted “nuori vaara” Nuorivaara
Tämä puoli japanilainen ninja omistaa valtaistuimen kilta 
ja Yakuza. Ei ole ottelu hänen kamppailulaji taitoja, joten 
älä sotkea häntä. Vanhat legendat sanovat, että hän otti 
esille pandas. Anyways, hän tietää miten saada bileet 
pystyyn!

Sihteeri
Minna “Lapsinero” Rämä
Onko meidän alaikäiset sihteeri vasta 15-vuotias. Hän tuli 
yliopistoon suoraan peruskoulun ja vielä päälle luokas-
saan. Hän on myös kuuluisa hänen viimeisin suhde Robin

Isäntä
Peetu “Uralin Karhu” Westenius
Vastaa oman oluen, joten älä astu hänen karvainen varpaat! 
Peetu luulee kesä on yliarvostettua ja siksi hän nukkuu ulkona. 
Jos näet jääkarhu punainen huivi ympärillä kaulan, se on 
Peetu lemmikki.

Emäntä
Katariina “Talebaani Prinsessa” Tarkkio
Katariinan lempinimi on Kata se Haba. Hän on peloton 
kehon rakentaja, joka on suosikki harrastus on tehdä Peetu. 
Kata ei kuuntele mitään paskaa keneltäkään, joten sinun on 
parasta varoa. Hän tekee herkullinen “Keitto”.

Ekskumestari
Juho “AutoTech” Nissi
Juho on yksi kiittää tällä viikolla. Myös syyttää. Hän on 
tyypillinen meksikolainen: laiska ja Haisuli, mutta hyvä naisten 
kanssa. Luonnollisesti hän vain juo puhdasta tequila ja laulaa 
unissaan.
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Killan     Raati
Rahastonhoitaja
Miikka “hukassa” Marjakoski
Miikka on hyvä menettää kaiken, myös itse. Hän ei fancy alko-
holia, mutta joskus hän ottaa lasillisen viiniä vain makua. Hän 
on erittäin sähköinen valtuudet ja hänen lempiväri on Pikachu-
keltainen.

Opintovastaava
Sipi “Basso” Seisko
Tämä sujuva saksofonisti rakastaa pelata jazz ja sekaan-
tuu osaksi muiden ihmisten tutkimuksissa. Sipi saattaa 
kadottaa kuoro-boy-ääni ja herättää sinut hänen kuuluisa 
Whiskey-basso.

Päätoimittaja
Maria “No Shit Sherlock” Leikola
Hän on tunnetuin etsivä Suomessa. Hän ratkaisee kaikenlaisia   
salaisuuksia ja julkaisee ne tässä killan lehden. Maria tykkää 
yksisarvisia ja hänen intohimonsa on pekonia, koska hän on 
“kasvissyöjä”.

Fuksiylikersantti
Olli “öl” Kanninen
Tämä albino kauan kadoksissa poika Michael Jordan on 
NBA: n nouseva tähti ja yli 8 metriä pitkä. Hänen vastuul-
laan on huolehtia ensi vuoden Fuksit, joten nyt hän keskit-
tyy juominen. Olli lempiharrastus on kerätä tyhjät tölkit 
olutta.

Fuksivääpeli
Michael “Lenin” Saulny
Michael, joka tunnetaan myös nimellä Maikkeli, on kova ydin 
kommunisti ja innokas golfin pelaaja.Neuvostoliitto huomasi 
hänen olevan niin arvokas niiden syy, että he kloonattu hänet 
60 vuotta sitten. Hänen “kaksoisveli” on vakooja oli teknisen 
suunnittelun osasto.
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1.Pietari: 5h 
Pietarissa= 
2 shottia 
venäläistä 
vodkaa.

3.Gorno-Altai , Altain tasavalta : olimme ko-
skilaskulla 8 juopuneen mongolialaisen kanssa. 
This is tha living! Piti pysähtyä 20 minuutin 
meno- ja tulomatkalla ostamaan lisää juota-
vaa, ja tietty se vodka piti ottaa myös koskilas-
kulle mukaan.

2.Tomsk:  Metro-yökerhossa saatat 
tyttöjen iltoina nähdä naisten kyn-
sivän kilpaa miesten selät verille tai 
lyövän kilpaa miehiä vyön kera. Tapa-
sin täällä myös venäläisen ihastuk-
seni. Meillä oli kuitenkin valitetta-
vasti kommunikaatio-ongelmia.

4. Novosibirsk: kävimme 
katsomassa satubal-
ettiesityksen. Muu yleisö 
koostui  5-vuotiaista 
tytöistä, jotka olivat 
pukeutuneet prinses-
soiksi.

5. Krasnoyarsk:  söin 
blinin.

6.Irkutsk:  il-
tapäiväkävely van-
hassa kaupungi-
nosassa auringon 
helliessä. Suosittelen.

7.Baikal-järvi: 
tapasin täällä 
ihanan ranska-
laisen miehen, 
joka oli ollut 
vapaaehtoisena 
Mongoliassa 
auttamassa lap-
sia sadonkor-
juussa<3

  Tapahtui Siperiassa

9.Ust-Barguzin, Buria-
tian tasavalta:  tätini 
puukotti hotellin 
työntekijää.

8. Ulan-Ude, Buriatian 
tasavalta: täällä ei 
haittaa, vaikka ottaa 
käsimatkatavaroihin 
linkkuveitsen ja täys-
inäisiä juomapulloja.
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  Tapahtui Siperiassa Varmat kevään merkit
Kevät saapuu jo kohisten ja puun lehdet ovat olleet hiirenkorvilla jo aikapäiviä sitten. Kevätpurot 
solisevat ja aurinko lämmittää aina vain enemmän ja enemmän. Kaikkien mieliala on kohonnut 

huomattavasti lisääntyneen valonmäärän takia. Muitakin kevään 
merkkejä on ilmassa. Karhut heräävät pitkältä talviunelta kuin 
myös muumit ja mörkö matkustaa pohjoiseen pakoon kesän 
lämpöä. Nuuskamuikkunen taas palaa takaisin Muumilaaksoon. 
Mörkö tosin palaa välillä takaisin Muumilaaksoon, mutta ne 
voidaan luokitella takatalveksi. Kaiken huipuksi kiltahuoneella ei 
ole enää kylmä ja ikkunoiden sälekaihtimia pidetään yhä kiihty-
vämmällä tahdilla auki. 

