Pääkirjoitus

Moikkamoi!

Vappu on jälleen täällä, ja on aika juhlia kaikkea sitä työtä, jota olemme vältelleet ja siirtäneet
huomiseen vuoden aikana. Kuitenkin olemme selviytyneet edestämme löytyneistä haasteista.
Wuorikautiset täten kehottaa juhlistamaan työn lisäksi kaikkea, mitä elämäämme kuuluu.
Myös hauskanpitoa ja lepoa.
Muistatte varmasti oman työpanoksenne tältä vuodelta. Eiköhän nyt muistella, mitä hauskaa
Vuorimieskilta oli kevään aikana keksinyt vastapainoksi.
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Puhiksen pöhinät
(vaiko Paheenjohtajan jorinat?)

Alkuvuosi on vierähtänyt todella nopeasti, istuva raati on totutellut
toimimaan yhdessä tiiminä sekä opetellut kokouskäytäntöjä ja
järjestänyt kaikenlaisia kivoja tapahtumia, sekä toisinaan jopa
edustanut kiltaa sekä Otaniemessä että sen ulkopuolella. Ensi syksyn
kalenteria ei ole vielä suunniteltu loppuun asti mutta ainakin Rapujuhlat, Koeporaus sekä tietenkin Vuorimieskillan 67. Vuosijuhla ovat
varmasti tulossa. Saattaapa raati myös keksiä ihan uusia tapahtumakonsepteja, joista toivottavasti tulee vielä joskus tärkeitä perinteitä!

Sarjis

by Maikl

Kevään puolella on tapahtunut kaikenlaista – Wapunaloitusbileet,
Aamusitsit, Kaverisitsit sekä suuret yhteissitsit Inkubion, Maanmittarikillan ja Athenen kanssa. Killassa ollaan laulettu ja juhlittu
sekä excuiltu ja verkostoiduttu. Vuorimiesmeininki on voimissaan!
Kuten muutamana viime keväänä, niin nytkin Vappulounaan
hinnannousu narisutti odotetusti, ehkäpä ensi vuonna säästetään
rahaa jättämällä se jälkiruoka pois, kuten huhujen mukaan
vielä 2000-luvun alkupuolella oli tapana. Hieno idea sinänsä
– tällöin voidaan keskittyä paremmin siihen olennaiseen
eli meidän kaikkien Vuorimiesten yhteiseen ilonpitoon!
Pitkän Wapun ja sen koitosten
jälkeen
päästäänkin
jo
kesälaitumille, mutta ennen sitä on
tiedossa vielä Vuorimieskillan perinteinen Kevätretki Suomenlinnaan
– siellä nähdään! (Toivottavasti
tänä vuonna ei tarvita ambulanssia
keskeyttämään bileitä.)
Erinomaista Wappua kaikille killassa
oleville, poissa oleville ja vastakin
kiltahan tuleville!
Kippis, skål ja gluck auf!

-
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Sini
video-game-foliage.tumblr.com
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Puheenjohtaja
Sini Anttila
Steel/Dragon
Sassy Nature
Intimidate

Roar

Pursuit

Outrage

Hyper Beam

Excursiomestari
Jon Lindström
Steel/Ice
Bold Nature
Sturdy

Strength

Focus Energy

Powder Snow Iron Head

Rahastonhoitaja
Sihteeri/Tiedottaja
Elina Oksanen
Steel/Electric

Lassi Klemettinen

Spark

Slash

Agility

Assist

Steel/Dark

Payback

Thrash

Naughty Nature
Prankster

Swagger

Sucker Punch

Jolly Nature
Early Bird
Päätoimittaja
Sanni Lassila
Steel/Fighting
Isäntä
Harri Salmi
Steel/Water
Impish Nature
Moxie

Emäntä
Ronja Ruismäki
Steel/Fire
Adamant Nature
Steadfast
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Taunt

Substitute

Charm

Soak

Quirky Nature
Moody

Opintovastaava
Otto Kiiski
Steel/Ground
Relaxed Nature
Truant

Softboiled Incinerate
Refresh

Glare

Fuksivääpeli
Olli Kanninen
Steel/Ghost
Timid Nature
Adaptability

Sketch

Karate Chop

Snarl

Frustration

Rest

Amnesia

Yawn

Earthquake

Teleport
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русская партия
- Venäjäsitsit
Tammikuun lopun kylmyydessä eteläisen
Suomen rannikolla eräässä kerhotilassa
kokoontuivat Venäjän maﬁan edustajat,
venäläiset moukarinheittäjät ja Tatjaana
Rakopaljaana. Paikalla olivat myös Petrovichien, Seiskovichien, Kovalchukien ja Bogdanovien sukujen edustajat. Tapaamisen luonne
lähenteli juhlintaa, mutta ainakin aluksi
tunnelma oli osanottajien kesken kiristynyt.
Seurueeseen soluttautuneen seurapiirihuoran
silmin meininki näytti teennäiseltä. Mahtoivatko kaikki nuo valloittavat miekkoset
(mm. Igor, Sergei, Vladimir) tulla nimistään
huolimatta jostain aivan muualta kuin rajan
takaa? Turkiksia ja karvahattuja oli naamiaistunnelmaan asti, ruoka oli ei-todellakaanvenäläistä ja tunnelmakin oli kovin sivistynyt
venäläiseen vodkaperinteeseen tottuneelle
(yleensä sjammun pjöydälle jotta mjinut
on hjelpompi ottaa!). Stolichnayaa taisi
sentään jossain vaiheessa löytyä jostakin.

Oikeat Sitsit

Jotakin

niistä tietäisin, olinhan siellä
minäkin. Kaiken olen myös unohtanut,
sillä jutun kirjoitan vasta nyt pari kuukautta myöhemmin. Pitänee siis mennä käsivakioiden ja värikynän avulla eteenpäin.
Olivathan Oikeat Sitsit oikeinkin mukavat,
kuten perinteisesti saattoi olettaa. Paikalle
oli eksynyt vanhempaa porukkaa, mutta
myös niitä nuorempia oli oikein mukavasti
paikalla. Mistä tämän tiedän? Noh, muistan
edelleen erään salasanan… Mukana menossa
oli myös killasta erotettu vuosikerta, kenet
lieneet lahjoneet päästäkseen mukaan. Tai
sitten se johtui siitä, että järkkäämässä oli
pelkästään kyseisen vuosikurssin edustajia.

