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Pääkirjoitus
Moi!
Käsissäsi on Wuorikautisten wappunumero 2013. Onneksi olkoon! Tätäkin keräilyharvinaisuutta on painettu
alle 50 kappaletta. Kohtele sitä hyvin. Mikään ei
ole ikävämpään kuin huomata vappupäivänä Ulliksella, että Wappulukemiset on tullut dokattua jossain
viikon varrella.
Wuorikautisten toimitus toivottaa sinulle ikään,
sukupuoleen tai haalarisi väriin katsomatta ratkiriemukasta Wappua. On tämä sitten ensimmäinen teekkariwappusi, tai olet jo useamman kerran nauttinut
Otaniemestä elementissään, on tämä kerta ikimuistoinen. Ei ole meidän pitoja voittanutta. Nähdään
Vappulounaalla! JES!!!
Päätoimittaja

ikola

Maria Le

Omakuvan sijaan haluaisin
näyttää tämän varoittavan
esimerkin siitä, miten huonoon kuntoon julkiset solutilat ovat päässeet, kun AYY
lopetti solutilojen siivouksen. Roskia ympäriinsä. Kammottavaa!
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Puhiksen pöhinät
Hebab rakkaat kiltalaiset!!
Wappu, tuo teekkarin joulu, on ihan oven takana,
vakkei niin uskoisikaan sään puolesta. Lyhyestä virsi
kaunis, seuraavassa Puheenjohtajan 10 wappukäskyä
fukseille (miksei myös muillekkin kiltalaisille):
1. Myy Äpyä
2. Älä stressaa
3. Wapun jälkeen kerkee nukkua
4. Juo paljon skumppaa
5. Muista juoda välillä vettä
6. Tutustu muiden kiltojen edustajiin
7. Tule Vappulounaalle Sipuliin
8. Käy mahdollisimman monessa Wapputapahtumassa
9. Pidä Vuorimieshenki korkealla
10. Vietä elämäsi paras Wappu!
Elämäsi parasta Wappua toivoen,
Puhiksenne Ted Nuorivaara
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Wuorikautiset haastatteli:
Näpit Irti Opintotuesta!
20.3. Eduskuntatalolla
On kylmä varhaiskeväinen iltapäivä. Noin 5000 henkeä on
kokoontuneena vaatimassa oikeudenmukaistamista opintotuelle. Osallistujia on tullut paikalle ympäri Suomea, jokunen
vielä ulkomailta asti, ja suurin osa heistä jopa tiesi mistä tapahtumassa on kyse. Wuorikautiset haastatteli.
Suuresta ja äänekkäästä vuorimiesjoukosta huolimatta, paikalle
oli eksynyt urheasti edustamaan (Mahdollisen kovistelun takia?) vain yksi ainoa, selvästi paleleva, vuorifuksi. Jutustelu oli
kirjaimellisesti kankeaa ja hänellä ei ilmeisesti ollut jäänyt riittävästi rahaa käteen pipoa varten.
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Yksinäinen Fuksi:
Onko kylmä?
-ON!
Mitä mieltä olet opintotuesta?
-Ei ole riittävä nykyiseen hintatasoon. Ei sillä ihminen elä.
Riittääkö rahat?
-Eihän ne riitä.
Paljonko saatte tukea kuussa?
-120€
Oisko lainata rahaa?
-Kela ei anna.

Haastattelusta sai aika synkeän kuvan meidän opiskelijoiden
nykyisestä tilanteesta, mutta senhän takia mieltä oltiinkin tultu
osoittamaan. Ja sitä oltiin tultu osoittamaan kaukaa ja hartaasti: jopa näinkin arktisiin olosuhteisiin tottumattoman banaanin
pystyi yllättämään rämpimästä hangesta. Hän ei valitettavasti
puhunut sanaakaan suomea ja kertoi olevansa Saksasta liian
myöhään, joten haastattelu jouduttiin tekemään englanniksi:
7