Jokaisella meistä on omat traditionsa kevään lähestyessä. Jotkut 
vähentävät vaatetusta, toiset muuttavat vaatekertaansa. Yleis-
esti ottaen vaatetuksen värit ainakin kirkastuvat ja peittävyys 
(kaikkien iloksi) vähenee. Puissa kuuluu lintujen ääniä yhä 
enenemässä määrin ja pikkuhiirulaiset 
kipittelevät ympäriinsä etsiessään 
uutta pesäpaikkaa. Myös lauleskel-

evat pikkulintuset etsiskelevät kuumeisesti omaa pesäpaikkaansa sekä 
kumppaniaan. Kilpalaulanta kaikuu läpi vuorokauden meidän kaik-
kien iloksi. 

Lumet väistyvät ja kevätpurot solisevat. Pohjanmaalla tulvii kuin myös 
Etelä-Lapissa Kemijoki ja Tornionjokilaaksossa. Torniossa kuulemma 
varma kevään merkki on joen ensimmäinen tulvapiikki ja varma kesän 
merkki on toinen tulvapiikki. Kemijoessa koko roska taas tulee kertarysäyksenä. Hienoa seutua, 
kannattaa käydä. Muita yhtä varmoja ja aina toistuvia kevään merkkejä löytyy todella kaukaa 
sekä hyvin läheltä. 

Jotkut näistä ovat toivottuja ja koko pitkän talven odotettuja ja osa taas on aina vuosittain 
toistuvia riesoja. Riesoja ovat mm. jo edellä mainitut tulvat sekä kateus Marskin ruskettunutta 
hipiää kohtaan. Aina keväisin toistuvista odotetuista merkeistä kaikkein suurin on jokaisen viha-
rakkaus – suhteen kohde Lujuusoppi. Tämä viimeinen seikka ei muutu mihinkään ja se toistuu 
joka ikinen kevät. Kaikkein varmimpana kevään merkkinä voidaan pitää Lujuusoppia. Lujuu-

soppi on lisäksi myös todella hyvä indikaattori kevään 
lähestymisestä. Mitä enemmän joko kiltahuoneella tai 
oppimistilassa on porukkaa laskemassa lujuusopillisia 
tehtäviä, sitä lähempänä kevät on. Myös lujuusopillis-
ten puheenaiheiden lisääntyminen toimii samanlaisena 
indikaattorina. Tätä pitkää ja kivistä tietä on todella 
vaikea kulkea yksin, mutta porukalla se onnistuu 
paremmin ja varsinkin silloin, kun joku näyttää tien. 
Vähentääkseni kipua tällä tuskien polulla, toimittaja 

lupautuu toiminaan killan EPÄvirallisena lujuusopin assarina. Nauttikaa keväästä!

Speedy Gonzales
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Oikeat Sitsit
Vuorimieskillan perinteiset Oikeat Sitsit järjestettiin ystävänpäivän aattona 
Otarannan kerhotilassa. Kun kerran kyseessä oli oikeanlaiset sitsit, niin 
niiden valmistelutkin oli aloitettu hyvissä ajoin muutama päivä etukäteen. 
Menü oli suunniteltu jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella ja sitsien 
ohjelmakin tarkentui hyvissä ajoin. Perinteistä pidettiin kiinni ja niitä 
vaalittiin hyvällä maulla ja jo perinteeksi muodostunut Valtterin puhe 
oli hyvin tuntemuksia herättävä sekä ytimekäs. Kaikin puolin sitsit olivat 
suuri mene(s)tys. 

Ennen sitsien alkua kiltalaisten kesku-
udessa kiiri huhu, että sitsit alkaisivat 
jostain syystä liian myöhään, mutta 
tästäkin onneksi selvittiin cocktail-
tilaisuuden venyttämisellä tavallista 
pidemmäksi. Juhlien ohjelma oli 
onneksi kuitenkin sen verran joustava, 
että mitään haittaa ei suuremmin 
tullut. Lukkarin aasinsiltojen pituus 
tosin aiheutti pienoisia vaikeuksia, 
kun ruoka ehti jäätyä uudestaan en-
nen kuin se saatiin pöytään. Aasinsilta 
tosin oli hyvä ja se meni suunnilleen 
näin: ”Raati on pitkällä, minä olen 
pitkä ja puhun pitkään…” Onneksi 

kuitenkin pöydissä olleet tuikut auttoivat sitsaajia lämmittämään ruokansa 
uudelleen. 

Alkuruuaksi sitseillä oli tarjolla kylmäsavuporokääryleitä (saattoivat 
uusimpien tietojen mukaan sisältää myös hevosta) ruohosipulituorejuus-
totäytteellä. Lihaisan osuuden vastapainoksi oli miniluumutomaatteja 
sekä kotimaista kurkkua. Palan painikkeeksi tarjoiltiin sukulaiskielen 
omaavan kansakunnan parasta laatua, Egri Brikavér. Pääruoka oli 
todella tuoretta, saman päivän aamuna pyydystettyä norjanlohta suoraan 
Laajalahdelta. 



11

Niissä kyllä riitti pilkkimistä! Kermainen 
keltavahverokastike kevätsipulien kera 
toimi hyvin kalafileen kylkiäisenä kuin 
myös Lapin puikulaperunat sekä Pariis-
inporkkanat. Ruokajuomaan oli tässäkin 
tilanteessa parasta laatua suoraan etelä-
naapurista. Jälkiruuaksi tarjoiltiin mintulla 
maustettu mokkapalapohja todella tuhdilla 
suklaakuorrutteella. Tummasta suklaasta 
tehdyn kuorrutteen päälle oli sivelty valko-

suklaata. Jälkiruuan kanssa pöytiin tuotiin jo illan neljäs viinilasillinen. 

