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Tervehdys!

SISÄLLYSLUETTELO

Toivon mukaan olette viihtyneet kanssamme, kun Vuorimieskilta on taas
vierähtänyt yhden vuoden eteenpäin.
Kaikkea on tullut koettua ja kokeiltua…
…mutta oletteko samalla miettineet,
onko

kaikki

ollut

yhteiskunnan

näkökulmasta sopivaa?
Loppuvuosi
aikaa.

on

Vielä

sovittelevia

parasta
ehditte

lahjoja

katumuksen
myös

etsiä

läheisillenne,

ja

hätäisesti lukea laiminlyötyjen kurssien
tentteihin!
Nyt olisi myös Wuorikautisten korkea
aika tuoda esille parempia moraalisia
arvoja,

jottei

nuori

kansa

joutuisi

aivan hakoteille. Valitettavasti tämän
korkean kutsumuksen toteuttaminen on
hankalaa, sillä toimituksemme joukossa
on myös tätä näkökulmaa vastustavia
mielipiteitä...
Joitakin

juttuja

on

ollut

pakko

rajoittaa, lukijoidemme omaksi hyväksi.
Onhan

kansalaisten

kunnollisuus

sananvapauttakin tärkeämpää.
Hyi hyi. Voi voi sentään.

Pääkirjoitus
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Sisällysluettelo
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…mutta kuinka kauan tätä hauskaa
kestää meidän holhousta suosivassa
yhteiskunnassa?

Puheenjohtajan pöhinät
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Loppuvuosi on parasta irtioton aikaa.
Vielä ehtii jonkin aikaa mässäillä
ja nautiskella kiltamme helmassa,
ennen tenttien jälkeistä, lopullista
vetäytymistä joululoman syliin.

Kv-vastaavan tervehdys
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Rapujuhlat
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Vuoden Rapu
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Sensuurikilpailu
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Nyt olisi myös Wuorikautisten
korkea aika ottaa kantaa nykyisen
moraalipoliisin ylilyönteihin, omalla
kieliposkisella tavallaan. Valitettavasti
vitsien yli menemisen vaara on
hankala haaste, sillä päätoimittajana
haluaisin pitää yllä omantasoista
laatua tässä julkaisussa. Ei sikäli että
eräissä toisissa laatulehdissä olisi
mitään vikaa, mutta plagiointi ei
kuulu Wuorikautisten tyyliin. Krhm.
Pidetään hauskaa vielä kun se ei ole
kiellettyä.

S�n�� Las��l�
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan pöhinät
HURRAA!
Killan 67. Vuosijuhla on nyt takanapäin ja mitä todennäköisimmin
Sinä, hyvä lukija, olet Silliksellä parantelemassa oloasi. Muista juoda
skumppaa, appelsiinimehulla tai ilman! Muista myös käydä paljussa
lillumassa sekä viettää ihana sillispäivä vuorimiesten seurassa!
Syksyllä on tapahtunut kaikenlaista ja vuosi alkaakin olemaan jo
pikkuhiljaa lopuillaan: Kilta sai yhdeksäntoista uutta täysivaltaista
jäsentä viimeisimmässä Koeporauksessa, mahtavaa! Tämän lisäksi
yksi aikakausi killan historiassa päättyi, kun rakas Oltermannimme
Kari Heiskanen jäi eläkkeelle ja uudeksi Oltermanniksi kilta kutsui
Olof Forsenin.
Onnittelut myös sekä Peetulle että hänen uudelle raadilleen –
tsemppiä ensi vuoden koitoksiin!
Kiitos Teille, kiltalaiset ja narisijat, tästä ikimuistoisesta vuodesta!
Kiitos juhla- ja silliskansa! Kiitos raati 2014 – olette ihania! <3