Myös ulkomaan edustajia oli saatu mukaan
sitseille. Yhtä lukuun ottamatta kaikki
EMEC-ulkkarit olivat rohkaisseet mielensä
ja tulivat katselemaan, miten meidän killassa
sitsataan. Yksi näistä mukaan eksyneistä
ulkkareista ei tosin ollut jostain syystä raahannut pukuaan mukaan Suomeen, vaikka
Unkariin sellaisen pystyi hyvin ottamaan

mukaan. Tiesihän hän sentään, että meillä
on Suomessa kurssin päättäjäisetkin, mihin
olisi jopa suotavaa pukeutua tyylikkäästi.
Samainen heebo päätti myös samana päivänä
yrittää perua osallistumisensa. Mutta kuullessaan, että ne juhlat pitää jokatapauksessa
maksaa, ei hän ollutkaan enää niin kipeä.
Teema sitseillä oli España ja alkupaloiksi
tarjoiltiin tapaksia. Pääruoka oli myös
hyvää. Jälkiruuaksi tarjoiltiin espanjalainen
crème brûlée. En siitä espanjalaisuudesta
oikein tiedä, mutta hyvältä sekin sapuska
maistui. Teeman mukaisesti pöytiin sai myös
ostaa sangria-kannuja, enkä tällä kertaa
tarkoita mitään espanjattarien tissejä. Teema
ei tosin näkynyt ollenkaan sitseillä, muuten
kuin ruuassa. Hyvä veto järjestäjiltä.
Jatkot olivat perinteisessä paikassa perinteisellä teemalla höystettynä, jossa niitä tissejä
sitten näkyikin ihan mukavasti. Ja olihan
ne tissitkin pakko mainita tässäkin jutussa.
Speedy Gonzales

Joku koppalakkipäinen virkavallan edustaja
kierteli juhlakansan keskuudessa jakamassa
valtaansa, lakkiaan ja isällisiä kädenpuristuksiaan (...). Illan ohjelmanumerona
Moukarovich heitti moukaria. Muita merkittäviä tapahtumia ei ole eikä kukaan halua
muistaa.
Illan emäntää ja isäntää konsultoituani kuulin,
että aveceina juhlakutsuun vastanneet halusivat nähdä jallua, eitä, sinua, teekkareita (???)
ja kyllää - mielellään kaunista sekä huumorintajuista, kiitos. Vain rumia ja karvaisia oli.
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The Legend of ISW 2014
-Kotimaan Pitkä

Pitkän sumplimisen jälkeen Raati ’14 sai
viimein järjestettyä viikon ohjelman ulkomaalaisille, joita saapui kuudesta eri maasta
helmikuussa. Ensimmäisen varsinaisen illan
Toogabileissä kaikki näkivät toisensa virallisesti. Heti synkkasi ihmisillä, omatekoisten ja
erikokoisten toogien ansiosta tai niistä huolimatta.
Kauaa ei kenenkään annettu nukkua.
Reissuun piti pitkän matkan takia lähteä jo
ennen kuutta. Ainoastaan opintovastaavamme
sai nukkua paljon pidempään, sillä häntä ei
näkynyt missään eikä puhelimeen vastattu.
Saimme viimein hänet kiinni klo yhdeksän,
ja kuuluisien kirosanojen jälkeen opastimme
hänet junaan. Matkustajat kärsivät kiusaavista
jäniksistä. Riisit oli pöllitty ja kaikki luottamus pitkäkorviin hävinnyt lopullisesti.
Puolenpäivän aikaan saavuimme Pyhäsalmen
kaivokselle. Vieraamme ovat meitä enemmän
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erikoistuneet kaivoksen aiheeseen, mutta
syvyyksiin syöksyminen hissillä oli kaikille
jännittävää. Korviin sattui, ja päätoimittaja
kertoi viimein oppineensa tasaamaan paineet
korvista. Kaivoksen syvyyksissä oli myös oma
ruokala ja pieni sauna, ja sitä melkein unohti
olevansa yli kilometrin syvyydessä. Kaivos
itsessään kuitenkin muistutti tästä uudestaan.
Ensimmäinen illanviettokin oli onnistunut. Veimme tavaramme vuokramökeille
ja saunoimme ahtaasti ennen kuin palasimme
isäntiemme
järjestämälle
sitsityyliselle
illalliselle. Pöydille oli jopa tarjottu heidän
omaa olutmerkkiään. Mökkijatkoille pääsi
viimein opintovastaavammekin paikalle, ja
meno oli oli railakasta! Ulkomaalaisten kanssa laulettiin paljon, ja päätoimittajakin oli
Dizziful Bliss – fiiliksissä. Sen sijaan professorivalvojamme... “Frasse Forever”, kuten hän
itse sanoi.

Seuraavana määränpäänä oli Ruukki Raahella.
Kaikki nukahtivat bussin rauhalliseen hurinaan paitsi vastuullinen excumestarimme.
Ruukilla keskusteltiin yhtiön tulevaisuudensuunnitelmista, ja tämän jälkeen kiersimme
tehdasaluetta. Isäntämme kertoi härskin vitsin,
ja tehdaskierroksella päästiin ohjaamoon.
Ei valitettavasti päästy näkemään valssausta
ja seksikästä hohtavaa metallia koneiston
huollon takia, mutta jotain vielä ainutlaatuisempaa saimme todistaa. Eräs valssatuista
levyistä oli ennennäkemättömällä mutkalla ja
kuprulla, ja päätoimittaja pohti, oliko tehtaan
tapahtumilla jonkinlainen syy-seuraussuhde.
Illanvietto oli viikon paras. Kohteessa
oli savusaunakin. Lumikylpyjä ja hyvää
illallista. Brittiläinen vieraamme ihastui kermaperunoihin, mutta hädin tuskin kehtasi pyytää
sitä mukaan matkaevääksi. Odottamansa pikku kupillisen sijaan hän sai mukaansa suuren
laatikollisen. Bussissa laulettiin Pokémonia
ja Muumeja, mutta Intian kuu ei jatkunut
kovinkaan pitkään kielimuurin takia. Illan
jatkot olivat oululaisen Prosessikillan seurassa
teekkaritalolla. Vastapalvelukseksi vieraanvaraisuudesta vaihdoimme heidän lipputankoonsa Aalto-yliopiston lipun.
Keskiviikkona oli kohteenamme
Tornion Outokumpu, jossa oli valitettavan
lyhyt visiitti. Vierasreitit tehtaalla olivat vaati-