German Banana:
Are you cold?
-Nope. Pretty swell while in the sun.
What do you think about study
grants?
- I sadly don’t get any.
Do you have sufficient money?
- Yeah, I’m lucky. Parents.
How much is your monthly allowance?
- 600€, with rent.
Would you have any money to
spare?
-A few euros.
Loput mielenilmauksesta menikin vaihtoon lähdöstä ja isoista
rahoista haaveiltaessa. Jotain indeksiin sitomisesta raikui luvattavan, mutta en valitettavasti kuullut sitä nälän äänen yli.
Wuorikautiset yritti tilaisuuden
jälkeen saada haastattelua
eräältä tunnetulta, anonyyminä
pysyttelevältä poliitikolta. Audienssi myös lopulta myönnettiin;
pienen, eräälle Kopralle kohdistuneen puhelun jälkeen ja 0,3
miljoonaa euroa myöhemmin.
Veteraanipoliitikolta kysyttiin
tilastollisen eheyden nimissä
sama kysymyssarja kuin muiltakin haastateltavilta. Tapaaminen oli Storyvillen terassilla.
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J. Käteinen (nimi muutettu)
Onko kylmä?
- Ei näin kalliilla toppauksella.
Mitä mieltä olette opintotuesta?
- Se on käyttökelpoinen resurssi ja toimiva säästökohde. Leikkaamalla siitä voimme pelastaa Kyproksen pankit.
Riittääkö rahat?
- Hahahahahahahahha-- (tätä jatkui hetken)
Paljonko saatte tukea kuussa?
- *shhhh*
Olisiko lainata rahaa?
- Valitettavasti nykyinen taloustilanne ei salli sellaisia toimenpiteitä, mutta seuraavassa budjettiriihessä voi asian ottaa
puheeksi, joskin uskon, että omia, rahallisia lukuja verrattaessa
komission teoreettisiin lukuihin, vaikuttaa siltä ettei valtiolla ole
varaa antaa lainaa ottamatta itse lisää valtiolainaa, jolla edelleen maksettaisiin ensin Yhdysvaltojen velkoja Kiinalle, sekä
eduskunnan uudet torkkupeitot.
Asioita joita opin
haastatteluista:
-Opintotuki on kaikille hyvä
juttu, jos sitä sattuu saamaan.
-Rahat eivät tuppaa riittämään
ihmisarvoiseen elämään, ellei
vanhemmat maksa tai ellet
satu olemaan poliitikko
-Tuloerot ovat suuria
-Suomen (kevät)talvi on
pääsääntöisesti kylmä ja siihen
tulee varautua kunnolla
-Ulkkareilta kannattaa pyytää
rahaa: he saattavat sitä jopa
antaa
9