Sini
#sillis
#vuorimieskilta
#sillisonparasjakalja
#skumppa
#palju
#vkraati
#paskat_seinälle
#67
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Metallikerhon kuulumiset
Hei sinä silliseläin!
Juuri sinä, joka jytisevää sydäntäsi rauhoitellessa yrität epätoivoisesti saada tekstistä
selvää tärisevistä käsistäsi huolimatta. Olotilasi voi kuitenkin tarkoittaa vain yhtä
asiaa: olet ottanut vuosijuhlat tosissasi, mutta herännyt kuitenkin tarpeeksi ajoissa
sillikselle nauttimaan tasoittavia. Vuorimiesmäisen erinomaista työtä!
Nosta oikea kätesi vaakatasoon ja katso sormiasi. Nyt lue taas tätä tekstiä. Ota huikka.
Pidempi. Laske katseesi taas sormiisi. Eikös helpottanutkin? Tämä vanhan kansan
krapulanpoistokikka on opittu vuosisatoja sitten jo edesmenneiltä pojan pulputtajilta,
joten käytä sitä sen ansaitsemalla arvokkuudella.
Nyt kun fiiliksesi on korjattu eikä näkökenttää enää valtaa eri kokoiset ja näköiset
matelijat, voidaan siirtyä vähitellen asiaan. Tsiigaa pihalle. Onko ulkona metri lunta
ja elohopea jäässä? Vai onko kenties ystävämme ilmaston lämpeneminen tehnyt
taas temppunsa ja saadaan viettää joulua tunnelmmallisen tummassa sävyssä? Oli
sää mikä tahansa, niin tuskin se on ainakaan miellyttävä. Eikö tekisi mieli lähteä
lomailemaan jonnekin hieman etelämpään auringon ja lämmön kylläiseen syleilyyn?
Ja ei, en tarkoita huomenna lähtevää risteilyä Tukholmaan. Minne sitten? Sinä päätät.
Metallikerho järjestää taas kahden vuoden päästä ulkomaan excursion vielä ennalta
määrittämättömään paikkaan. Paikkaan, johon juuri sinä voit vaikuttaa. Kerhon
sääntöjä onkin juuri muokattu tätä ulkoexcun järjestämistä silmällä pitäen. Hallitus
valitaan tästä lähtien kahdeksi vuodeksi, jotta sama porukka voi järjestää ulkomaan
excua ilman informaatiohukkaa. Samalla kerho tekee tilaa Vuorimieskillalle,
joka tulee jatkossa mitä luultavammin valtaamaan ammattiainekerhon paikan
yhdistysscenessä. Täten siis kahden vuoden nakki tulee olemaan pidempi, mutta
mahdollisesti vähemmän kuormittava kuin aiemmin. Miten päästä tähän eeppiseen
reissuun mukaan? Ota yhteyttä juuri valittuun Metallikerhon puheenjohtajaan tai
excursiomestariin!
Nauti silliksestä ja muista varata voimia
nelikiltaristeilyä varten!

- Kim
Metallikerhon puheenjohtaja 2013
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Korkeakoulusitsit
Harry Potterin hengessä

Kv-vastaavan tervehdys

Kuva A: Helsingin yöelämää.
Allekirjoittaja oikealla.

Heipä hei! Olen Vuorimieskillan kansainvälisyysvastaava ja kerron hiukan kokemuksista kuluneena
vuotena näissä loistavissa hommissa. Toimarinakki
napsahti itselle sopivasti kotimaan pitkällä, joten
alkupuoli vuodesta oli aikamoista sekoilua ja kvtutor-ryhmien järjestelyä CHEM:in syksyn vaihtooppilaille. Vaihto-oppilaita saapui nelisenkymmentä
tänä syksynä joista saimme muutaman kiltalaisenkin
joukkoomme. Vaihto-oppilaita saapui mm. Saksasta,
Ranskasta, Belgiasta (ei Mons, mutta olut maistuu yhtä
paljon), Itävallasta, Italiasta ja Egyptistä.

Ensimmäisenä viikkona kiertelimme normaaliin tapaan
ympäri campusta ja virastotaloja sekä vastailimme
opiskeluun ja elämiseen liittyviin kysymyksiin. Seuraavat
viikot olivat sitten märempiä... Muuan saksmanni näytti
kuinka kävellä keskustasta Otaniemeen ilman toista kenkää
neljältä aamulla (kukaan ei tiedä miksi). Fransmannit
näyttivät myös mallia pihistämällä erään kalliolaisklubin
pääartistin shamppanjat. Osa muisti myös opiskella välillä.

Uutena konseptina kehitimme CHEM:ille oman version
AYY:n englanninkielisestä viikkotiedotteesta yhdessä
Puunjalostajakillan ja Kemistikillan kv-vastaavien sekä
CHEM:in vaihtosuunnittelija Heidi Flinkmanin kanssa.
Viikkotiedote on kohdistettu CHEM:in vaihto-oppilaille ja Kuva 1: Salmari maistuu myös
sisältää mm. kiltojen ja CHEM:in tapahtumia joihin vaihtiksia ulkkareille
on kannustettu osallistumaan.