mattomat. Kalvosulkeisilla ulkomaalaisissa
huomasi matkan rasitusta, ja päätoimittaja
sotki haalareitaan näyteterästen pölyllä.
Torniosta lähdettiin pitkälle bussimatkalle Tamperetta kohti. Bussissa todistettiin ankaraa pilkkimistä, kaikenlaista
keskustelua ja radio Novan suomalaista,
melankolista musiikkia. Tunnelma vaihtui
tuskaan ja angstiin kun tauon alkaminen
venyi. Bussin vessaa ei voinut enää edes harkita,
ja kaikki olivat äärimmäisen helpottuneita
kun bussi kaarsi ABC:lle.
Illan viimeisessä vuorossa olevat
Hesen työntekijät saivat vastuulleen valtavan
määrän nälkäisiä opiskelijoita. Suuttumus
nousi pintaan kun ruoan saaminen kesti
ja kesti. Asiakaspalautteen kirjoittamistakin
kokeilimme, mutta mittarikenttää emme
oikein ymmärtäneet. Mikä se on? Se jäi vielä
mietityttämään.
M i t t a k e n t t ä .
Seuraavaksi pääsimme tamperelaisten mikkiläisten huomaan. Ilta jatkui
joidenkin osalta pitkään, mutta monet vieraista
ja raatilaisista päättivät levätä. Pääsimme valloittamaan tamperelaisten kiltahuoneen, kun
katsoimme Suomi-Itävalta – lätkämatsia. Heti
ensimmäisillä minuuteilla Itävalta teki maalin. Critical hit! Finnish people’s Attack fell!

11

Olimme bussin nimenhuudossa pyrkineet
opettelemaan matkustajien järjestyksen, ja
sanomaan aina listan seuraavan ihmisen
nimen vastaukseksi. Vielä ennen Sandvikille
pääsyä ei tämä aivan mennyt putkeen.
Sandvikilla tehdaskierrosta ei ollut,
mutta
kalvosulkeiset
olivat
viikon
eeppisimmät. Tauot, pullat ja tee pelastivat
päätoimittajan. Hän seurasi salin esitystä
taaempaa, kun muu raati istui kiltisti eturivissä.
Hän vähän kiristeli hampaita setin englannin
kielen tasosta.
”Aand.. It’s coming.” Raati hajosi
hiljaa. Muutaman minuutin kuluttua britit
kysyivät täysin vakavissaan kaivostoiminnan
penetraationopeudesta. Tämän jälkeen kaikki
huomasivat kun raatilaiset tipahtelivat tuolilta, ja sulkeiset seisahtuivat naurukohtaukseen.
Illanviettoa ei ollut luvattu, joten
ei voinut muuta kuin läksiä takaisin etelään
kuin anti-Nuuskamuikkunen. Saavuttuamme
viimein takaisin Otaniemeen kokeilimme
vielä viimeisen kerran nimenhuutoa, ja Epic
Combo viimein onnistui.
Ennen viimeisen illan loppu-
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huipennusta lähdimme ulkomaalaisten
kanssa Helsinkiä kiertämään. Päätettiin lähes
yhteistuumin pitää mukava nähtävyyskierros.
Great Miners Ball. Tänä vuonna
Raadin tulikoe oli varsin kesy. Belgialaiset
toivat olutta ja kahdesta maasta ei tuotu
lahjajuomia. Espanjalaiset eivät tajunneet
tuoda mitään (mahtaakohan heidän lupaamansa lahja koskaan tulla postissa)
ja briteiltä saimme ihanat jumpperit. Puukenkätemppu oli perinteinen, mutta yksissä
ollut pehmuste toi juomaan sellaisen uutteen,
että päätoimittaja oli iloinen ettei joutunut
siitä maistamaan. Kaiken kaikkiaan Raati
onnistui pitämään arvovaltansa haasteen
loppuun asti, ja viimeinen ilta sai alkaa.
Rankan viikon jälkeen loppupäätelmänä
oli se, että ulkomaalaiset olivat mukavia
ja hienosti messissä kaikessa. Joidenkin
yritysten taloudellisesta nihkeydestä huolimatta saimme järjestettyä kelpo illanvietot.
Raatilaiset auttoivat ja tukivat toisiaan vastuuvuoroista huolimatta, ja yhteishenki vahvistui
entisestään. Päätoimittaja kiittää.
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ISW Mons -matkakertomus

Vieraanvaraisuutta... ja Patonkeja
Torstai-iltapäivällä alkoi matkamme kohti Amsterdamia, jonne
oli tarkoitus mennä ottamaan
vähän tuntumaa Monsia varten.
Hostelliin päästyämme ja yhden
jäsenemme naisen takia hukattuamme ﬁilis oli korkealla. Olut
näytti olevan suhteellisen edullista ja aivan hostellin alakerrassa oli
myös patonkikauppa. Eli Burger
Kingin kautta patongille, jonka
jälkeen hieman kiertelemään.
Red Light ei ollut aivan elementissään näin helmikuussa, mutta
ei se menoa haitannut.
Korvaavaksi nähtävyydeksi löysimme mahtavan live-jazz -pubin,
jossa meno oli nostattavaa.
Ai niin, Chimay Blue, 3,70.
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Lauantaina jatkoimme matkaa
itse pelipaikalle Monsiin, ja
saimme kuin saimmekin myös
kolmannen muskettisoturin mukaan joukkoomme. Jäähyväiset
olivat liikuttavat, mutta viimein
juna lähti viemään meitä uuteen
valtioon. Perille päästyämme
vastaanotto oli lämmin, ja
kämpille tultuamme menimme
tietysti samana iltana vielä
maistelemaan paikallisia patonkeja. Olivat erinomaisia. Kaverit
kuulemma hakevat tarvikkeet
niihin suoraan Maastrichtista!