Vuorimiespäivien
keksityt muistelmat
Perjantaina 22. maaliskuuta koitti aikainen
herätys, vuorimieshenkisten parveilijoiden ja kokousväen palveleminen Marina Congress Centerissä
ja lounaalla sivistyneen viinilasillisen lisäksi jonkun
vanhan herran tarjoaman kossun nauttiminen.
Toinen lasillinen viiniä kolmen maissa iltapäivällä
oli ihan kiva, sillä kyllähän klo 6.30:n herätys sitä
vaati.
Illallisjuhlassa Dipolissa oli aluksi edessämme vain
tyhjiä laseja, housut ja hameet kiristi vyötäröltä ja
suu napsui. Yhtäkkiä tuli valkkari, punkku ja GT alkudrinkin ja kossun lisäksi tietty. Jotain havaintoja
ympärillä häärivistä komeista pojista ja tytöistä on
kans. Juontaja puhu turunmurret ja oli pukeutunu
spugeks.
Parit konjakit, skumppaa ja rommikolat ilmestyivät vinkkujen seuraksi. Ei näitä ehi juoda.
Jossain välissä syötiinkin. Sipin ääni alkoi
lähteä. Tampereen-vahvistukselta kyseltiin,
haluaako hän ikinä enää tulla Vuorimiesten kanssa bileisiin.
Tanssittiin.
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Lauantaina koitti kirkas päivä, pää huusi ja
silmät killitti. Royal @ Crowne Plazassa ihanat
yritysherrat ymmärsivät yskän ja tarjosivat
lounaan alkuun skumppaa janoisille opiskelijoille.
Ja sit lisää. Sit punkkua ja vähä lisää. Kossua oli
tietysti myös, jallua tai konjakkiakin. Lopuksi pari
kierrosta Lapparia ja kaksi pulloa kossua pöydälle wtf? Alakerran baarissa tuli kuulemma taas lisää
skumppaa.
Illalla tuli nälkä. Mentiin kinkkiin. Kiitos ja
anteex.
X-PJ
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Aurinko ei paistanut, kun asiasta sovittiin. Pienen rekrytointiprosessin ja soittokierroksen jälkeen mukaan kuitenkin tuppaantui epätoivoisia sinkkuja niin Vuorimieskillasta kuin muistakin Otaniemen
yhdistyksistä. Tällaisella porukalla tunnelma olisi taattu ja kivasti
voitaisiin verkostoitua muiden yhdistysten edutajien kanssa. Kättä
päälle ja varaamaan hyttiä.
Vaikka osallistujia oli 32, katsottiin yhden hytin riittävän vallan hyvin,
sillä olihan laiva täynnä sinkkuja ja kaikilla sama agenda. Yhteinen
hytti oli lähinnä ajateltu tuliasiten
säilytystä ja kaunistautumista varten. Tämä politiikka palveli myös
opiskelijoiden kukkaroa. Niin myös
äpyn sponsoroimat kortsut, joita
oli vähän alle 10/risteilijä. Näillä
eväillä suuntasimme terminaaliin
venemestarin ‘11 veljen ystävällisesti toimiessa kuskina.
Laivalla käytiin ensitöiksi mummonmuusibuffassa, jossa tuopillinen viiniä oli vakavan harkinnan
alla. Ruuan aikana tehtiin sotasuunnitelma iltaa varten. Siinä ei
täysin pysytty, mutta yritettiin!
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Ensin kaikki killan ja Metallikerhon emännät lauloivat karaokessa
Katso luontoa ja huomaa, jonka jälkeen pruju-keisari, päätoimittaja
ja ulkoekskun sponssivastaava lauloivat kolmi-äänisesti Jukka Pojan
Mielihyvää.
Seuraavaksi oli edessä illan kohokohta eli tietysti speed dating. Kaikki
matkalaiset osallistuivat ja vaikka mukaan mahtui periaatteessa vain
10 osallistujaa kutakin sukupuolta, mahduimme kuin ihmeen kaupalla mukaan! Jokaisen vastaparin kanssa oli siis kaksi minuuttia aikaa
tehdä ikuisesti kestävä
ensivaikutelma ja sitten pari vaihtui taas.
Aikaraja oli haasteellinen, mutta joidenkin
parien kohdalla se oli
jopa liikaa. Naisille oli
tarjolla erikoisen paljon
sähköinsinöörejä, kun
taas miehet tutustuivat Haga-Helian
matkailualan opiskelijoihin tai kaukomaiden
kissaeläimiin.
Muutamalla matkalaisella olisi riittänyt jututtajia pidempäänkin,
mutta Tax free kutsui! Loppujen lopuksi datingin suurin saavutus oli,
että kaikki naispuoliset matkalaiset keplottelivat jonkun deittailijan
tarjoamaan heille juoman. Tasa-arvo kunniaan!
Alkoholin shoppailu sujui kaikilta kuin vanhoilta tekijöiltä, joten hyttiin päästiin jo hyvin pian kaunistautumaan yökerhoa varten. Illan
vanhetessa alkoi hytissä olla tiivis tunnelma. Juttujen alkaessa olla
painokelvotonta tavaraa punasteli jopa likainen vanha setä!
Venemestari ‘12 ja killan kiltahuonevastaavat lähtivät katsomaan
Hunksien esitystä, kun muut jäivät vielä hyttiin vaihtamaan vaatteita
ja piilottamaan muistikuvia. Lopulta TeTy:n rahis ei nähnyt Hunkseja,
13