Uudet vaihto-oppilaat saapuvat vuoden alussa. Jos hommat kiinnostaa niin ota yhteyttä !
-Ise Iduozee (U.B.M.)

Sitsit alkoivat perinteiseen tapaan hirvittävällä
melulla ja sekasorrolla noitien, velhojen ja
muiden taikaolentojen etsiessä istumapaikkoja
itsellensä. Lopulta suuri sali kuitenkin hiljentyi
ja juhlat pääsivät alkamaan.
Alkuruokana sitseillä oli jokseenkin erikoiselta
maistuvaa kurpitsasosekeittoa sämpylöiden
kera. Pääruokaa en millään muista, mikä
johtunee maagisesta unohdusliemestä. Tarjolla
oli myös kermakaljaa ja Bertie Bottin joka
maun rakeita Voldemortin partavaahdossa.
Sitsien hienoin asu oli tietysti lentäväksi Ford
Angliaksi pukeutuneella Olivialla, kun taas
itse olin pukeutunut tällipajuksi. Sitseillä oli
yhteensä kolme tällipajua, ja kävimme huikeita
taisteluita parhaan puun tittelistä.
Asuni akustiikka oli erittäin mielenkiintoinen:
jos joku puhui edessäni, en kuullut mitään,
mutta takanani olevien laulu voimistui korvia
vihlovaksi. Syöminen johti pitkin tällipajun
runkoa valuvaan kurpitsasosekeittoon ja
kävellessä näytin kuulemma siltä, että minulla
olisi tikku perseessä.
Juhlimisen lomassa killat esittäytyivät tupina,
mutta koska juhlat olivat jo pitkällä, esittelystä
ei kuullut mitään. Syy ei ollut asun akustiikka
vaan taikayhteisön kova melu. Olisi varmaan
ollut parempi pitää esittely aikaisemmin,
kun juhlijat eivät vielä olleet juoneet paljoa
taikajuomia.
Ilta meni hyvin, sillä en tavoistani poiketen
rikkonut yhtäkään astiaa. Ne tosin taisivatkin
olla muovisia. Lisäksi vieressäni istuvat
katosivat kesken illan, joten hyödynsimme
Karkin kanssa heille tarjoillut tuliviskit.
Ilta oli taianomainen ja meillä kaikilla oli
erittäin mukavaa.

6

Kuva I: Ranskalainen
bussinpysäytysmetodi

Kuva II: Ranskalainen
junanpysäytysmetodi
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Rapujuhlat
Voi hyvänen aika, mitä Vuorimieskilta taas menikään järjestämään. Perinteinen Rapujuhla,
jossa peitetään tapahtuman kirkas humalahakuisuus kirkkailla ravunsaksilla. Tästä sen näkee,
että nuoriso on menossa koko ajan pahempaan suuntaan! Tässä vain muutama näkökulma
tapahtuman sopimattomuuden todistamiseksi. :(

Eläinten näkökulma

Rapuparkoja keitetään elävältä ja revitään paljain
käsin palasiksi. Eikä eläinraasujen ravinnollinen hyöty
selvästikään ole tarpeeksi hyvä perustelu moiseen
käytökseen. Ne olivat paikalla vain erikoisherkkuna
kurkunkostukkeiden ohella, ja antamassa nimen
tapahtumalle. Hyviltä ne maistuivat, mutta tuskinpa
kenenkään vatsa täyttyi. Tyhjiö täytettiin nesteillä.

Väkivalta

Pahuksen ravut eivät luovuttaneet lihaisia aarteitaan
helpolla. Juhlissa nähtiin kaikenmoista raajojen
repimistä ja veitsen heiluttelua. Rapujen piikikkäät
kuoret ja juhlijoiden terävät veitset teloivat sormia, ja
vertakin näkyi! Haavat piti desinfioida pöydässä olevilla
aineksilla… ja kipukin lieveni vain sillä perinteisellä
keinolla.

Kauhuelementit

Päihteiden käyttö

Kuten jo aiemmin hieman vinkkasin, VK:n Rapujuhlissa eivät selkeästikään ole pääosassa
ravut. Pöydissä ei juuri mitään olekaan kuin myrkkyjä. Julkisessa keskustelussa on jo pitkään
ollut puhetta alkoholin haittavaikutuksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Täällä sitä kun vain
ylistetään laulun keinoin. Erästäkin kohuttua väkevää juomaa huudettiin kovempaa kuin
mitään muuta laulua. Laulussa mainittiin myös tupakkatuotteet ja… sopimaton seura – ja
laulun ”varoittavasta” sanoituksesta huolimatta sävel oli turhankin iloinen.