Muistin palautuessa olikin jo
lauantai, ja viimeisen illan aika.
Suurin osa matkalaisista oli jo
lähtenyt takaisin omiin säälittäviin yliopistoihinsa, joten meno
oli taas melko exclusive. Sunnuntaina sitten junaan ja paluulento
Amsterdamista
kotisuomeen.
Viikko oli rehellisesti yksi elämäni
parhaista, meno oli todella
mahtavaa ja isännät uskomattoman ystävällisiä ja avokätisiä
(vaikkakin mielestäni paikallinen
meininki on ajoittain hyvän oluen
tuhlausta). Reissulta käteen jäi
muutama ylimääräinen kilo,
uusia ystäviä ja joku IFMMSpresidentin tittelikin(?).
Jos tulee mahdollisuus lähteä
joskus, suosittelen ehdottomasti
tarttumaan siihen!

Oltuamme ensimmäiset saapuneista meille muodostui erittäin
hyvä side isäntiimme, ja tämä
näkyi
mahtavana
vieraanvaraisuutena koko viikon ajan.
Olimme todellakin kuin kotonamme (vaikka toisen illan oksennusepisodit hollantilaisten viiden
litran Jenever-kannusta johtuen
saattoivat tätä vieraanvaraisuutta
hieman rokottaa).
Viikon aikana kuulemma oli kaikenlaista tapahtumaa, ilmeisesti
myös joissakin yrityksissä vierailimme. Yhtä iltaa lukuun ottamatta
kävimme joka yö maistamassa
vielä paikallisia patonkeja, hyviä
olivat edelleen. Elämäni suurimman patongin (kokoluokka: ei tästä
maailmasta) nautin myös tällä
reissulla. Teki tehtävänsä.

Gluck auf,
Lassi
President of IFMMS
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Tupsulukkarien kevättervehdys...
Vaalikokoushulabaloo (zweite part)
Sana vaalikokous saattaa herättää mielikuvia kuivasta väännöstä, tylsämielisestä
nillittämisestä ja tiukkaakin tiukemmasta, suorastaan ulseroivan stressaavasta
kilpailusta. Wuorikautiset ei kuitenkaan havainnut mitään näistä kauhuista
osallistuessaan Vuorimieskillan vaalikokouksen toiseen osaan syksyllä 2013.
Pakokauhu ja hiki vallitsivat varmasti ehdokkaiden keskuudessa kun heidät marssitettiin verenhimoisen yleisön eteen.
Sankarilliset kandidaatit, kuten muuan Harmi Salmari* ja Bini Enttilä* kykenivät
kuitenkin pitämään sisäiset demoninsa sisällään vielä mystillisen maljan tyhjennyksen
jälkeenkin.(lähde?) Valinnan virallistuttua vaaliyleisö ja valitut tulivat yhteistuumin
Cantinaan. Harmin osalta pidot alkoivat viimeistään kun jo ikivanha isäntä
Kani Karjuu kutsui paikalle ylen katkeran vierailijan. Tämän jälkeen illan
uudet valitut eksytettiin kveekarikylän katakombeihin.
Meidän rivikiltalaisten keskuudessa tilanne eskaloitui kuin Kesävaaran kinostuskurssi
konsanaan. Uuden raadin saapuessa paikalle oli tilanne jo miellyttävän hallitsematon.
Valitut saivat perinteikkään suokasteen ja hauskanpito sai todella alkaa.
Uusi rahastonhoitajamme, mammonan mestari, hynän herra ja vulgääriyden
voittamaton valtias Laardi Kerettiläinen* oli onnistunut hallinnoimaan oman
iltansa nestemäisiä materiaalivirtoja, saavuttaen vakavaraisen likviditeettitason. Uskomaton kahden ihmisen triumviraatti, ralli-Rellu*ksikin nimetty
tehokaksikko veti mutkat suoriksi ja driftasi kuin Pikku “10rock” G Ruskeasannan
Shellin parkkipaikalla. Mukaan oli myös tarttunut juuri valittu sexkursiomestari
Don Pimpström* jonka kauluspaidan napeista huomattava osa oli vielä kiinni paidassa. Loputkin napit kuitenkin vain sinkoilivat kun Don pääsi tanssin huumaan.
Gay-Mo* nautti loppuillan ajan napittomuuden suomasta vapaudesta täysin rinnoin.
Paikalle sattui myös yksi (1) Isä Vidu-Nobee* joka välittömästi riisuutui Gay-Mon karva_parran nähtyään. Kerettiläisen erehtymätön bisnesvainu haistoi seiskan vinkkipalkkion ja otti salamannopeasti paparazzimaisin elkein kuvan kehkeytyneestä
tilanteesta. Jatko illalle on hämärän peitossa myös toimittajien kohdalla mutta
todistusaineisto löytyi kuitenkin muutamaa viikkoa myöhemmin.
Yksi gonzojournalismin luontaisista heikkouksista on intensiivisen eläytymisen
aiheuttama dokumentoinnin vajavaisuus. Jälkikäteen tehty tutkimus kuitenkin
osoittaa vähintään 83% varmuuttomuudella, että myös bää-toimittaja
Sunny Kassila* ja opintovastuuttomuusvastaava Lotto Viiksi* olivat baigalla.
(* Asianomaisten nimet muutettu)
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Eläintarhabileet -reportaasi
Mitä voi olettaa, kun tapahtuman
nimi on Eläimellistä Sekoilua?
Tapahtumassa on inhimillisyys kielletty, ja pörröisyys, karjahdukset ja
muu eläimellisyys (se, jota säkin
just nyt ajattelet) ovat niinku THE
POINT? Entä kun paikalla on myös
lauma mikkihiiriä - paikallinen harvinaisuus Tampereelta nääs?
No, viidakon kuninkaan erikoisboolit sekoittivat kaikkien päät
(mikä oli ilmeisesti tarkoituskin),
ja brutaalit petoeläimet päätyivät
vaivihkaa raatelemaan kasvinsyöjäsaaliseläimet. Ruokatarjoiluja piti
jatkuvasti täydentää! Tuttavuutta
piti ilmeisesti tehdä lajirajojen yli,
mutta yhteislaumautumisesta seurasi pelkkää sikailua.