mutta vieläkin yllättävämpi käänne oli, että
yksi toimittajista ‘11 ja
koulutusneuvoston varajäsen päätyivät samaan
sänkyyn!
Suurin osa matkalaisista
kuitenki pääsi yökerhoon
asti ja viihtyi siellä vaihtelevasti. Osa tuli hyttiin nukkumaan hyvinkin
pian, osa huomattavasti myöhemmin. Loppujen lopuksi kaikki 32
persoonaa nukkuivat sulassa sovussa neljän hengen hytissämme. Yksi
äpyn kondomeista oli yön aikana kadonnut, mutta kukaan ei tunnustanut puhaltaneensa siitä ilmapalloa. Toiveet eivät toteutuneet odotukset sitäkin katke-rammin.
Koko porukan yhteinen, killan varapuheenjohtajalle ‘13 jo toinen,
aamupala nautittiin ainoassa
paikassa, jossa oli pekonia tarjolla. Aamiaispöytä oli liiankin
täynnä puhetta munista ja
piirakoista.
Aamupalan jälkeen PoKan varapuheenjohtaja ja Metallikerhon
rahastonhoitaja ‘12 vetäytyivät
hyttiin huutelemaan rivoja
ilman housuja. Kehittävien
keskustelujen kirkkaimmaksi
tähdeksi nousi hypoteettinen
keskustelu selkäpanosta ja siitä,
miten se on mahdollista suorittaa. Jos oikeasti haluat tietää,
älä kysy.
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Tällä välin ryhmämme www-vastaavat sihteeri ja KV-vastaava kävivät
maissa katsastamassa satamaa lähinnä olevan Prisman limonaadivalikoimat. Myös lounas nautittiin yhdessä samassa ravintolassa kuin
aamiainenkin. Ruoka oli oikein hyvää ja jutut saatiin pidettyä melkein
mestan hintasolla.
Vielä olivat vuorossa viimeiset ostokset ja kahvittelut ennen rantautumista. Jäljelle jääneet kortsut päätettiin luovuttaa matkanjohtajaille
seuraavaa Tampereen reissua varten.
Kiitos kaikille osallistujille!
Metallikerhon varapuheenjohtaja ‘12

Matkalaiset:
Vuorimieskilta:
www-vastaava ‘08
prujukeisari ‘09
rahstonhoitaja ‘09
emäntä ‘10
ekskursiomestari ‘10
varapuheenjohtaja ‘10
kiltahuonevastaava ‘11
yksi toimittajista ‘11
apuemäntä ‘12
kiltahuonevastaava ‘12
KV-vastaava ‘13
päätoimittaja ‘13
koulutusneuvoston varajäsen ‘13
varapuheenjohtaja ‘13

Metallikerho
matkanjohtaja Etelä-Amer. ‘10
emäntä ‘10
ekskursiomestari ‘11
varapuheenjohtaja ‘11
matkanjohtaja Japani ‘12
rahastonhoitaja ‘12
puheenjohtaja ‘12
varapuheenjohtaja ‘12
sihteeri ‘13
emäntä ‘13
sponsorivastaava ulkoeksku ‘14

TeTy
rahastonhoitaja ‘13

PoKa
venemestari ‘11
venemestari ‘12
varapuheenjohtaja ‘12

IFMMS
www-vastaava ‘10

Mosaic
häärä ‘13

yksi likainen setä ‘87-->
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Kiltalaisten hiukset ennen
- ja nyt
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Kuten moni ehkä Facebookissa huomasikin, Teemu
Kerppu löysi huomautettavaa viime numeron kiltatyttöjutusta. Vaikkei hänen kommentistaan tykännytkään sata käyttäjää, lähetti hän silti Wuorikautisten toimitukselle mielestään paremman version.
Tässä se nyt on, vaikka vähän hävettääkin.

18

VÄRSSY
Kaikki sanoo että wappuviikko on rankkaa aikaa,
helpompaa olisi olla Pohjois-Koreassa kuuntelemassa
				
Kim Jong-unin schaibaa.
Äiti mua varoitteli teekkarikylän kosteista miehistä,
mummukin samalla luennoi pienistä sievistä.
Onneksi kukaan ei kerro isille,
saisin heittää hyvästit lapsilisille.
Kuitenkin oon kiltti likka,
yhestä sidukasta tulee jo hyvä hikka.
Wappuun kuuluu kuitenkin eniten munkit ja slima,
vaikka onhan noissa tippaleivissäkin pointti soma.

19

ISW MONS
Sunnuntai ”whatwhat what what?!”