…Ravuthan ovat pelottavan
näköisiä! Ilmankos sääliä ei
tunnettu. Kyseisen äyriäisen
näkeminen
kyllä
rohkaisi
ottamaan lisää juotavaa, ihan
vain jotta näky unohtuisi.

Räävitön kieli
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Laulettiinhan
siellä
vähän
muustakin kuin päihteistä. Rivoja
sanoituksia
ties
minkälaisista
kyseenalaisista toiminnoista löytyy
pilvin pimein killan Taskumatista.
Laulujen lisäksi olen varma siitä,
että kuulin sieltä täältä rumia sanoja
kun ravut eivät meinanneet avautua.
Näiden ihmisten kuuluisi saippualla
siivota suunsa. No, totta kai he
löysivät jotakin ”korvaavaa tuotetta”
kielensä desinfiointiin. Ja sitä riitti.
Hyihyi.

Totean täten
tapahtuman
ikärajaksi K-18.
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Vuoden Rapu
Päätoimittajan yksinoikeudella sain haastattelun henkilöltä, joka Vuoden Ravuksi
nimitettiin tiukan kilpailun jälkeen. Rapua ei jostain syystä saatu kiinni kuin vasta
myöhään iltapäivällä seuraavana päivänä… Nimetty henkilö oli asiastani
hieman yllättynyt. Haastattelun aikana kävi yhä enemmän ilmi juhlijoiden rappio.
Pahoittelen etukäteen heikkohermoisille seuraavan haastattelun laatua.
Miltä nyt tuntuu?
Hienoa olla Rapu... Ensi vuonna rooliin toivottavasti nimetään joku
ansaitsevampi.
Montako rapua tuli syötyä?
Ei paljon. Ruokahalu oli alhainen (eihän sentään lajitovereita kuulu
syödä), ja siirryinkin nopeasti kossuun. Huono valinta sinänsä…
Miten olit realistisesti ajatellut rapujuhlien menevän?
Oli kiva päästä VK:n sitseille, nehän ovat tunnetusti parhaat. Kossu on
hieno juoma. Tämä kyllä vaatii vuoden palautumisajan. Mulle riitti vuoden ajaksi
tällainen.

Koepor*** -julisteen
sensurointikilpailu
Kun taas koitti aika porata halukkaita täysivaltaisiksi
Vuorimieskillan jäseniksi, tapahtumaa mainostettiin julisteella.
Raatikokouksen aikaisen läpänheiton seurauksena luomuksesta
tuli... persoonallinen, kuvituksena kauniita mutta voimakkaan
itsenäisiä naisia suurten porakoneiden kera.
Myöhemmin sai Raati kuitenkin sähköpostitse tietoa, että
korkeakoululle oli lähetetty nimettömästi valitus julisteen tasaarvon vastaisuudesta, jonka vuoksi julisteet pyydettiin poistamaan
korkeakoulun tiloista.
Tämän seurauksena kilta käynnisti SENSUURIKILPAILUN, jonka
tavoitteena oli selvittää tasa-arvoa vastustavat elementit julisteessa
ja kitkeä ne pois. Kilpailun hedelmät löydät seuraavalta sivulta!

Mitä pitäisit suurimpana vahvuutenasi Rapuna?
Varmaankin sitä, että syömisen sijaan keskityin siihen juomiseen.
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Ylläoleva juliste ei osallistunut kilpailuun vaan tehtiin sen mainostamistarkoitukseksi.
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Koepor*** 2014 - biisikatsaus
...eli sensuroidut tuotokset lauluskenestä.
Vuori****killan lukkarit panivat (oho) kokelaat
näyttämään parastaan ja T****T.
Hyi, mitä sinä
tahdot!
Bulevardin sävelellä tehtiin
oksennusreﬂeksistä,
survaisemisesta ja hikisestä
klubilaisesta taidetta.

Kiltalaisten näennäisestä innokkuudesta ja idean saamista kehuista huolimatta kilpailuun
lähetettiin vain nämä tuotokset. Kiitämme osanottajia!

Emännän toista erikoista,
“kakkostuotosta”.

Syki, musta mies! <3 “Sykkimys” on voimakasta.

Eihän tätä voinut
sensuroida!
Iiihana
somelainen
puheenjohtaja.

Ota Sari
ruskeana.