Mikkihiiret löytyivät suihkuhuoneesta tanssimasta mustan kissan tangoa. Juustoa teki kuulemma mieli,
mutta koska eräs nallekarhu oli
tehnyt heille karhunpalveluksen, oli
tyytyminen kaljaan. Puumat iskivät,
kettutytöt saivat mitä halusivat, ja
kanit kanittivat. Pingviinit sulivat
saunaan ja muut hikoilivat ihan
sikana. Apinoinnille ei voitu mitään.
Viidakonlaki hallitsi, tanner tömisi ja
puutarhat rehottivat.
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Up in the Air
Oli

keväinen
maaliskuun
lopun
keskiviikkoilta. Joukko eritaustaisia teekkareita valmistautuu lähtemään lentoon
kohti tuntematonta. Turistiluokassa oli
varauduttu kaikkeen: Matkan määränpäänä saattoi varusteiden perusteella olla
rantalaguuni tai sitten kaupunkiloma.
Tärkeintä oli, että minne tahansa päädyttiinkin, matkan hintataso oli kohtuullinen.
Vaikka määränpää olikin tuntematon,
joukossa oli huomattava määrä myös henkilöitä, jotka olivat siitä huolimatta ostaneet itsellensä business-luokan lennon.
Rahvaan kerääntyessä lentokoneeseen, oli
“paremmalle” kastille varattu oma lounge,
jossa he pystyivät rauhassa odottamaan
lennon lähtemistä. Ei tainnut heille kelvata seuramme eikä appelsiinimehumme.
Lento lähti käyntiin rauhallisissa merkeissä nauttiessamme täytetyistä croissanteistamme. Myös business-luokka osasi
käyttäytyä tässä vaiheessa lentoa. Lennon
jatkuttua jonkin aikaa oli havaittavissa, että
business-luokan matkustajat eivät käyttäytyneet niin hyvin kuin olisi voinut olettaa.
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Turistiluokassa toimineet lukkarit koettivat parhaansa mukaan pitää järjestystä yllä
business-luokan häirinnästä huolimatta.
Muutaman näpäytyksen jälkeen businessluokka hiljeni siedettävälle tasolle.
Juuri, kun business-luokka saatiin jälleen
rauhotettua, osa heistä paljasti todellisen
luontonsa kaivamalla aseensa esiin,
kaappaamalla lentomme ja ottamalla
lentäjät panttivangeiksi. Nokkelat lentäjät
saivat tilanteen kuitenkin rauhoitettua
odotettuaan sopivaa hetkeä.
Lentäjien saadessa tilanne jälleen haltuunsa,
lentokoneen
laskeutuminen
onnistui mukavasti vaikka olosuhteet
määränpäässä olivatkin hieman epäselvät.
- Nimetön

- Sitsit Lennossa
Olimme jo pitkään keskustelleet armaiden vuosikurssilaisteni kanssa yhteisestä
matkasta, kun eteemme osui suorastaan
ohittamaton tarjous. Voisimme kaikki
matkustaa samalla lennolla tahtomaamme
kohteeseen ja vieläpä melko kohtuulliseen
hintaan Business-luokassa, vaikka on kyllä
mainittava, että rahastahan ei -08 vuosikurssilla ole koskaan ollut puute.
Saapuessamme lentokentälle meidät
ohjattiin miellyttävästi erilliseen valoisaan
loungeen, jossa saimme häiriöittä nauttia
kuohuviinistä. Tunnelta oli erinomainen
kunnes pääsimme itse lentokoneeseen,
huomasimme nimittäin heti alkajaisiksi, että business-luokan ja turistiluokan
välissä ei ollut lainkaan verhoa! Tämä aiheutti paljon ikävää hämmennystä, sillä
olimme suunnitelleen puhuvamme salaisia liikeasioita lennon aikana ystäviemme
kesken, mutta nyt suunnitelma ikävästi ja
yllättävästi peruuntui. En todellakaan halunnut jakaa luottamuksellisia asioita, kun
takanamme istui rahvaanomaisesti pukeutuneita turisteja!

Tarjoilut matkan aikana toimivat kuten pitääkin, ja ruoka saapuikin lennon tärkeimmille henkilöille juuri ajallaan. Ruoka oli meidänkin mittapuulla
kohtuullista lentokoneessa tarjottaviksi
aterioiksi. Myös viini oli kelvollista, mutta mausta huomasi sen olevan halvahko
vaihtoehto. Koimme erityistä tyydytystä,
kun huomasimme, että rahvaalle kansalle
ei sentään tarjottu samaa ruokaa.
Erityisesti nautimme jälkiruoakana tarjoillusta pähkinäisestä suklaakakusta ja
käsintehdystä vailjajäätelöstä. Oli mukava
katsella, kun takana ihmiset söivät
pakasteesta sulatettua Rainbow-mutakakkua. Jotain etua siis verhottomuudestakin!
Eräs häiriötekijä lennolla oli myös rahvaan
täysin väärät laulutavat, mutta onneksi olimme mukana heitä neuvomassa mm. nopeampaan tempoon ja välttämään väärin
täysiä säkeistöjä. Olimme välillä myös jokseenkin huolissamme lentokapteenin alkoholinkäytöstä työaikana, niin epäselvästi hän puhui ja tasapainokin näytti olevan
Rikkain terveisin,
hieman hakusessa.
VK-08
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VUORIMIESPÄIVÄT
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna
järjestettiin jälleen legendaariset Vuorimiespäivät. Aikaisin perjantaiaamuna
raatilaiset ja ex-puheenjohtaja olivat
perinteisesti auttamassa Vuorimiesyhdistyksen vuosikokouksen järjestelyissä. Työlään päivän päätteeksi
raatilaiset, ex-puheenjohtaja sekä muutama muu kiltalainen löysi tiensä
Dipoliin Vuorimiespäivien iltajuhlaan.
Kiltalaisia oli tänä vuonna niin paljon,
etteivät kaikki mahtuneet saman pöydän ääreen.
Illan aikana nykyinen puheenjohtaja
esiteltiin useille eri yritysten edustajille, joista jotkut jopa tarjosivat
hieman juotavaa. Illan aikana killan
edustajat tekivät läsnäolonsa selväksi
laulamalla kovaan ääneen perinteisiä
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Tökkiikö kandi, hajottaako harjoitustyö, nyppiikö nopat?
Wuorikautiset kävi etsimässä Otaniemen kampukselta
vaihtoehtoisia opiskelutiloja laitokselle.
Vuorimieslauluja. Juhlia jatkettiin
Otaniemen yössä mutta ei siellä
mitään erityistä tapahtunut, huhut
kertovat jostain toimitusjohtajasta...
Jokaisella killalla on tapana järjestää
silliaamiainen vuosijuhliensa jälkeen.
Vuorimiespäivillä meininki on sama
mutta silliaamiaisen virkaa pitää lounas
ravintola Royalissa. Onneksi myös
ravintoloissa voi juoda mimosaa, kaiken
lisäksi tyylillä! Lounaan ruoka oli
maukasta ja seurakin oli parasta
a-luokkaa, poislukien eräs professori,
joka avautui kiltalaisille siitä, kuinka
kossun juominen ei enää onnistu
nuorisolta.
Vuorimiespäivien opetus: Lähde aina
Vuorimiespäiville, jos mitenkään voit!

