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V/2013

		
Moi taas!

Pääkirjoitus

Viedään vuoden viimeisiä viikkoja. hehe. Tällä kertaa ajattelin jakaa kanssanne ylitsepursuavaa viisauttani. Tuossa Vuosijuhlien silliksellä (lisää Vuosijuhlista seuraavassa Wuorikautisten numerossa) satuin tokaisemaan erittäin fiksusti: “Siis jos sä et tee, niin sit sä vaan oot. Mitä lisäarvoa se sitten
tuo?”. Niin. Mitä lisäarvoa tuo oleminen. Aika vähän. Tietysti pitää nauttia
elämästä ja rentoutua välillä, ettei kiehu yli. Tästä päädynkin siihen, että
koko ajan tulisi joko tehdä jotain tai nauttia. Kehittyä tai rentoutua. Pahin
on, jos vain olet; tapat aikaa. Sekuntiakaan et saa takaisin.

“Siis jos sä et tee, niin sit
sä vaan oot. Mitä lisäarvoa se sitten tuo?”
Tänäkin vuonna olen tehnyt itseni kiireiseksi olemalla raadissa, metallikerhon hallituksessa, osaaikatöissä ja jokusen nopankin oon saanu ja aion
vielä saada. Kirjaimellisesti olen juossut paikasta toiseen ja koittanut pitää
parisuhteestakin huolta. Tehnyt olen paljon ja hyvä niin. Jos laiskottelee,
laiskistuu. Niin se vaan menee.
Mutta anyways, tässä kuvia minusta pienenä joulutunnelmissa <:-)
ps. joulu olkoon pyhitetty laiskotteluun
pps. Rakastan joulua ja piti tosi
paljon hillitä itteä lehden kuvituksen
suhteen... En täysin onnistunut.

2

kola
i
e
L
a
i
Mar

Päätoimittaja:
Maria Leikola

Toimittajat:
Petteri Halli
Petteri Piskunen
Inka Mäkinen
Hanna Salo
Sini Anttila
Arijussi Väänänen
Jenni Kivi
Iita Kejonen
Juhani Wallenius
Antti Halava
Sarianna Kiskola

Kiitokset:
raati 2013
Jussi Leinonen
Michael Saulny

Sisällys

Julkaisija:
Wuorikautiset
Vuorimieskilta ry
Vuorimiehentie 2
02150 Espoo
Painettu:
Multiprint oy

Runo
12

Juorupalsta
11

Selviytymisopas vaihtoon
9

Viikon
kuva 8

Pikkujoulut:
täytä itse
13

Pääkirjoitus
2

Puhiksen
pöhinät
4

Boliden
Exq 5

Pussar och
Kramer
6

4

Vuorimieskilta
muissa medioissa:
Ekskursio Bolidenille
Lähde: Liekki, 23/2013
Vuorimieskillan fuksiexcursio
Boliden painottaa yhteistyötä
niiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, joiden koulutusohjelmien opiskelijoista yhtiöllä
on rekrytointitarvetta joko
tällä hetkellä tai tulevaisuudessa.
29. lokakuuta BOHAssa vieraili suuri
joukko materiaalitekniikan opiskelijoita. Päivän ohjelmaan kuului yritysesittelyn lisäksi tehdaskierros Harjavallan
tehtailla. Isäntinä toimivat Esa Peuraniemi ja Petri Latostenmaa.

Teekkarit tutustuivat tehdasalueella
sulaton keskusvalvomoon ja valimoon
sekä rikastamoon ja laboratorioon
näiden alueiden asiantuntijoiden opastuksella.
– Teekkarit kyselivät paljon ympäristöja turvallisuusasioista. Myös prosessikysymyksiä esitettiin muun muassa
erilaisista kuonankäsittelyprosesseista
ja kuonien hyötykäytöstä. BOHA on
laitettu merkille työnantajana, sekä kesätyömahdollisuudet että viimeaikojen
insinöörihakuilmoitukset on noteerattu, kertoo Esa Peuraniemi.