Jossain vaiheessa iltaa sitsien tila tosin 
muuttui hiukan dokatummaksi, minkä 
seurauksena koko ‘08-vuosikerta erotet-
tiin killasta. Idean emäntänä toimi eräs 
kiltamme lukkareista, johon kaikki yhtyivät. 
Tästä lisää Wuorikautisten XXX-osiossa. 
Jatkoista tosin voidaan tässä lastenversiossa 
kertoa jotakin. Ne olivat hyvät ja kaikilla 
oli ollut hauskaa. Kuvia emme jatkoista 
julkaise tässä julkisessa versiossa, mutta 
Wuorikautisten XXX-osiossa niitä on tar-
jolla enemmän kuin tarpeeksi.

Speedy Gonzales
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Kotimaamme ompi Suomi 
ja ekskursiomme pitkä
Ma 11.2.

Siis ok, OK20 @ 6.00. Keissejä on simona, märkää lunta sataa, bussi on myöhäs, 
yks matkustaja myöhäs ja aika monella (ulkkarilla) paha olo toogassa palelun 
jälkeen. Pitkä 9 tunnin matka Talvivaaraan alkaa, vanha raati paikkailee Fras-
sen puuttumista takapenkin bileloosissa ja juo skumppaa. Aamupala on bussin 
tavaratilassa.

Lopulta saatiin ruissarit, oksupussit ja leivänpäälliset. Kooma oli yleisin olotila, 
riehumisvimma seuraavaksi yleisin.

Talvivaara oli jees, koska tarpeeksi lyhyt eksku. Suokas kidutti meitä näköal-
atasanteen jäätuulessa. Virkistää kuulemma matkan jälkeen. Illaks saatiin just 
niitä juomia ku toivottiin. Kova jurri tuli. Sauna oli täynnä ja rolling in the snow 
oli päivän jo toinen, mutta suosittu, kidutuskeino.

Ti 12.2.

Emäntä herätti kiljumalla ja vetämällä peitot yltä klo 5.45. Puoli tuntia nuk-
kuneille ex-raatilaisille se oli vastahuudon paikka. STNA. Sotkamosta tai jostai 
lähettiin Imatralle ja pysähyttiin Simpeleen Teboililla. Matkalla oli hyvä nukkua 
ihmispatjalla ja perillä riehua jurrissa.

Mistä on KP tehty?                                         Uusista ystävistä,              yhdessä tekmemisestä,                      ekskuista,                                   vanhan raadin narinasta ja ...
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Ovakon sula teräs oli upeeta - aihioita ja vitusti pölyä nähtiin kans. Ehkä pi-
enenä vihjeenä saatiin muistoks Xylitolia. Poikien kiitoslaulukuoro kuulosti tosi 
laimealta.

Lappeenrannassa vanha raati saunoi kylmässä saunassa ja joi tonkan punk-
kua. Lattia muualla oli helvetin tahmea. Nukkumaanmenosta ei ole muistikuvia 
kovinkaan monella - varsinkaan sillä noin kymmenen hengen porukalla, joka 
kuulemma joi viskiä aamuyöllä.

Ke 13.2.

Siskonpedistä herääminen pilkkopimeässä kylpyhuoneessa tuntui kuin heräisi 
roskiksesta. Aamu oli onneksi hidas, koska lähtö Tampereelle oli vasta 12.30. 
Outotec Filtersin suodattimet kiinnosti porukkaa tai sit ei - oikeesti fifty-sixty. 
Matkaväsymys näkyi naamoissa jo ihan kunnolla. Joku tais nukkua. Mansikka-
darrantappo-basilikasmoothie oli kyllä kova veto Outoteciltä, mut pitkät kalvo-
sulkeiset ei.

Illallinen hotellissa LaLaLaLappeenrannan keskustassa oli aika muikee ja viini 
dokattavaa. Keittiöhenkilökunta hämmentyi poikain laulusta like we’ve never 
seen before.

Teekkarisauna Mörrimöykky ei taaskaan jättänyt ketään kylmäksi, mutta hanki 
hoiti pippelinpienennykset. Hotelli Tornista taas ei voi sanoa, kuin että “mitä 
tapahtuu Hotelli Tornissa, jää sinne”.

Mistä on KP tehty?                                         Uusista ystävistä,              yhdessä tekmemisestä,                      ekskuista,                                   vanhan raadin narinasta ja ...
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To 14.2.

Torni oli pommin jäljiltä. Viimeinen eksku suunnattiin Metso Mineralsille, joka 
tuntui niin nähdyltä. Tehdaskierros oli hyvä viettää puhuen levottomia ja keskit-
tymättä itse asiaan. Saatiin Tampereen sightseeing tour ennen kevyttä illanviet-
toa, ja ihan törkeesti kiusausta. Keisari-olut ei uponnut ulkkareihin, koska Karhu 
on kuulemma parempaa. Sauna oli hyvät 100 astetta. Otaniemeen lähettiin “siinä 
kasin-ysin välillä”, kuten ekskursiomestari ohjeisti.

Pe 15.2.

Great Miners’ Ball oli jäätävää viinatykitystä ulkkareilta raadin suuntaan. Pöydän 
takana kaadettiin palinkat syliin, kaaduttiin suorilta jaloin ja syljeskeltiin ennen 
purjoja. Puheenjohtaja veti housut alas - boksereineen. Yleisö löi vetoa ensim-
mäisenä oksentavasta raukasta (hyvä KP:n kaato, Juho!) ja viihtyi muutenkin 
melko hyvin tuon lähes kolmituntisen näytelmän ajan.

For me: tää kolmas kerta toden sanoo! (Ehkä.)

...uuden raadin sintrauksesta.