”Let’s play a game”, sopii useamman harjoitus/opinnäytetyön alustukseen. Koska
kaikenmaaliman PtFuksit ja EmEc:t valtaavat laitoksen opiskelutiloja, on paatuneen
vuorimiehen paettava näitä tilanvaltaajia muualle kampukselle.
Koska Maaria ei tueta ja atk-luokkia ei lasketa, valittiin tarkan harkinnan (ainakin 4
min) jälkeen testiin 4 kappaletta vaihtoehtoisia opiskelutiloja. Arvioinnissa on
pyritty tekemään näissä tiloissa mahdollisimman autenttisia opiskelutehtäviä
kevään 2014 aikana.
Tiloja on arvioitu neljällä eri kriteerillä: Erikoistaidot, viihtyvyys, varustelu ja XP.

Otakaari 1:n opiskelijaHub (eli wanhat fyssan labrat)
Lempeä ”otathan kengät pois!”-kyltti toivottaa
väsyneen opiskelijan tervetulleeksi päärakennuksen fyssan lab.. eikun siis ILMIum -opiskelutilaan. Tilassa on monta ryhmätyönurkkaa, keittiö,
puolen kymmentä windows-konetta, Genelecin
kajareita siellä sun täällä ja aivan poskettoman
kokoisia televisioita (kts. kuva). Opiskelutilan
käytössä ainakin testikerroilla oli vallallaan
suomalainen kulttuuri, jossa jokainen etsii itsel-

leen oman nurkan tai 20 hengen opiskelutilan.
Tämä aiheuttaa yli 5 hengen ryhmissä pientä
hajoilua, kun yrittää löytää vapaata neukkaria.
Tilassa on myös kaikkien kammoksuma SecurePrint-Unigraﬁa-Jäynä-viritys-tulostin. Tilaa voi
suositella, jos pitää laitoksen learning hubista.
On myös oman läppärin kanssa työskentelyyn
hyvä.

Erikoistaidot:
Sukkasillaan
Viihtyvyys: 4/5
Varustelu: 5/5
XP: x2
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Fysiikan laitoksen opiskelukomero

Raksa, krs. 2

Kaksi tietokonetta, yksi whiteboard, hieman
istumatilaa. Ehkä hämmentävin kolo, mihin
opiskelija voi eksyä. Fysiikan laitokselle sisään
ja vasemmalle. Huonona puolena tietenkin se,
että muutama äänekäs opiskelija pilaa muiden rauhallisen opiskelun. Toimituksen pitkän
aikavälin testausasiantuntija Michael Lohka-

Kokeen jokeriksi toimitus ottaa Rakentajanaukio 2:n yläaulan. Pelkistetyn realistinen
yläaula on varusteltu viidellä Windows-koneella, sekä aikaisemmin mainitulla SecurePrint:llä.
Aulassa on myös automaatteja, jos nälkä
yllättää. Kahvin osalta suositellaan IK:n kiltahuonetta alemmassa kerroksessa, koska automaattikahvi on sivistyneesti ilmaistuna kuin
fuksien titraamaa suolahappoa. Tila on kokeilun

repuro kommentoi: ”Testasin tilan käyttöä jättämällä espanjan kurssin cd-levyn tietokoneen
asemaan kuukaudeksi. Levy löytyi samasta
asemasta senkin jälkeen.” Tästä toimitus vetää
johtopäätöksen, ettei tilaa kukaan käytä. Tätä
koppia voi suositella hätätapauksiin.

Erikoistaidot:
Vähän auringonvaloa,
fyysikoita (ehkä)
Viihtyvyys: 2/5
Varustelu: 2/5
XP: x1

K1, krs. 3
Astuessa K1:een sisään toivottaa aulassa useampi iMac kandinkirjoittajan tervetulleeksi.
Sama teema jatkuu myös toisessa kerroksessa.
Konetaloon on nimittäin koostettu erinäisiin
nurkkiin opiskelutiloja, joista testattiin ylimmän
kerroksen aulaa. Yläkerrassa on kolme Windows-konetta, useampi fatboy ja istumatilaa.
Täällä on taustahälinää tarvitsevan kirjoittajan
hyvä työskennellä, sillä pientä hälinää on tarjolla porraskäytävässä. Vaihtoehtoisesti Fatboylla voi ottaa torkut ennen kieltentunteja. Tilan
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muut käyttäjät ovat paikalla laskimien ja lyijykynien kanssa, ratkoen jotain laskuharjoitustehtäviä käsin (!). Koko koneosaston voisi siis
tiivistää Arman henkisesti: ”Jos me ei ratkota
näitä laskuja käsin, niin me ei syödä! Siis tää jengi oikeesti opiskelee joka päivä näin!”. Huomiona oman läppärin kanssa työskentelijöille, että
K1:n toisessa kerroksessa on niin sanottuja ”hot
deskejä”, eli pelkkiä näyttöjä, jotka voi kytkeä
omaan tietokoneeseen.

Erikoistaidot:
Mekaniikkaa,
lujaria
Viihtyvyys: 3/5
Varustelu: 3/5
XP: x2

valoisin, johtuen ikkunoista useisiin suuntiin.
Testauksessa tehtyjen harjoituksien etenemisvauhti oli suurin tässä tilassa. Viihtyvyyttä
laskee rakennusinsinööriopiskelijoiden työmaalla likaantuneet kädet, joiden ansiosta testin
kirkkaasti likaisimmat näppäimistöt löytyivät
täältä. Plussaa kuitenkin selkeistä ryhmätyöpöydistä, jotka olivat ainakin testihetkellä puhtaita.