*****matista löytyi
viittauksia Jussin,
Annan ja Jullin
tuhmiin seikkailuihin!
Sensuroitunakin kaikki
varmasti tietävät, mikä se
mahtava ********** oli.

Tässä yhteydessä potilaan nimeä
ei voida mainita.
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Wuorikautisten toimituksen
SUPERMYSTEERITAPAHTUMAILTAMA

TEEKKARITOIMINNAN
EDISTÄMISRAHASTO
TTER:ltavoihakea
avustustahuikeiden
juttujentoteuttamiseenkahdella
tavalla:

TTER.AYY.FI

FACEBOOK.COM/TTERAHASTO
Käytsekkaamassalisätietoja
meistäsivuillammesekä
tykkäämässäfacebookissa!
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JATKUVAHAKUonaukilukukausienaikana
jaseontarkoitettu1000€:nsuuruisillejasitä
pienemmille avustuksille.
HAKUKIERROKSILTAvoihakeamyössuurempiasummia
isompiinprojekteihin.SeuraavienkierrostenDL:t:
-su25.1.2015
-su 22.3.2015
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Diplomaattiset vastaukset

Fuksiexcu Kuusakoskelle

- “Prosessin toiminta”
- “Romuttamo ja prosessi”
- “Teollinen symbioosi”
- “Tehdastilat fyysisyydessään”
- “Paljon prosesseja, monia osia”
- “Sai tietoa kun kysyttiin”

Heinolan tehdas ja Lahden laboratoriot
- Mitä jäi mieleen?

Perusvastaukset
- “Eka kerta tehtaalla”
- “Auton rusennin ja alumiinin sulatin”
- “Auton romutus”
- “Kivat pölyt tehtaassa”
- “Alumiinidroppi/klöntti + lahjaharkko”
- “Hyvää ruokaa ja juomaa”
- “Maailman huonoimmat vitsit saunassa”

...Laatuvastaukset
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- “Hienoi koneita jois osat liikkuu ja lopputulos tulee ulos piu piu!”
- “Kilinä!”
- “Sauna on paras ja alumiiniharkko 5/5 -> aikamoinen jölli!”
- “Auto meni pieniksi paloiksi, oli jännä”
- “Pikku alumiiniklönttejä lensi ulos koneesta”
- “Sula alumiini, sahanpuru hengityselimistössä“
(T. vanhemman vuosikurssin opiskelija)
(Toim.huom. ei ollut sahanpurua)
- “Allu oli kiva ja raivottavat myllyt!”
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Lappeenranta-Excursio

Suomisitsit

Tänä(kin) vuonna VeeKoo ja PuuJiiKoo
päättivät
yhteistuumin
järjestää
legendaariset Suomisitsit. Ja katos vaan
perkelettä, tällä kertaa osallistujamäärä oli
tarpeeksi suuri! Kaartiin kuului niin lätkä-,
armeija- kuin tuulipukukansaakin.

Räänvihreä
lätäkkö

Vuorimieskillan omalla exculla
päädyttiin kahteen kohteeseen:
Nordkalkin kaivoksen rikastamolle
sekä Flowroxin tehtaalle.
Iltaa vietettiin Flowroxin
hulppealla vierasmajalla.

Sitsien aluksi laulettiin Maamme-laulu,
kuten isänmaallisesti kuuluu. Myös ruoka ja
juoma noudattivat sisukkaasti suomalaisia
perinteitä.

Mitä rappiolliseen nyky-yhteiskuntaan tulee,
kännykkäriippuvuus on voimakasta sitseilläkin.

Tästä excursiosta ei ole valitettavasti
tarjolla enempää julkista tietoa, koska
kukaan ei kuitenkaan halua muistella
sitä...
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#Greatjournalism
#Lappeenranta
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Diplomityöntekijän arkea
Osa 1
Aloitin dippani teon Outotecille lokakuun alussa. Pitkän väännön
tuloksena sain diplomityöaiheen, josta olisin osannut vain
haaveilla. Pääsen työskentelemään maailman tällä hetkellä
suurimman toimivan vaahdotuskennon parissa ja olemaan mukana
sen tutkimuksessa. Luonnollisesti tällainen laite kiinnostaa alan
ihmisiä maailmanlaajuisesti ja pääsenkin myös tekemään töitä
alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.
No siinä hehkutusosa, palatakseni mainitsemaani pitkään vääntöön:
taloudellinen tilanne oli kesällä paha, ja paikka todellakin oli kiven
alla. Esimieheni kävi pitkiä sähköpostivaihtoja firman johtoportaan
kanssa siitä, voidaanko projektiin ottaa yksi diplomityöntekijä.
Lopullinen päätös palkkaamisestani meni johtokunnalle asti.
En edes tiedä, kuinka
paljon työtä esimieheni
teki asian eteen, ja olenkin
äärimmäisen
kiitollinen
hänelle
sinnikkyydestä
asian kanssa.