GMB:stä lisää 
takakannessa
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Wuorikautisten toimitus kysyi Rouva Aalto-yliopistolta 
mielipidettä opiskelijayhdistyksistä ja killan tulevaisuudesta 
muuttuvassa yhdistyskentässä.

Wuorikautiset Aalto-ajassa

Vaihtelevalla menestyksellä myös opiskelijayhdistys mallintaa 
kokonaiskuvaa käyttäen hyödykseen esimerkiksi vastuuntun-
toisten yhteistyökumppaneiden aatteellisia intressejä. Jos 
vertailemme lyhyesti asiaankuuluvia ilmiöitä, huomaamme, että 
tehtävien kopiointipiiri avaa itse kullekin tiedon ja ymmär-
ryksen portin kohti laajentuvia markkinoita ja uusia induktii-
visia tuotantomenetelmiä. Kaikesta huolimatta positiivisen 
diskriminaation käsittäminen monikulttuurisen työyhteisön 
voimavarana näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa viimeai-
kaisia absurdeja väittämiä.

Universaalista näkökulmasta katsoen Wuorikautiset yllät-
tää toimivuudellaan, ja selvittää samalla järjestelmän ulkopu-
olelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja. On hyvin vaikea 
johdatella asioita siten, että Wuorikautiset asettaa tahomme 
tukalaan tilanteeseen ajateltaessa nykysukupolvia henkisesti 
rasittavaa elämäntyyliä. Tapahtumat viime aikoina osoittavat, 
että koeporaus vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä, ja 
kannustaa kehittämään vastuunalaisia kontradiktioita. Kaike-
sta huolimatta Vappulounas kuvaa hyvin toimintamenetelmiä 
parannettaessa vastuuntuntoisten yhteistyökumppaneiden 
aatteellisia intressejä. Keskeiset ideologiset periaatteet 
osoittavat, että kiltahuone ennakoi osaltaan ilmiöiden liial-
lista nonfiguratiivisuutta. Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä 
sen käsittämiseen, että kaljaviestijoukkueen kisaväsymyksen 
ennaltaehkäisy todistaa oikeaksi tulevaa taloudellista ja teol-
lista behaviorismia.

Rouva Aalto-yliopisto
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Fuksien haalarisitsejä vietettiin perinteiseen tapaan alkuvuodesta - 
tällä kertaa nuoret vuorimiehet suuntasivat Otarannan kerhotilaan 
30.1. Mukaan mahtui myös nuori raati ja luonnollisesti killan kokeneet 
lukkariherrat. Lukkariherrasmiesten juuri kotiuduttua ulkomailta odo-
tukset sitsien suhteen olivat korkealla ja intoa laulattaa fuksit suohon 
oli yllin kyllin. Liekö intoa jäänyt vielä ylikin vai onko fuksien piste-
vihkoihin jo saatu merkinnät Wuorikautisiin kirjoittamisesta, mutta 
seuraavassa käydään illan tapahtumat läpi mahdollisimman objektiivis-
esti lukkarin näkökulmasta. 

Ilta alkoi isännän alkumaljaa maistellen ja fuksien nimiä arvaillen. 
Juhlien osallistujakunta oli Haalarisitseille ominaiseen tapaan lukka-
riherrasmiesten mielestä nuorta, mutta onneksi kuitenkin jutustelu-
seuraa sai lukkarointitoverista. Pari sanaa tuli toki vaihdettua yleisen 
kohteliaisuusetiketin mukaan myös killan puheenjohtajan ja rahas-
tohoitajan kanssa ennen sitsien alkua. Isäntä avasi sitsit perinteiseen 
tyyliin ja herrasmieslukkarit saivat äänet auki nopeasti ja tottuneesti 
nuottiavaimen avustuksella. Myös fuksien lauluääni miellytti lukkaris-
toa, mutta äänen tasossa oli vielä toivomisen varaa. Killan IE kuitenkin 
huolsi tämän ongelman varsin kiitettävällä voitelulla. 

Ilta eteni herrasmieslukkareilta tottuneella ja varmalla otteella – aivan 
kuin päivääkään ei olisi oltu killan riennoista poissa. Lauluja vedettiin 
ja opetettiin fukseille kovalla frekvenssillä sekä temmolla ja aasinsillat 
pidettiin asiallisina ja lyhyinä. Myös fuksit intoutuivat laulun pyörteisi-
in ja käyttämään ääntään voimallisemmin – jopa niin, että lahjaikkaim-
man oloiset laululinnut ansaitsivat maistiaiset lukkariherrasmiesten 
nuottiavaimesta. Illan aikana esiteltiin myös muiden kiltojen haalareita. 
Tämä ei kuitenkaan suuresti lukkaristoa kiinnostanut ja lukkariherr-
asmiehet pysyivätkin etiketin mukaisesti kohteliaasti hiljaa ja käyttivät 
ajan tehokkaasti seuraavien laulunumeroiden suunnitteluun.

Haalarisitsit
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Sitsit huipentuivat perinteiseen tyyliin henkilökunnan kiittämisen 
jälkeen Ikuisen teekkarin balladiin, joka aloitettiin absoluuttisesta 
hiljaisuudesta. Sitsien virallisen osuuden päätyttyä herrasmieslukkarit 
suuntasivat innolla onnittelemaan ja jututtamaan uutuuttaan hohtavien 
haalareiden verhoamia fukseja, jotka olivat hyvin vaikuttuneita lukka-
riherrasmiesten taidonnäytteistä lauluesitysten saralla. Herrasmies-
lukkarimme kuitenkin kohteliaasti kuittasivat kehut vaatimattomaan 
tyyliinsä tyynesti: ”Työtämmehän me vain teemme.” Kahvit ja avecit 
loppuun nautittuaan lukkariherrasmiehet suuntasivat muun juhla-
kansan mukana sitsien jatkoille. Haalarisitsit olivat kaikinpuolin onnis-
tuneet tänäkin vuonna, kiitokset järjestäjille.