Erikoistaidot:
Ryhmätyöpöytiä,
Betonia
Viihtyvyys: 2/5
Varustelu: 4/5
XP: x3
Toimituksen loppuarviona sitä tökkivää kandia kannattaa
välillä kokeilla kirjoittaa muuallakin. Kun itsensä piilottaa K1:n 3. kerrokseen, niin ei tule ongelmaksi syömään
pyytävät kaverit tai lafkan atk-luokassa asuntoa etsivä
äänekäs tyttökolmikko.
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Toimitusjohtajat tentissä
Vietin rentoa sunnuntaipäivää, kun
melkein-kaimani Minna kysyi,
josko haluaisin mennä seuraavana
päivänä hänen tilalleen tenttaamaan alamme toimitusjohtajia
Katajanokalle. Tämähän sopi
suunnitelmiini mainiosti, sillä vietin
parhaillaan vappulomaa Itävallassa
opiskelusta ja mikäs tämän parempi tapa pitää kotimainen teollisuus
mielessä.
Toimitusjohtajat tentissä on Metallinjalostajien järjestämä tapahtuma,
jossa jäsenyritysten toimitusjohtajat, tai muutoin mahdollisimman
korkeat pamput, asettuvat opiskelijoiden eteen ja vastaavat kysymyksiin koskien itseään, uraansa,
edustamaansa yritystä ja metallialaa
yleensä. Tämän peruskonseptin
ympärille on muutaman vuoden
aikana rakennettu kokonainen
päivä täynnä ohjelmaa, joka jollain
tavalla koittaa herätellä eritaustaisten
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opiskelijoiden kiinnostusta metallialaa kohtaan.
Tapahtumaan ennen osallistumattomana on vaikea arvioida edellisten vuosien onnistuneisuutta,
mutta ainakin tänä vuonna järjestelyt oli toteutettu erittäin järkevästi.
Kaikille osallistujille oli jaettu nimilaput, joissa olevien numeroiden ja
värikooin mukaan jakauduttiin kolmeen suureen ryhmään, jotka taas
ole jaettu yhdeksään pienryhmään.
Suuren ryhmän mukaan mentiin
erikoisluennolle, lounaalle ja tutustumaan yritystoriin tai ratkomaan
case-tehtäviä. Pienryhmä määräsi
case-ryhmäsi. Omalle kohdalleni
osui luento Outotecin varaosapäällikön urasta ja hänen oppimistaan
asioista työelämässä. Mielestäni
hän nosti esiin hyviä pointteja ja näkökulmia, joita opiskelija
ei ehkä ole huomannut ajatella.

Case-tehtäväni liittyi Outokummun
saamaan asiakaspalautteeseen ja
siihen, miten he käsittelevät sitä.
Tämäkin oli mielenkiintoista,
vaikkei varmasti ole opinnoissa tullut vastaan monelle. Ehkä
juuri siksi. Jokainen luento ja case
oli erilainen, joten suuhun jäi
maku, että ensi vuonna voisi tulla
uudestaan. Osa jäi kuulematta,
joten ensi vuonna tapahtumalla
on taatusti taas uutta annettavaa.
Kiertelynomaisen ohjelman ja herkullisen kanasalaatin jälkeen oli
vuorossa itse tenttitilaisuus. Lavalla
olivat siis:
Jarmo Herronen - Boliden Kokkola,
Joni Hautojävri – Norilsk Nickel,
Mika Seitovirta – Outokumpu,
Minna
Aila
–
Outotec,
Heikki Nyholm – Ovako sekä
Toni Hemminki – Rautaruukki.
Henkilökohtaisten esittelyjen jälkeen kysymykset koskivat monia
aihepiirejä, kuten digitalisoitumista
ja metallialan ympäristöystävällisyyttä.

Valmiiksi kaavaillut kysymykset
saivat väistyä, kun yleisö innostui
tenttaamaan toimitusjohtajia oikein
urakalla. Juontajakin oikein kiitteli
yleisön aktiivisuutta ja täytyy
sanoa, että salissa oli utelias
ja keskittynyt tunnelma.
Lisämaustetta kysymysten etenemiseen toivat yleisöltä kysytyt
kysymykset, joihin vastailtiin fysiikan
luennolta tutuilla klikkereillä. Kysymyksistä kävi mm. ilmi, että Oulusta
oli suurin osanotto ja suurin osa
haaveilee haastavista työtehtävistä.
Tenttirupeaman jälkeen oli päivällisbuffetin vuoro ja ruoka oli erittäin
hyvää. Pienet cocktail-pöydät mahdollistivat kulkemisen pöydästä
pöytään jos teki mieli jutella kaikkien yritysten edustajien kanssa.
Moni käyntikortti vaihtoi omistajaa
ja varmasti useampi kesätyö tai
dippapaikka sai alkunsa tuossa
tapahtumassa.
Kiitos järjestäjille tästä hyvästä tilaisuudesta!
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TURVALLISUUS...
MOKAT...

Selviydy työelämässä hengissä konkarin oppien ja
ohjeiden avulla.
Aivan aluksi voin muutamalla sanalla
esitellä itseni. Olen Olli Pere ja tällä
hetkellä työskentelen Yaralla Siilinjärven apatiittikaivoksella. Valmistuin
Kemistintien toiselta puolelta vuonna
2009 ja ensimmäiset vuoteni valmistumisen jälkeen työskentelin Neste
Jacobsin Espoon konttorissa (ent.
Rintekno). Yaralla olen työskennellyt
vuodesta 2011 eteenpäin.
Tämän tekstin ehkä pääsääntöinen
tarkoitus on vastata kysymykseen:
”Millaista on työelämä valmistumisen
jälkeen, ja miten selvitä kylmässä maailmassa, jossa ei ole varaa virheisiin?”
Huomautan kuitenkin, että tähän aiheeseen vastauksia on varmasti yhtä
monta kuin valmistuneitakin.
Muistan Rinteknon aikoina yhden pomoista sanoneen, että jokaisen suunnittelutyötä tekevän tulisi olla uransa
aikana vähintään yhdessä käyttöönottoprojektissa. Tämän voin omasta

PROJEKTIT...
REISSUT...
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kokemuksesta vahvistaa, koska ihmiset, jotka eivät ole käyttöönotossa
olleet, ihmettelevät usein, mikä voisikaan mennä vikaan. Kääntöpuolena
ajattelen itse nykyään, mikähän oikeasti mahtaa toimia.
Haluttuja käyttöönotot eivät ole, sillä
oma ilmastoitu työhuone on varmasti
mieluisampi vaihtoehto kuin miinaharavan pelaaminen pakistanilaisessa työmaaparakissa. Jokainen tietysti
tekee tyylillään, mutta vastapainona
keski-ikäistyvien työkaverien kahvipöytäjutut omien lastensa toilailuista
ei jaksa pitkään kiinnostaa.
Kannustankin erityisesti kaikkia nuoria
vielä lähtemään reissun päälle, koska
sitten kun kotona on puoliso ja lapsi(a),
lähteminen on jo huomattavasti hankalampaa. Enempää en tuon työn
luonteesta halua kertoa, menkää ja
kokekaa se itse. Samalla saatte vuodessa viisi vuotta työkokemusta.