Saitilla ja labrassa lietteiden kanssa läträäminen on likaista ja
toisinaan turhauttavaa, mutta myös hauskaa ja palkitsevaa. Kun
ensimmäisen testauskampanjan tulokset tulivat, niiden näkeminen
tuntui äärimmäisen hyvältä. Saitilla kokeita tehdessä ei ajoittain
ollut niin hauskaa, kun työpäivät venyivät superpitkiksi eikä evästä
tullut otettua mukaan riittävästi. Rikastamolla työskennellessä
tulee ajoittain vastaan työtä hankaloittavia tekijöitä, kuten
malmivaihteluita, yllättäviä huoltoseisokkeja ja hankalia tyyppejä
(suurin osa on onneksi tosi kivoja). Siihen ei oikeasti voi muuta
sanoa kuin “I’ll deal with it” ja jättää mutinat sikseen.
Tähän mennessä en vielä osaa paljoa kertoa diplomityön teosta
kokonaisuutena, ja siksi teenkin useampaan lehteen lyhyen
jutun siitä, miten dippa etenee ja mitä sen kirjoittajalle kuuluu.
Juttusarjasta toivottavasti on joskus iloa jollekulle, joka myös
aloittaa diplomityön tekoa. Toivon mukaan voin myös viimeisessä
osassa antaa hyviä vinkkejä. Jos ei tekstejä jaksa lukea, niin ainakin
kuvia on luvassa.
Ja koska saitti sijaitsee Lapissa, niin pitäähän sitä aina yksi
kaivosporo olla!

Mutta takaisin projektiin.
Työni aihe on 500 kuutioisen
vaahdotuskennon sekoitusprofiilin ja metallurgisen
suori-tuskyvyn
määritys
roottorin
kehänopeuden
funktiona” . Joo, yritetään
keksiä lyhyempi nimi.
Käytännössä? Kuva kertoo
enemmän kuin tuhat sanaa,
vai miten se meni.
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Likomärkä dippatyöntekijä,
ei, en hypännyt kennoon.
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Olut & Viski expo
(Suomen patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tapahtuman virallinen toiminimi)

Koko kansakuntaa kohauttanut Viskikohu
ajoi nuoren miehenalun tarttumaan vallan
kahvaan ja viemään sen valtiailta. Suuntasin
siis hyvinkin sekalaisen porukan kanssa Olut
& Viski expoon Helsingin Kaapelitehtaalle.
Olisi toki mennyt sinne muutenkin, mutta
suuren mainonnan takia, jota holhoajat eivät
välttämättä olisi halunneet, moni muukin oli
saanut saman idean päähänsä. Porukkaa siis
riitti. Ja paljon.
Kolmen päivän lippu poltteli taskussa jo
niin paljon, että kotonakin oli ihan pakko
korkata olut tapahtumaa odotellessa. Viskiä
tähän hätään ei löytynyt. Harmi sinänsä,
olisinhan voinut ihan omassa rauhassani
käydä mukavasti taisteluun sortajaa vastaan
neljän seinän sisällä yksityishenkilönä.
Tähän en onneksi ryhtynyt, kunniahan siinä
olisi mennyt mutta toisaalta maine olisi
kasvanut. Kaikesta huolimatta viskit jäivät
Alkon hyllylle.
Perjantaina Kaapelitehtaalle iskin kahden
muun kaverin kanssa. Oluita tuli otettua
muutama kappale illan aikana ja pari
viskiäkin. Tosin se ensimmäinen ei sitä
viskiä ollut edes nähnytkään, sillä kyseessä
oli Kyrö Distilleryn raakatisle. Tavara, josta
tulee viskiä aikaisintaan kahden vuoden
kuluttua. Ihmettelinkin, kun lasiin ilmestyi
täysin kirkasta juotavaa. Onneksi ihmettelyni
huomattiin hyvin pian tiskin puolella ja
minulle selitettiin, että lasissa todellakin olisi
juurikin Sitä Itseään eli ehtaa raakatislettä eli
tässä tapauksessa pelkkää ruisviinaa. Pahalta
se maistuikin. Ja haisi. Silti se piti huiviin
heittää, siilä eihän kukaan nyt etanolia pois
heitä.
Juuren maistettuani olikin aika siirtyä
takaisin oluiden kiehtovaan maailmaan
ja tulihan siinä samassa tutustuttua
BrewDogin Sales Manageriin. Kovasti hän oli
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harmissaan, kun BrewDog Helsinki ei ollut
vieläkään saanut oviaan avattua vaikka jo
kesällä tämän ihmeen piti tapahtua. Onneksi
oli kuitenkin Päiviä. Sitä en silti tilannut jo
koetun makuelämyksen takia, vaan tyydyin
valitsemaan jotain parempaa, Abstrakt AB:16
ja Tokyo. Perjantai-illan päätti vielä huima
savuviski.