Haalarisitsit

Toim. huom. Koska päätoimittajalle ei toimitettu 
kuvia sitseiltä, tässä kuva omilta haalarisit-
seiltäni :)
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*Jutun nimet on muutettu. (Toim. Huom.)

Iines Hiropoulos*
Wuorikautisten juttusarja kertoo joka numerossaan yhdestä killan henkeä
nostattaneesta naisesta. Henkilöstä paljastettavien tietojen mahdollisen
arkaluonteisuuden vuoksi kuvat on muokattu niin, että jutun henkilöitä on
vaikea tunnistaa.

Uule*

Kiltatyttö 1/2013
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Drifty games of bay
Kirjailija: Pape Betular

Westendinrannassa pärisee! Loista-
va kertomus siitä, mitä isin Be-
marissa tapahtuu wanhojenjatkojen 
jälkeen…

Fifty gays to slay
Kirjailija: I.M. Straight

Inhorealistinen trilleri homoja 
jahtaavasta sarjamurhaajasta, joka 
viettelee uhrinsa ennen hirmute-
koja. Ei heikkohermoisille!

Wuorikautisten kirjanurkka

Nifty shades of Ray
Kirjailija: P.R.D.K.T. Pleisment

Huumorilla höystetty imelääkin 
imelämpi tarina Ray-nimisen nu-
oren miehen pakkomielteestä 
aurinkolaseihin. Raylle pitäisi kyllä 
lähettää Vuorimieskilta-lasit!

by:Inkeri Tasanen 
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Facebook sovellus BangWithFriends on viime viikkoina herättänyt 
paljon keskustelua. Kuka sitä oikein käyttää? Toimiiko se oikeasti? 
Siis saako sillä oikeasti seksiä ilman tunnontuskia? Mutta ennen 
kaikkea, mikä helvetti se oikein on? Wuorikautisten puolitutkivan 
journalismin osasto päätti tarttua näihin kysymyksiin ja selvittää 
vastauksen näihin kysymyksiin.

BangWithFriends on kolmen kalifornialaispiskelijan kehittämä fa-
cebook-applikaatio. Pojat keksivät, että lähipiiristä löytyy joukko 
miekkosia, jotka haluaisivat oikein kovasti päästä petipuuhiin SoMe-
kavereihin kuuluvien tyttösten kanssa. Herrat keksivät poistaa 
“ystävienvälisestä” vaakamamboilusta ikävät etukäteistoimet, kuten 
sopivien vastakappaleiden arpomiset, vaivaannuttavat hiljaisuudet 
ennen vaivoin ulos rykäistyjä “Pannaanko menemään”-johdannaisia 
ja tuhannet pakit. Ratkaisu oli yksinkertainen; annetaan facebookin 
käyttäjille mahdollisuus valita omalta kaverilistaltaan kaikki, joihin 
haluaisi päästä tutustumaan pintaa syvemmin. Kun lista on valmis, 
verrataan ihmisten listoja ristiin ja ilmoitetaan mikäli osumia tuli. 
Kaikki tapahtuu mukavan anonyyminä aina siihen asti kunnes osu-
ma syntyy.

Kaunista ja yksinkertaista, mutta toimiiko se? Puolitutkivan journal-
ismin osasto testasi palvelun kahden koehenkilön voimin. Herrat F 
ja S ottivat käyttöön omat BangWithFriends-profiilinsa ja 10-tunti-
sen koulupäivän sumentamilla aivoilla täyttivät omat laittolistansa. 
Kummankin herran listalle valikoitui parisenkymmentä kauniimman 
sukupuolen edustajaa niin killasta, Tampereelta kuin oikeastakin 
elämästä.

Applikaation käyttö on idioottimaisen help-
poa, sisäänkirjautuessa käyttäjälle näytetään 
kuvalista kaverilistalta löytyvistä vastakkai-
sen sukupuolen edustajista. Halutessa suku-
puolisuodatuksen voi säätää omiin mielty-
myksiin sopivammaksi. Jokaisen lärvikuvan 
alla on kaiken kertovasti nimetty Down to 
Bang-nappula. Namiskaa painamalla kerro-
taan järjestelmälle että tämähän kiinnostaa! 

Wuorikautiset testaa: 
Bang with Friends
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Namiskan painamiseen liittyy kuitenkin pieni 
juju; valinta on lopullinen ja peruuttamaton. 
Tämä kannattaa muistaa etenkin, jos haluat 
Spedeillä naapurin fb-profiililla.

Kun valinnat on tehty, siirrytään odottamaan. 
Testihenkilöillämme suoria osumia ei tullut kuin 
muutama Spedeilyn uhriksi joutunut harhao-
suma. 

Sopivaksi odotusajaksi sovittiin viikko, ihan vain lehden deadlinen 
takia. Viikon kuluttua tilanne oli pysynyt täysin muuttumattomana. 
Inertin tilanteen syytä lähdettiin selvittämään ja peiliin katsottuaan 
testihenkilömme totesivat syyn olevan varmasti sovelluksen alhais-
esta käyttäjämäärästä. Osumien vähyydestä huolimatta puolitutki-
van journalismin osasto tunnustaa sovelluksen arvon suunnittelu-
työn tukena. Tutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 1.

Tämän täysin kattavan ja aukottoman testauksen perusteella tästä 
hi-tec ratkaisusta iänikuiseen lämmön ja läheisyyden kaipuusen ei 

Osumat näkyvät “Bangs” -otsikon alla

Valitut henkilöt ovat 
tilassa “awaiting bang“
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ole auttajaksi (ainakaan vielä). Loppupäätelmänä testiryhmämme 
totesi, että vastakkaisen sukupuolen kanssa toimii edelleen parhait-
en keinoista vanhin: hymy ja silmiin katsominen.