Varhain aamulla koitti lähdön aika reissutiimin naisväelle. Lennot lensivät Kööpenhaminan kautta Brysseliin, josta tapahtui siirtyminen junalla eteläiseen Belgiaan Monsiin,
jossa sijaitseva Faculté Polytechnique de
Mons toimi reissun isäntänä ja tukikohtana,
josta exqut suoritettiin. Asumus, viattoman
opiskelijatytön kämppä, valloitettiin. Illalla oli
tarjolla tervetuliaisillallinen, jossa pääsimme
tutustumaan muuhun, aivan huippuun
isw-porukkaan sekä ah-niin-ihanaan lauluun
”drink it down, to the bottom..” Sopii laulettavaksi myös punaviinin kanssa.

Maanantai ”tiistaille!”

Aamulla vuorimiehet pääsivät luonnolliseen elinympäristöönsä, vanhaan kaivokseen. Kaivoksen pimeydessä pääsi myös polskimaan maanalaiseen järveen. Kun
pääsimme takaisin päivänvaloon, kurkkua kuivasi kaivospöly. ”Kylmä veitikka” kädessä
toinen tokaisi ”tiistaille!”
”tänään on maanantai..”
Iltapäivällä käväistiin betonitehtaalla. Ryhmämme miesvahvistus saapui juuri sopivasti ennen
stripparia ja liikennevalobileitä.
Voi sitä onnen päivää.
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Tiistai ”Goodbye everybody”

Rapea aamu alkoi saapumisella aamupalalle…
tuntia liian aikaisin. Käännetään ne kellot oikeaan
aikaan! Seuraavaksi suunnattiin kohti Brysseliä,
jossa homoparaatia erehdyttävästi muistuttanut seurueemme nautti muutamat päiväoluet
pissaavan poikapatsaan luona Manneken Pis
–komitean (paras duuni ikinä) vieraana. Ryhmämme aiheutti lisää hämmennystä/ihastusta
laulamalla ja tanssimalla housut nilkoissa Belgian
pääkaupungin keskustorilla. Viimeinen rastimme
Brysselissä oli suklaatehdas, jossa opimme miksi
valkosuklaa on epäterveellistä ja tumma suklaa ei.
Illalla kohtasimme reissun suurimman haasteen, pelätyn Belgian Beer Partyn. Tapahtuman idea oli juoda kuutta eri olutta olutmerkin vaihtuessa aina tasatunnein.
Lähdimme koitokseen pelokkain mutta sisukkain mielin, joskin jännitteet (ja pian
myös muisti) katosivat nopeasti bileiden alettua. Viimeiset havainnot - pääasiassa
kolme kerrosta täynnä humalaisia belgialaisia ja lainehtelevia lattioita - ryhmällä
sijoittuvat oluiden 3-5 välille.

Keskiviikko ”vähänkö mun tupsu haisee pahalle - no haistappa
mun tupsua!”

Yhtäkkiä, aamu. 2/3 ryhmästä selviää aamun ensimmäiselle exqulle, joka oli timanttiporatehdas. Firmaedustaja oli vanha raatilainen itsekin ja eilisestä kuultuaan
ymmärsi jakaa tasoittavat sekä pitää kalvosulkeiset lyhyinä. Mielenkiintoisen kierroksen jälkeen
kävimme myös valkoista sementtiä valmistavalla
tehtaalla, josta päällimmäisenä mieleen jäi 100
metriä pitkä pyörivä sementtiuuni. Illalla koko iswporukka oli niin kulunut eilisestä juhlimisesta, että
päätimme yksissätuumin käväistä vain paikallisessa baarissa maistelemassa hedelmälikööreitä sekä
paikallisessa herkullisessa belgian fries -tikkuperunamestassa… joskin osa jaksoi vielä käväistä toisen
paikallisen yliopiston baaribileissä, joissa pääsi
juomaan vaihteeksi taas olutta – lumisateessa.
21

Torstai ”tarhapöllön ääni kiiimiiiä,
kuuluu porstuasta päin..”