Lauantaina rytmiryhmän koko oli kasvanut
yhdellä juopolla ja tämä sama henkilö, eli
minä, olinkin sitten ainoa jäljellä eilisestä
porukasta. Koko muu poppoo oli vaihdettu
kertaheitolla, koska vanhat eivät enää
jaksaneet. Onneksi hieman nuorempi
jaksoi vielä jonkin aikaa. Lauantai oli myös
kävijämäärältään kaikkein suosituin päivä ja
tupa oli tupaten täynnä jo heti aamusta. Ovet
tosin aukenivat vasta klo 15:00.
Lauantai menikin suurin piirtein samalla
tavalla kuin perjantaikin. Muutama olut tuli
otettua enemmän ja pari viskiä vähemmän.
Tämä tosin johtui siitä, että viskitiskeille oli
jonoa kuin Talviklassikkoon konsanaan.
Kaikkea se holhous saakin aikaan ihmisissä.
Tai sitten ne porukat vaan olivat sattumalta
menneet jonottamaan aina sille samalle
viskitiskelle kuin itse piti päästä.
Olutta toki sai saman tien (melkein) hanasta,
koska kuka nyt ei kiellettyä hedelmää
poimisi. Itse tein niin ja maistelin itselleni
monia uusia tuotteita ja paria vanhaa
kestosuosikkia. Hyviltä ne kaikki maistuivat
eivätkä hinnatkaan pahemmin päätä
huimanneet. Mukavan kuluttajaystävällistä
sakkia kaikin puolin.
Paljon
hienommat
herrasmies
ja
–naisbileet, toisin kuin Rautatientorilla
olleissa pippaloissa, joissa parin itseään
täynnä olevan ja sämpylät kainaloissa
roikkuvien jäbien piti taas näytellä
paremmalle sukupuolelle pystypainitaitojaan
vaakapainin toivossa. Veikkaan kyllä
hameväen edustajien voittavan nämä kyseiset
valopäät missä asennossa tahansa. Tulkinta
perustuu johonkin.
Tosin itsekin sorruin pienoiseen vastarintaan,
kun päivän oli aloittanut BrewDogin
Everyday Anarchy. Illan päätti ilmainen
ajelu Spårakoffilla ilmaisen lonkeron
säestyksellä. Baarimikolta tietenkin piti
kysellä, mites kyseisen kulkuneuvon toiminta
mahtaakaan jatkua ensi vuonna. Tähän
olisi kuulemma kaksi vaihtoehtoa, mikäli