Vuorimieskilta on Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhdistys. Kilta on
perustettu vuonna 1947 alun perin vuoriteollisuutta ja metallurgiaa opiskelevien ainejärjestöksi. Kalliotekniikan opintosuunnan siirryttyä
rakennustekniikan osastolle vuonna 2005 on
Vuorimieskilta ajan mittaan muuttunut lähinnä
materiaaliteekkareiden killaksi. Kilta tarjoaa
jäsenistölleen monipuolisesti erilaisia vapaaajanviettomahdollisuuksia ja muun muassa
tutustumiskäyntejä alan teollisuuteen.
Lähde: http://vk.ayy./

Lähivuosina BOHAssa jää eläkkeelle suuri joukko metallinvalmistuksessa ja sen tukitehtävissä toimivia henkilöitä. Siksi BOHA haluaa näkyä nuorille ja opiskelijoille mielenkiintoisena ja nykyaikaisena työnantajana. Lokakuun lopussa BOHAan kävi tutustumassa joukko teekkareita. Vierailun isäntinä toimivat Esa Peuraniemi (kuvassa toinen
vasemmalta) ja Petri Latostenmaa (kuvassa oikealla).

5

Pussar och Kramer
Tämän kirjoituksen ytimenä on ajatus Vuorimieskilta jee jee! Vaikka
varmaan kaikki killan lehden lukijat ovat hyvästä killasta jo kiitollisia,
niin ei pieni muistutus ole koskaan pahitteeksi.
Aivan ensimmäisinä asioina haluan kiittää vuorimieskillan raateja
vuosimallia 2010-2013 tapahtumien järkkäämisestä ja killan toiminnasta huolehtimisesta. Nuo kyseiset raadit ovat minun kiltaelämäni
aikana olleita raateja enkä kiellä, että aikaisemmat ja tulevat raadit
eivät ole yhtä arvostettavia. Henkilökohtaisesti minun fuksivuoteni
oli upea vuosi ja saattoi olla jopa elämäni paras vuosi. Vuorimieskillan toiminta ansaitsee kunniaa mielikuvituksekkaista tapahtumista ja
siitä, että kiltaan ovat aina tervetulleita kaikki ihmiset sellaisina kuin
he ovat. Koskaan en ole tässä killassa tuntenut sosiaalista painetta
siitä, että pitäisi olla tietynlainen ja minun mielestäni se on erittäin
arvostettavaa sekä ihmisessä että tällaisessa pienessä yhteisössä.
Tapahtumat ovat vuorimieskillassa ihania tapahtumia sen takia, että
ne eivät keskity juomiseen. Tykkään myös sitseistä ja pakko myös
niistäkin kiittää, sillä useimmiten olen saanut rahoilleni vastinetta.
Minulla on tapahtumista nyt vertailuainesta ja voin sanoa, että hyvät
tapahtumat eivät ole itsestäänselvyys. Ei puhettakaan, että kaikissa
killoissa löytyisi sellaisia tapahtumia kuin Stedin Spelit, hankifudis
ja MacGeiver -ilta. Jos en olisi tullut ensimmäisenä fuksivuotenani
Vuorimieskiltaan, niin en osaa sanoa, olisinko jäänyt tähän kouluun.
Toisaalta, jos en olisi nähnyt kolikon rumaa kääntöpuolta, niin ehkä
olisin voinut jäädäkin teekkarien keskuuteen. Itse en ensimmäisenä
fuksivuotenani juonut paljon ollenkaan, sillä minun alkoholikokeiluni
alkoivat vasta täällä koulussa. Ei kukaan tullut minulle siitä urputtamaan tai painostanut juomaan vaan se oli kaikille ihan ok ja koska
tapahtumat olivat paljon muutakin, niin en tuntenut jääväni mistään
paitsi.
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En osaa sanoa, mistä Vuorimieskillan hyvä meininki johtuu. En sanoisi, että kaikki on pienen kiltakoon ansiota. Vaikea myöskään ajatella,
että vuorimieskillan ihmiset ovat tietyntyyppisiä, jos vertaa muihin.
Vuorimieskillassa vain on sitä jotain! Jone Nikula saattaisi sanoa, että
vuorimiehissä on karismaa! Minä en ole henkilönä juurtuvaa tyyppiä
ja tykkään tutustua erilaisiin asioihin. Vuorimieskilta kuitenkin tulee
luihin ja ytimiin! Toivottavasti kilta selviytyy aktiivien avulla ja miksei
vähemmän aktiivisten, mutta ihanien ihmisten avulla tulevaisuuden
tohinoista!
Hanna Salo
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Survival guide
vaihto-opiskeluun
Kohdemaa. Valitse tarkasti, minne haluat mennä. Paikallisen kielen
osaaminen ennakkoon on vain plussaa, kukaan ei kuitenkaan puhu
englantia. Vaikka puhuisikin, niin siitä ei saa selvää. Mikäli siitä saa
selvää, siinä ei ole mitään järkeä. Tästä syystä kannattaa pysyä poissa
Eurooppalaisista kehitysmaista, rautaesiripun varjostamista paikosta.