Plussat
+ yksinkertainen käyttöliittymä
+ tehokas suunnittelutyökalu

Miinukset
- käyttöliittymän kankeus
- valintojen poistamisen mahdottomuus
- sovellusta ei käytä kukaan

Applikaation lähettämä sähköposti
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EMEC
3D Tetris. Vaikeusaste: Vaikeu-

tuu matkan edetessä. (Pitikö 
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Doverin jylhät valkoiset kal-

liot vastaanottivat meidät 

Britanniaan. Pohdinnassa oli, 

mitä niistä saisi louhittua 

hyötykäyttöön.

”We’ve been exploiting the 

city quite a lot already!” Ku-

van tilanne ja kommentti eivät 

liity toisiinsa (kuvan kohde 

ja kommentti kylläkin).

“Of cour
se it’s 

a little
 bit 

dangerou
s, it’s 

Poland!”
 

”Are you
 doing a

nything 
about 

the dust
 problem

?” “No, 
we 

are out 
of money

…” 

“Should 
we have 

some mas
ks 

here?” “
No, you 

are here
 such 

a short 
time!”
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“Kyllä tää jääkaap-

pikylmänä ihan juo-

tavaa on.”
 

-Valtteri 

Egri Bikaverista“Voisitsä tiskata niin, 

että kuulostas vähem-

män kovalta käteen-

vetämiseltä?”
 

-Valtteri glühwein-

ia nauttiessa Juhanille

“Tarkottaako tuo sormus sulla 

samaa kun muilla yleensä?”

 

-Valtteri reunionissa 

isäntäfirman naisedustajalle

“I remember you. I also work as a bar-

tender in a pub here!”

 

-Kaupunkikierroksen opas EP:lle

“Shouldn’t you be 

consistent?” “I don’t 

mind!” 

-VBA koodausta 

opetellessa

”Mulla on aina ihan hyvin toiminu aamulla 

se, että ‘mun täytyy mennä nyt’. Tai siis ei 

sillä että mä sitä paljon käyttäisin!”

 

-Valtteri yhden yön jutuista dormin 

keittiön pöydällä

“Is it worth going?” “I don’t know.”

 

-Valtteri about a booty call (she 

really is one hell of a catch!)

“No party, 
just alcohol!”

“Ranskalainen, englanti-

lainen, espanjalainen, 

puolalainen, koita siinä 

nyt sitten puhua!”

 

-Juhani tyttöjen 

englannin taidosta

“Mulla on 
aina hir-vee ongelma 

tää mun moraali.” 
-Valtteri

“All girlfriends are monsters, including me.”

 

-Toistaiseksi tuntematon ajattelija (Rose)

“Kun täällä ei ole yhtään 

vanhaa likasta setää mukana.”

 

-Juhani

“Paitsi onhan meillä Mario!”

 

-Valtteri

“Jos kukaan meistä ei korkkaa sitä niin X 

korkkaa! Ja Marttiini oli tästä ihan samaa 

mieltä!” 

-Valtteri

“Of course the german 

takes a schnitzel, it’s 

german.”“Actually it’s austrian.”

“But sometimes also a 

finn take an austrian.”

“En oo koskaan käynyt 

Tampereella niin että 

makkara ois ollut 

kuivaa.” 

-Valtteri
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“Silloin kun minä olin raadissa!”
Oletko vanha narisija? Testaa! 

1. Mikä on tärkeintä tehdä kiltahuoneelle saavuttaessa?
 a. Tervehtiä muita vuorimiehiä
 b. Laittaa kengät telineeseen
 c. Keittää kahvia

2. Milloin olet kiltahuoneella?
 a. Luentotauoilla 
 b. Koulun jälkeen
 c. Luentojen aikana

3. Täydennä lause oman mielipiteesi mukaan ”____ täytyy 
 aina järjestää Rantsulla, näin on aina tehty!”
 a. Rapujuhlat
 b. Toogabileet
 c. Vuosijuhlien sillis

4. Ketkä luulevat tietävänsä, miten hommat on aina tehty?
 a. Puulaiset
 b. Nykyinen raati
 c. Vanhat jäärät

5. Mitä killan vuosikokouksessa kuuluu tehdä?
 a. Hyväksyä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
 b. Myöntää edelliselle raadille vastuuvapaus
 c. Tarkistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen kieliasu

Pisteytys:  
1.  a) 1p  b) 3p  c) 0p
2.  a) 1p  b) 0p  c) 2p
3.  a) 1p  b) 3p  c) 2p (Jos tajusit valita useamman, saat laskea pisteet yhteen!)
4.  a) -2p  b) 3p  c) -2p
5.  a) 1p  b) 1p  c) 3p
 
0-3 p: Älä suotta narise, pysyt terveempänä ja valmistutkin joskus. 

4-11 p: Olet selvästikin ollut tai olet raadissa, mutta sinulla on vielä toivoa! Silloin kun 
sinä olit raadissa/toimarina, tehtiin asiat loistavasti, mutta kyllä noista nykyisistäkin on 
johonkin.

11-16 p:Olet syntynyt narisemaan ja [vk-akt] laulaa jatkuvasti sinun toimestasi. Pidät 
huolta, että kiltahuoneen ovi on auki aina tarvittaessa ja kahvia löytyy. Silloin kun sinä olit 
raadissa, asiat tehtiin oikein.  Enää ei voi sanoa samaa.
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Lujari koettelee ystävyyssuhteita

Lujuusoppi I, joka on pakollinen kurssi useimmille vuorimiehille, on aiheuttanut 
pientä eripuraa kiltalaisten keskuudessa. Muutama vuorimies oli Kerpussa laske-
massa laskuharjoituksia, joiden kolmas tehtävä oli tunnetusti aivan perseestä. 
Tehtävässä piti johtaa kaava, joka osoittautui oikeaksi murheenkryyniksi.

Nimeltä mainitsematon vuorimies kysyi ystävältään neuvoa, sai sitä, muttei 
pystynyt sulattamaan siinä käytettyä logiikkaa, saati vääristeltyjä fysiikan lakeja. 