Nykyisin Yaralla ollessani olen kuitenkin joutunut tyytymään paljon vähäisempään matkusteluun (eikä vähiten
siitä syystä, että matkatunteja ei korvata työajan ulkopuolella). Nykyinen
työnkuvani on kuitenkin kehittää apatiitin rikastusprosessia, mutta nykyaikana kasvava trendi prosessiteollisuudessa on työturvallisuus. En sinällään
vastusta turvallisia työoloja ja toimintatapoja, mutta välillä tuntuu monilla
yrityksillä keskittyminen herpaantuvan
muuhun kuin tuotteiden valmistamiseen.
Määräajoin suoritetaan auditointeja
työturvallisuuden kehittymisestä, mikä
tarkoittaa yleensä koko päivän hiustenhalkomista neukkarissa. Näinpä usein
auditointipäivinä saattaa vessan ovella
olla ruuhkaa, jos joku onneton on erehtynyt tulemaan töihin. Hyvä tapa on
sopia excursio jollekin toiselle tuotantolaitokselle, jotta ei yksi työpäivä
mene täysin hukkaan.

Todellinen insinööri ei koskaan tee
virheitä, tai jos tekee niin ei ainakaan
myönnä sitä. Ainakin Savonmaalla tuo
kuuluisa ”joku” eli ”näkymätön viänänen” saattaa vierailla laitoksella turhankin usein. Monesti huomaat tosin,
että ihminen joka mokasi istuu samoissa vaatteissa kuin sinä itse. Tällöin kannattaa ottaa tapauksen tutkinta omalle
vastuulle, jolloin on mahdollista että
muut unohtavat jutun ja sitä ei koskaan
käsitellä.
Jos juttu ei unohdu (tarkoittaa yleensä
sitä, että mokasit pahasti), saat ainakin
pelattua aikaa keksimällä hyviä selityksiä ja kääntämällä virheen myös
muille osasyyllisille. Puolestaan tapauksissa, joissa suoritetaan konsernitason tutkinta, kannattaa käyttää se
viimeinen oljenkorsi ja matkustaa
Kanadaan, koska sillä ei ole tämän
tapaisissa rikoksissa luovutussopimusta.
Näin voit aloittaa puhtaalta pöydältä
uuden elämän Kanadassa, missä kyllä
kaivoksia ym. tuotantolaitoksia riittää.
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2048 -peliarvostelu
Työelämässä tulet istumaan myös
hirmuisen määrän erilaisissa palavereissa. Yleensä mitä isompia johtajia
on paikalla sen tylsempää paikalla on
istua ja pidempään palaveri kestää.
Hyviä puolia ovat aamupäivän sämpylät sekä lounas ja maraton-palaverin jälkeinen illallinen (ﬁrman piikkiin
luonnollisesti). Ongelmaksi muodostuukin usein, miten selvitä iltapäivästä,
jolloin tarjolla on vain kahvia ja kuivaa mustikkapiirakkaa. Yleensä jokin
toinen päällekkäinen lyhyt palaveri
iltapäivällä riittää pelastamaan tukalasta tilanteesta.
Parhaimmaksi tavaksi olen havainnut
sen, että seuraan prosessin tilaa omalta tietokoneelta ja viimeistään yhden
aikaan lausutut kaksi suomenkielistä
kirosanaa riittävät siihen, että saat
lähteä auttamaan prosessinhoitajia

hankalassa tilanteessa. Ajoituksella
voit myös varmistaa sen, että ehdit
juomaan kahvit juuri vuoronsa aloittaneen iltavuoron kanssa. Jollakulla saattaa olla mukanaan jopa korvapuusteja
tai toscakakkua.
Hommaa yleensä riittää jos jonkinlaista, ja monesti kuivimpia ovat ns.
isot pitkän tähtäimen projektit, joihin
kerätään dataa vuosien varrella. Näin
onkin hyvä pitää mahdollisimman laaja ja epäselvä Excel-taulukko jossain
levyn kulmalla, jota voi esitellä asiasta
kiinnostuneille. Kiinnostus kuitenkin
loppuu viimeistään siinä kun avaat
2MB:n taulukkoa, josta ei ymmärrä
yhtään mitään. Samaa metodia on
hyvä käyttää, kun esimiehesi kysyy
jonkin tietyn työn tilaa. Aina hyvä
näyttää, että jotain on valmiina ja
seuraavaksi teen tuon ja tuon asian.

- Olli Pere

PALAVERIT...

Originaaliversio

http://gabrielecirulli.github.io/2048/
Plussat:
-Koukuttaa!
-Värimaailma on hillitty, ei satu päähän
-Ihan sairaan hyvä peli!
-Yleisesti pelin muunneltavuus
Miinukset:
-Kakkoset vituttaa!!
-En päässyt vieläkään läpi, masentaa
-Potentiaalinen produktiivisuuden pilaaja

Yhdet vielä! –versio

http://www.sis.uta.fi/~ar72757/yhdet/
Plussat:
-Eeppistä!
-Ihan mahtavat äänitehosteet
-Sopii erinomaisesti teekkareille
Miinukset:
-Ei kannata pelata darrassa, voi lentää laatta
-Gambinan ajattelusta voi lentää laatta ilman darraakin

Vkraativersio

http://games.usvsth3m.com/2048/vkraati-edition/
Plussat:
-Voit opetella raadin jäseniä pelin avulla
-Jon antoi kossupullon ekana voittaneelle
Miinukset:
-Lassin naama alkaa vituttamaan pelin aikana
-Edustuskuvissa menee helposti sekaisin
-Viimeinen kuva ei selvinnyt koska peli lagitti

Dogeversio

http://doge2048.com/
Plussat:
-Doge on söpö
Miinukset:
-Tän kattominen tekee pahaa!
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