Talous. Oikeastaan mikä tahansa maa on suomalaiselle opiskelijalle halvempi vaihtoehto, mikäli matkustaa
Pohjoismaiden ulkopuolelle. Poikkeuksiakin toki löytyy,
mutta esim. Itä-Eurooppa on halpa. Jopa kaljasta saa
opiskelija-alennusta. Ilmankin se maksaa peräti alle euron. Länsi-Eurooppa onkin sitten hieman kalliimpaa seutua, mutta Suomen hintatasoon tottuneena eivät nekään
paikat pahemmin hätkäytä. Silti kannattaa pitää välillä
järki päässä ja lompuukki kotona.
Kulttuuri. Eiköhän myönnetä jo heti kättelyssä, ettet kumminkaan
ole sinne vaihtokohteeseesi opiskelemaan mennyt, vaan haluat pitää
”ilmaisen” välivuoden. Tutustu siis vieraaseen kulttuuriin, ystävysty
paikallisten kanssa ja opeta heille suomea. Kokemuksesta voin sanoa,
että ”Hääyöaie” kuulostaa humalaisen jorinalta, ”Kärrynpyörä” yhdistettynä ”Perkeleeseen” on vahva voimasana, jolla saa tilaa ympärilleen tilanteessa kuin tilanteessa ja ”Skål” on helpompi lausua kuin
”Hölökynkölökyn”.
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Ruoka. Maitohappobakteereja saatat tarvita
ensimmäisten viikkojen aikana, kun pötsisi vielä
totuttelee uuteen bakteerikantaan, mutta kokeile
siitä huolimatta kaikkea uutta ja paikallisten
mielestä hyvää sapuskaa ja jätä se perus nakit
ja muusi ostamatta. Kaikki tulee lopuksi maistumaan oikein hyvältä, sillä se on sinulle täysin
uutta sapuskaa. Paikallinen kebab maistuu aina
erilaiselta kuin suomalainen karvakäsimyllerrys.

hätämajoitus

Kebabeläin

Asuminen. Tämä saattaa olla monelle vaihtoon
lähtijälle se yksi suurimmista päänsäryistä. Älä
silti vaivaa päätäsi moisen takia, harvemmin
niitä opiskelijoita siellä siltojen alla tai paperiroskiksissa nukkuu. Kyllä kohdeopistosta aina
osataan jotain neuvoa ja yleensä paikka jopa
järjestyy paikallisen opinahjon avustuksella.
Pois siis turha huoli ja jätä se makuupussi sovinnolla kotiin.