Torstain ohjelmaan kuului isäntäyliopistolla vierailu, jossa pääsimme tutustumaan
muun muassa robotti- sekä ekoautopajaan.
Iltapäivällä suuntasimme kohti belgialaisten
opiskelijoiden suosikkikohdetta, Bushin panimoa. Kyseinen panimo oli tunnettu siitä, ettei
se juurikaan valmistanut alle 8-prosenttista
olutta. Panimokierroksen ja kosteiden maistajaisten jälkeen suuntasimme takaisin Monsiin,
jossa kaikki heittivät puvut tai juhla-asut
niskaan illan kasinobileitä varten. Juhlien idea
oli pelata uhkapelejä poleteilla, jotka olivat kukin yhden oluen arvoisia. Suomalaiset osoittivat lahjakkuutensa tässä touhussa tyhjentämällä useammankin
pelaajan taskut poleteista niin ruletissa kuin pokerissakin. Koko isw-porukan
yhteinen saldo loppuillasta pyöri jossain 150 olutpoletin maissa eikä niitä sitten enää kukaan hullu juonut – varsinkin kun juomat olivat meille jo valmiiksi
ilmaisia!

Perjantai ”Does anyone
know what time is the
breakfast?!”

Heräsimme internationaaliin
huudahdukseen suomi residenssissämme. Mikä maa, mikä
valuutta, niin, joo oho. Sitten
kohti Euroopan toiseksi suurinta
avolouhosta. Jättimäiset kaivosvehkeet hämmästyttivät. Suomipoika pääsi pistämään napin
painalluksella 160000 tonnia kiveä paskaksi, oltiin ylpeitä koko porukka. Perillä
Monsissa pääsimme tutustumaan kaupungin historiaan ja juomaan skumppaa
kaupungintalon parvekkeella. Talousjohtaja oli kaunis mies.
22

Illalla isw-porukka antoi kauneimmat kiitoksensa isännille ja emännille –
giniä, viskiä, luumuviinaa, salmaria ja hikipuukenkädrinksua. Bileet sujuivat
muutenkin varsin vauhdikkaasti belgialaisten päästyä takaisin suosikkijuomansa makuun.

Lauantai ”Valentin, you little
liar!”

Kotimatka alkoi leppoisasti, kuskin
loistaessa poissaolollaan (kuskiksi
lupautunut huuteli vielä 3 tuntia ennen kyydin lähtöajankohtaa kutsuja
huoneeseensa viinahömpsyjen pariin).
Onneksi baarista löytyi lähes selvin
päin oleva belgialainen ystävä, joka tarjosi kyydin juna-asemalle. Kotimatka
saattoi vihdoin alkaa. Junassa saattoi
huokaista helpotuksesta. Hengissä,
lähes yhtenä kappaleena, onnellisena
ja kuoleman väsyneenä oma sänky
kutsui raskasta raatajaa.

Lopuksi kolmikon allekirjoittama muistilista tulevia Belgian reissuja varten:
-

olut on parempaa kuin hanavesi
olut ei ole olutta ellei siinä ole vähintään 8-prosenttia alkoholia
pidä toinen käsi aina vapaana, joudut kantamaan siinä olutlasia
bbp:ssä et voi välttyä muistikatkoilta tai lakin likaantumiselta
välimatkat on suomalaisille lyhyitä
ruoka on pahaa (paitsi suklaa ja belgianperunat!), belgialaiset mukavia
uni maistuu reissun jälkeen
varaudu pitämään niin hauskaa, että haluat tulla maahan vielä toistekin!
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Vähän oikeetakin asiaa:
ME310 – for life?
Mechanical Engineering 310 is more than a course. It is a lifestyle. Yes
it is one of the most demanding courses there are in Aalto, but it is also
one of the most rewarding ones. In spite of the insane schedules and
long hours, for some reason the students still enjoy it and would not like
to have it any other way. But what is this ME310?
At The start of the 2012 fall semester, twenty-two brave students were
chosen as ME310’s class of 2013. The course is built around small teams
of three to four Aalto-based students with varying professional backgrounds (at least one engineer, one designer and one businessperson)
that often represent varying cultural backgrounds as well. And as the
course is billed as “global team-based innovation”, each team is paired
up with another participating international university to form a single
global team of up to nine students in total.
Backed by a corporate sponsor, each global team is tasked with a unique
yet intensely challenging product development objective to solve over a
nine-month period. Our 2013 class at Aalto is made up of six teams, and
our corporate partners represent four different continents and the projects vary in scope from the development of creativity toys for children
in Colombia, to the design of autonomous car cabins for Audi.
So what makes this course so special? Or in other words, what would an
everyday engineer, designer or graduating business student get out of
this ME310?