Kolmas avulias opiskelija esitti oman 
tapansa johtaa kaava, muttei sekään 
kelvannut, nyt jo vähän turhautu-
neelle, avunpyytäjälle. Pikkuhiljaa 
tunnelma kiristyi, kun väiteltiin fysii-
kan yhtälöiden merkityksestä. Lopulta 
Kerpussa vallitsi katkera tunnelma, 
kun viisaat päät yhdessä olivat 
ilmeisesti tyhmempiä kuin yksinään. 
Loppujen lopuksi, kun laskarin 
vastaukset ilmestyivät, osoittautuivat 
molemmat vastaukset ja kaikki muut-
kin yritelmät vääriksi. (Supplies!) 

Vuorikautisten toimitus haluaakin kehoittaa kiltalaisia pysymään rauhallisina lu-
jarin laskuja laskiessaan ja muistamaan sen ikuisen totuuden, että kiltalainen on 
taistelutoveri, ei kilpakumppani. Hyvää yhteishenkeä tukee, jos näemme lujarin 
yhteisenä vastoinkäymisena, jota vastaan saamme taistella rinta rinnan. Älkää 
siis luovuttako vaan uskokaa itseenne, toisiinne ja siihen, että se menee läpi 
ennen valmistumista.
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Koulu

Mines ParisTech on ihan mahtava koulu. Se sijaitsee ihan keskellä kaikkea, eli 
Jardin du Luxembourgin laidalla Pariisin latinalaiskorttelissa. Koulussa jokaisella 
opiskelijalla on oma pieni lötterönsä, johon jaetaan luentomateriaalit, kirjat yms. 
ilmaiseksi. Kaikki materiaalit ovat myös netissä saatavilla. Kuten sanoin, kurssit 
olivat ranskaksi, ja alussa suurin osa menikin vähän ohitse, mutta vähä vähältä 
kursseilla alkoi ymmärtää enemmän. Mitään laskareita ei tarvinnut koskaan 
tehdä yksin kotona, vaan kaikki tehtiin pienryhmissä opettajan avustuksella. 
Luin muutamia talouden kursseja, fluidien termomekaniikkaa, operatiivisen 
tutkimuksen ja prosessien mallinnuksen kursseja sekä kieliä. Ja kaikesta selvisin 
lopulta kunnialla. :) Koulun lukujärjestykseen kuuluivat myös liikunnan tunnit, 
mikä oli mahtavaa! Itse pelasin lentopalloa koulun tyttöjen joukkueessa ja sitä 
kautta pääsinkin tutustumaan paikallisiin paljon paremmin.

Vaihdossa Ranskassa 
- Oh lá lá

Olin viime syksyn vaihdossa Pariisissa 
École des Minesissä (Mines ParisTech), 
ja mikäpäs olisi sen hauskempaa kuin 
kirjoittaa Wuorikautisiin hieman koke-
muksistani.
Valitsin vaihtokouluni lähinnä sen 
perusteella, että se on arvostettu koulu 
Ranskassa (miten arvostettu, ei minul-
la ollut hajuakaan…), sijaitsee keskellä 
Pariisia ja opetuskieli kaikilla kursseilla 

on ranska. Ensisijaisena tavoitteenani oli oppia vihdoinkin puhumaan ranskaa 
oikeasti. Kaikin puolin vaihtokokemus oli ihan uskomaton, ja voin lämpimästi 
suositella ihan kaikille vaihtoon lähtemistä! <3 <3 <3 Tässä muutamia kohokoh-
tia:
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Ihmiset

Koulussa oli vain noin 120 opiskelijaa/
vuosikurssi, ja meitä vaihtareita oli 
yhteensä 11, tosin kahta kreikkalaista 
tyttöä ei näkynyt ollenkaan parin 
ekan viikon jälkeen. Puhuttiin vaih-
tareiden kesken alusta asti ranskaa, 
mikä oli vähän haastavaa alkuun, 
mutta koska kaikki kurssit olivat 

myös ranskaksi, parani kielitaito aika nopeasti. Ehkäpä juurikin tämän kielikysy-
myksen takia tutustuttiin hyvin myös ranskalaisiin opiskelijoihin. 

Bileitä oli paljon - joka tiistai oli Biéro (erikoisolutilta), torstaisin Octo (jotkut 
toiset geneeriset bileet), ja melkein viikoittain firmojen esittelyjä, joihin sisältyi 
cocktail-tilaisuus viineineen jne. Välillä 
järjestettiin sitsien tyyppisiä ”dinnere-
itä”, joissa ei laulettu juomalauluja, vaan 
koulun lauluja puoli tuntia putkeen 
seisten tuoleilla pukeutuneina ties mihin 
vaatteisiin vaipoista Simpsonien Mar-
geen, jonka jälkeen syötiin ja juotiin. 
Alkoholipolitiikka myynnin suhteen oli 
samankaltainen kuin Otaniemessäkin.

Koulussa oli todella paljon eri yhdistyksiä, ja 
hauskaahan oli se, että koska opiskelijoita oli niin 
vähän, aina samat naamat olivat kaikissa eri yh-
distyksissä, ainoastaan eri nakeissa. Ranskalaiset, 
joihin tutustuin, olivat ihan huikeita tyyppejä, 
ja auttoivat pääsemään mukaan porukkaan ja 
sisäpiirivitseihin jne. Lisäksi koululla oli oma 
opiskelijoiden toimittama lehti, ”le Vendôme”, 
eli paikallinen Wuorikautiset, joka ilmeistyi joka 
viikko. Lehden linja oli rohkea, mutta hauska, eikä 
ketään säästetty.
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Ruoka ja juoma

Ranskalainen ruoka - ah. Siis… ah. :) 
Viini oli halpaa ja sitä oli riittävästi, 
juustot olivat halpoja ja hyviä, leipo-
moiden ohi ei voinut kulkea himoitse-
matta jotain hyvää sieltä, koska herkut 
tuoksuivat kauas. Lähikauppanani 
toimineesta Lidlistäkin sai hyvää samp-
panjaa alle kymmenellä eurolla.