Liikkuminen. Julkinen liikenne toimii vaihtelevasti, mutta esim.
Itä-Euroopassa paljon paremmin kuin Helsingissä. Länsi-Euroopassa
sitten ei ihan niin hyvin, mutta siitä huolimatta kyytiin pääsee lähes
jatkuvalla syötöllä ja määränpäähäänkin saattaa vahingossa eksyä.
Yleisesti ottaen julkinen liikenne toimii kaikissa kasvukeskuksissa eikä
opiskelijahintainen kuukausilippu pahemmin kukkaroa kuormita paikasta riippumatta.
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Opiskelu. Ota ilo irti vieraasta maasta, mutta muista myös hoitaa se
opiskelu edes jotenkuten, ettei ole sitten Suomeen palatessa näytettävä
pelkkiä nollia. Binäärikoodikin on tässä asiassa paljon parempi sarake,
kuin täysi nollataulu. Yleensä ne vaihto-opiskelijoille asetetut vaatimukset ovat hieman vaatimattomampia kuin
paikallisille penkinkuluttajille asetetut. Aina voi
vedota siihen, ettei ole natiivi kielen puhuja ja
et vaan ymmärtänyt kysymystä. Tai maikka ei
ymmärtänyt vastaustasi oikealla tavalla.

Wuorikautisten valheellinen
perättömien juorujen palsta
(Toim. huom. Mikään alla olevista juoruista ei EHDOTTOMASTI pidä paikkaansa)
Vuorimieskillan ulkomaankomentoryhmäläisiä on bongattu testailemassa uskalluksen ja
avoimuuden rajojaan useaan otteeseen pimeissä, ahtaissa puolalaisissa soluhuoneissa.
Wuorikautisten saamien tietojen mukaan eräs fuksikasvatuksesta kiinnostunut kiltalainen
näyttää lämmittäneen suhteensa entiseen rakastettuunsa – heidät on useaan kertaan
tavattu vaihtamasta helliä katseita ja kosketuksia.
Vuorimieskillan vanha raatilainen muutaman vuoden takaa on luonut erittäin läheistä
tuttavuutta nuoren ja viattoman toisen vuoden opiskelijan kanssa kiltahuoneella eräiden
syksyisten sitsien jälkimainingeissa, supistaan kiltiksellä.
Eräs nuori kiltalainen on harrastanut villiä seksiä tyttöystävänsä kanssa omassa kodissaan, verhot tarkasti kiinni, pimeässä soluhuoneessa, peiton alla, selvin päin.
Eräs killan onnellinen vanha setä on jälleen erittäin onnellinen, nimetön lähde tietää
kertoa.
Eräs viehättävä kiltalainen on tunnistettu netin useilta deittisivustoilta profiilinsa duckface-kuvista. ”Taitaa herua”, puskaradio sähköttää.
Vuorimieskillan Vuosijuhlilla nähtiin ajoittain jopa kyseessä olevalle pöytäseurueelle kiusallista ”huomaamatonta” käsipeliä pöytäliinan alla. Vuorimiehet rohkenevat näemmä
monenlaiseen hauskaan aivan edustuspöydän lähelläkin.
Killan Vuosijuhlan silliksen aikana erään vanhemman kiltalaisen alastomalta vartalolta
nuoltiin sulaa suklaata saunassa. Meno äityi lopulta niin villiksi, että lappeenrantalaiset
edustajatkin saatiin maanittelemalla mukaan.

(Toim. huom. kuvien henkilöt eivät missään nimessä liity tapahtumiin!)