24

First, ME310 is one of the most interdisciplinary courses available at
Aalto. Few courses offer the same opportunity to work with such an
array of academic talent, and in an environment structured around
effective knowledge transfer between peers as opposed to calculated
delegation. And the pace is fast and hard -- at times teams work 5-7 days
a week to meet their deadlines, similar to the schedules that graduates
may hold in their future careers.
Second, students actually get to build something. ME310 urges the use
of tangible prototypes in order to validate ideas, and all prototypes must
be tested with real users and not just within familiar classroom settings.
It is an excellent way to practice human interaction through design and
also the use a different approach compared to the traditional academic
point of view.
All in all, if you want to learn new approaches, meet awesome people or
just search for your limits and see what you are made of, then ME310 is
the choice for you.
ME310 for life.
ME310 in numbers:
Course code(s): Kon-41.4008, Kon-41.4009, Kon-41.4010, Kon-41.C
Credits: 25-35 ECTS
Duration of the course: 10 months (September 15th 2012 – June 11th
2013)
Number of students: 22
Number of nationalities in class: 8
Countries visited during the year: 13
Continents visited: 5
Hours spent in DF: Many (and still counting)
Official website: http://www.stanford.edu/group/me310/me310_2012/
index.html
(Un)official website:
http://saveme310.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/SaveME310?ref=ts&fref=ts
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Wuorikautisten seuranha
kupalsta
Hei sinä hyv. näk. 1. vuoden opisk.! Sinua Hei sinä kaunis fuksi/tupsufuksityttö!
kaipaa fiksu, manb., kyvyk. pruj. Kuva on Sinua kaipaa n. vuosikurssin norm. näk.
kiva. 715517LOL
kokenut mies. Bang with friends tuttua.
917385MPW
Hi! I’m looking for good looking girls.
NOT chubby, ugly or stupid girls. Where Sinä raamatullisen komea ulcan I find you? Only short-term relation- komaankokemusta omaava opiskeliships. Leaving soon. 817348GBR
japoika. Haluaisin upottaa sormeni
hiuksiisi ja kuiskailla korvaasi. Olethan
Etsin puheliasta ja reipasta n. vuoden
mukava kännissä. PS. Anna mun paiopiskelijaa jakamaan elämän solmut.
mentaa sua. 983716JUH
Olethan valmis tarttumaan asioihin, et
jättäydy taka-alalle, jatkat silloinkin
Mies? Oletko valmis rakastamaan
kun muut lopettavat. Kiharat plussaa.
isolla R:llä? Odotan sinua oppimistilan
118041MOI
Sulatossa 30.4. klo 8:45. Terv. kuuma
kuumempi kuumin (mutta mukava).
Ok näk. sinkku etsii alkoholitonta yhd. ill. 928371EHI
seur. pk-seud. 310313OTA.
Dear Eki. Oon 58 kg, oonx läski????
3 vsk. normivuorimies etsii normipuu918274EKI
laista tekemään vihreää kanssaan. Ei välii
henkilöstä. 837109IHA
Etsitään tositarkoituksella hyvää ja kypsää vappulounasavecia. Tehtäväsi olisi
Olen nälk. hyv. näk. 2. vuod. opisk.
juottaa minut humalaan. Kaik. yhteydetyttö. Etsin miestä. 100% posit. vastaus.
not. terv. tull. 170774WAU
827463FYI
Etsitään pariskuntaa. Tiiviit parit ja
Hei. Perun aiemmat seuranhakuilmoituk- yhteisnimet ok, helpottaa huutoja. Ei
seni. Kulta löytyi kainaloon. Terv. Ällötliian tiiviitä välejä. 982716SPI
tävän onnellinen vanha likainen setä.
000000OMG
Moro! Etin läpällä naispuolista
kiltiskaveria tekemään exäni mustasukSinä n. vuosik. opisk.! Ok. näk. isotis.
kaiseksi. 983716FIE
blond. ets. sidu/viiniseur. tositark ensi vkl.
Call me maybe? 040826MIE
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