Pariisissa on paljon pieniä ravintoloita, joista saa kolmen ruokalajin menun joko 
hintaan 10, 12, 14, 16 tai 18 euroa riippuen vähän siitä, mitä valitsee, ja siitä, onko 
alueella paljon turisteja. Näiden sijainnit vaan pitää tietää, että löytää niiden 
parhaiden luo. Lisäksi namia olivat krepit, mitä sai ostettua eri kojuista vaikka 
millä suolaisilla ja makeilla täytteillä. Paras paikka löytyi aika koulumme läheltä, 

Asuminen

Asuin Cité Universitaire -nimisellä 
opiskelijakampusalueella, josta oli var-
tin matka kouluun julkisilla. Kämppä 
oli kiva, 15 neliön huone omalla 
kylppärillä (joka tosin oli täydellinen 
ruotsinlaivasimulaattori, kts. kuva). 
Samassa talossa mun kanssani asui 
myös muutama muu meidän koulun 
vaihtareista. Vuokra oli 525 €/kk, mut-
ta se oli melko edullinen Pariisiksi… 
Talo oli peruskorjattu vuonna 2008, 
eli rotanloukussa ei onneksi tarvin-
nut asua, vaan kaikki toimi kivasti. 
Asuntolan opiskelijakomitea järjesti 
lisäksi erilaisia tapahtumia brunssista 
karaokeiltaan ja EuroDisney-reissuun, 
jotka talo tietysti tarjosi. Zing!
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kun eräs ranskalainen ystäväni johdatti meidät sinne. Nam (kts. kuva)! Suo-
laiset krepit toimivat täytteistä riippuen loistavasti lounaana tai vaikkapa 
krapularuokanakin. 

Byrokratia

Kuvittelin ennen, että Suomessa käydään paperisotaa… Ehei, kyllä ranskalaiset 
osaavat tämän paremmin. Ensimmäinen kohtaaminen byrokratian kanssa oli 
jo ennen kun pääsin vaihtoon, kun selvisi, että tulevan asuntoni vakuusmaksua 
ei voi maksaa kuin joko a) shekillä, joka on nostettavissa vain Ranskassa tai b) 
lähettämällä luottokorttitiedot sähköpostitse. Esimerkiksi pankkisiirto oli mah-
doton. Päädyin lähettämään osan tiedoista sähköpostilla ja osan sain hoidettua 
puhelimitse (Mikä tietoturva, ah!). Vuokra piti tietysti myös koko syksyn mennä 
maksamaan asuntolani vastaanottoon luottokortilla. Vakuusvuokraa odotellessa 
(siihen tarvittiin virallinen tilitodistus tilistä, jolle vakuus tullaan maksamaan, 
mutta ainakaan Nordeassa ei tiedetty, mikä ko. paperi edes on). Seuraava hauska 
vaihe oli ns. CAF:in eli ranskalaisen asumistuen haussa, sillä hakemuspapereihin 
tuli liittää tsiljoona paperia ja lisäksi syntymätodistus. Ranskankielinen tietysti 
ja apostilli-laillistuksella (millä?), mikä kerrottiin minulle vasta sitten, kun olin 
jo yhden (35€/kpl) tilannut Suomesta. Ei riittänyt, että passissa näkyy, että on 
syntynyt. Näiden lisäksi kaikkiin koulun tapahtumiin haluavat joutuivat maksa-
maan osallistumisensa shekillä, eli mullakin on nyt oma shekkivihko (!). Se oli 
vähän hämmentävää.

Lopuksi

Hassua, miten nopeasti uuteen paikkaan kuitenkin kiintyi, ja lähteminen tuntui 
ihan mahdottomalta, vaikka toisaalta odotinkin jo innokkaasti paluuta omaan 
elämääni ja Suomeen. Pahinta paluussa oli ehkä fakta, että ihan kaikkia syksyllä 
saamiani ystäviä en todennäköisesti enää tapaisi _koskaan_. Suomesta lähtiessä 
tätä epäilystä ei ollut. 

Voin sanoa, että olen saanut vaihdolta sen, mitä lähdin hakemaan (kielitaidon), 
sekä TODELLA paljon muuta - ystäviä, kontakteja, taitoa ja tietoa, vaatteita, 
lisäkiloja ja ison ikävän takaisin. :)

Bisous!
-Iita
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Nonogram by Speedy Gonzales 
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Moikka Vuorimiehet!
Lämpimiä terveisiä Singaporesta :) Täällä on lämpötila pysytellyt 30 tienoilla jo 

yli puoli vuotta – elokuun alusta asti kun vaihtovuoteni alkoi. Iltapäivisin saat-

taa olla pieniä rankkoja sadekuuroja, mutta eiköhän ne kuitenkin ole muka-

vampia kuin räntäsade siellä Suomessa. Elämä on täällä erittäin rentoa, kunhan 

muistaa keskittyä bilettämiseen ja reissailuun koulukirjojen sijaan. Riisinsyömiseen 

kyllästyy aika ajoin, mutta onneksi myös mäkkärit ja subwayt löytyy kampukselta. 

Tässä kuvien muodossa parhaita paloja viime syksyltä ja tämän kevään alusta:



GMB
GMB keittiöstä käsin
BAARDIT on parhaat.

Noniin, kalaja on ilimasta. Raati on melkein poistunut paikalta 
ie:tä lukuun ottamatta. MONS on saunassa & Valtteri. Raati lauloi 

pullon rikki, viina meni hukkaa. Aa zumba zumba ei näin. 
Raati oli laiska, vuoden paskin raati. Sipi oli rapu. 

Sopupeliä harrastettiin, WK-toimitus epäilee vahvasti, että raadin 
edustaja lahjottiin oksentamaan. 

Snaische kuluu. 
Arwon päätoimittajan hyvinvointi on varmistettu.

Rakkaudella,
Inka, Aj, adfsf, Petteri + Randon+ Spede
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