11

Oodi toiselle
periodille

Ulkona tummuu märkä syys
Ravaan luennolta harkkaan,
harkasta kerppuun
hiljalleen katoaa elämästä hyvyys

Painaa repun remmi olkaa
dedis taasen pollaa
Karjun: ”Hiljaa täällä olkaa!”
kun mikroluokan häly keskittymisen rollaa
Alkaa excel silmiäni kivistää
Viittaukset vääriin soluihin livistää
yritän keskittymiset viimeiset tiristää
mutta jo vaksi mut kohta pihalle nivistää
On nälkä kuin sudella
Mutta kiinni on jo Täffät ja Alvarit
Alepan kassatäti kehtaa papereita udella
Uupunut mieleni meinaa tehdä Halvarit
”Vaan onhan kohta Joulu!”
muistuttaa iloinen kurssikaveri.
”Kunhan ei mua ensin kaada koulu,”
vastaan mielessäin solun laveri
Puukkaavat ensin päälle tentit,
huoneissaan niitä vääntävät
Marjat ja Pentit
kyssärit keksien jäätävät
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-Juhani Lieska

PIKKUJOULUT
Täytä tyhjät kohdat.
____________ oli kaikkein tontuimman näköinen.
Joulupukkina nähtiin ____________, joka ____________.
Emännän pipari maistui ____________.
Misteli
Parhaalta tänään maistui ____________.
Vanha isäntä oli ____________ kunnossa.
Parasta tämän vuoden pikkiksissä oli ____________, koska
____________.
Hartain joululahjatoiveeni on ____________.
Lisäksi joulupukin säkeistä toivoisin löytäväni ____________ ja
____________.
Huomenna on ____________.
Bonuskysymykset - ympyröi!
Kumpi glögi on parempaa?
Terästetty / Holiton
Kumpi on tänä iltana komeampi?
Uusi isäntä / Joulupukki
Entä eniten humalassa?
Uusi isäntä / Joulupukki / Vanha isäntä

Pukki

13

Lempparijoululauluni?
Varpunen jouluaamuna / Petteri Punakuono / Kulkuset
Kumpi olen ollut tänä vuonna?
Kiltti / Tuhma
Lisäbonus: Jouluvitsejä oikean tunnelma saavuttamiseksi
Mitä tapahtui tontulle, joka hukkasi tupsulakkinsa?
- Jäätyi korva tunturilla.
Miksi joulupukki näyttää aina niin tyytyväiseltä?
- Koska joulupukki tietää, missä tuhmat tytöt asuvat.
Miksi jouluna ei saa riisuutua valot päällä?
- Tonttu voi tulla ikkunan taa.

äntä
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Uusi isäntä

is
Vanha

Lehtiarvostelu
Wuorikaustiset V/2013 on päätoimittaja Maria Leikolan viides teos
ja siltä se näyttääkin. Alkuinnostus on selvästi laantunut ja päätoimittaja on turvautunut helppoihin ratkaisuihin, kuten muiden
lehtien suoraan kopioimiseen. Valitettavaa, mutta totta, Leikola ei
yllä kevään lehtien tasolle tällä työllään.
Pääkirjoitus on hengetöntä ja pinnallista. Suorastaan tekosyvällistä.
Sisällysluettelosta ei saa selvää, vaikka joku kannen pukeista lainaisi
lukulasejaan. Puhiksen pöhinöistä huokuu Vuosijuhlien jälkeinen
gonahdus. Edes Wordiä ei jaksettu avata vaan piti sitten tuhertaa
kertakäyttöastioille. Kestävää? Ei todellakaan.
Pussar och Kramer -juttu, vaikka onkin täyttä totta, pitäytyy niin
kapeasti Vuorimiesmyönteisessä näkökulmaansa, ettei sitä voi kutsua
objektiiviseksi journalismiksi. Jalometalli ei johda sähköä. Tosi jaloa
joo.
Vaihto-oppilaan survival guidessa on sentään yritystä, mutta kokonaisuus on liian pirstaleinen, eikä aihealueita saada sidottua yhdeen.
Ja kuvat on rumia. Juorupalstan kaikki juorut ovat epätosia ja runo
nyt vaan on runo.
Kaiken huippuna Pikkujoulujutusta puuttuu kaikki sisältö! Mitä
helvetin jounalismia tuo tuollainen on?
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Wuorikautiset ei suosittele
Wuorikautisia.
ps. Koska tästäkin värillisestä sivusta on maksettu, tässä on kuva.