spårakoff haluttaisiin pitää toiminnannsa.
Ensimmäinen vaihtoehto olisi poistaa
mainokset ulkopuolelta, jolloin pääväriksi
jäisi todennäköisesti punainen. Kukaan ei
kumminkaan näin arvaisi, mikäs pyörillä
kulkeva kiskoilla liikkuva menopeli se
olisikaan kyseessä. Voin ainakin sen verran
kertoa, että mikään palokunnan ratikka se ei
olisi. Toinen vaihtoehto olisi palkata portsari
vaunun oven eteen pönöttämään, jonka
tehtävänä olisi kysyä pahvit jokaiselta alle 30
näköiseltä.
Hieno reissu ja ilmainen kyyti keskustaan,
mikäs sen mukavampaa. Sanotaan nyt
kuitenkin, että kaverille oli aivan pakko ostaa
tuplajuuri Kyröltä. Niin pahaa se todellakin
oli. Onneksi vettä sai kannussa ilmaiseksi.
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Sunnuntai
olikin
sitten
pienoinen
jarruttelupäivä. Tämä ei tosin johtunut
krapulasta
tai
Kankkusestakaan.
Lauantaipäivän iskuryhmä oli kutistunut
puoleen. Tämä johtui krapulasta. Mikäli
edellisenä päivänä oli tullut otettua
lompakkoa
riistävällä
tavalla,
niin
sunnuntaina tyydyttiin satsaamaan rahat
niihin tuotteisiin, joita ei ollut vielä ehditty
maistaa.
Sunnuntaina sain eteeni myös tähän menessä
oudoimman olueni, Hiiden paneman Mango
Habanero IPA. Samalla tuli myös tavattua
joku vanha kaljamaha, jota en tuntenut
entuudestaan enkä varmaankaan tunnistaisi
uudestaankaan, jos kadulla tulisi vastaan.
Omien sanojensa mukaan hän oli jo tähän
ikään mennessä maistanut yli 10 000 uutta
olutta. Kunnioitettava saavutus mutta
kyllä se siltä ulospäin näyttikin. Pahasti.
Postilaitos olisi voinut antaa hänelle oman
suuntanumeron.
Myös sunnuntaina oli pakko vierailla Kyröllä
hakemassa lisää aina niin ihanaa Juurta.
Tälläkin kertaa satsi tosin tulisi kaverille sillä
itsehän olin jo oppinut kerrasta, että sitä ei
vaan kannattanut juoda.

Halusin tätä oppia muillekin jakaa, joten siitä
syystä piti hieman uhrautua. Ei se kahden
vuoden kuluttua ilmestyvä ensimmäinen
satsikaan voi kovinkaan pahaa olla, josa
siihen raakatisleeseen vertaa. Ei sitten
millään.
Mitä siis jäi imuriin (Miele), käteen ja päähän
reissun jälkeen? Ei kovinkaan ammottava
lovi lompuukissa, muutama menetetty
aivosolu ja kasa uusia ja hyviä oluita. Kaiken
kaikkiaan 37 eri tuoteartiklaa tuli testattua
viikonlopun aikana, mm. kaikki BrewDogin
tarjoamat oluset kuin myös kaikki paikalla
olleet Nøgne Ø:n tuotteet. Suomalaiset
pienpanimot tuli kaikki testattua ja savuviskit
myös. Voittajasta löytyi sitä savua peräti 173
ppm:ää, suunnilleen 130 ppm:ää enemmän
kuin savuviskeissä yleensä.
Mahtavaa ja päräyttävää kamaa ja onneksi
tapahtuma sensuroitiin. Yleisöä oli tästä
johtuen tavallistakin enemmän. Ainakin
enemmän kuin viime vuonna. Mahtava
tapahtuma, ensi vuonna uudestaan. VISKI!
- Speedy Gonzales

Juoruboksin antimia

Killan juoruboxi päätettiin avata pitkästä aikaa (n. x vuotta) ja
sieltä löytyi peräti kolme juorua. Tämähän on enemmän kuin
*****kautisten toimituksessa osattiin edes o**ttaa. Wuori*********
toimittajaryhmärämä päätti raottaa salaisuuksien *erhoa myös
kiltalaisille.
V***n vanha *oimittaja kyllä tunnisti juorujen aikahistoriallisen
ajanjakson ja kaksi juorua ****alan mukaan. Aikajärjestyksessään
ensimmäisen oli kirjoittanut J**** *******n (valistunut arvaus) ja
se käsi***** niinkin arkaluontoista asiaa kuin itsensä juoruboxin
käyttö. Huhu oli kuulemma, että *****boxia ei ollut käytetty
kovinkaan *****asti.
Aikaja***la toinen ju*ro oli kirjoitettu itsensä ******tajan toime***
eli sen tunnistaminen käsi**** mukaan ei ollut kovinkaan
vaikeaa. Se taas käsittely eräiden sits*** jälkeen tapahtunutta
tankota*******tystä, jonka seurauksena enti*** ***nto***taa***
sä**** jalka katkesi. Asian arkaluontoisuuden vuoksi juoru
pyrittiin sensuroimaan mahdollisimman hyvin tässä kuitenkaan
onnistumatta.
Viimeinen juoru boxissa oli, että joku oli saanut keksiä. Viimeistä
juorua ei ollut sensuroitu ollenkaan.
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#Kokokohu: Koolla on väliä! Katso kuvat!
Jo
muinaiset
roomalaiset
tunsivat
Wuorikautisten painamisen jalon taidon.
A4-kokoisia Wuorikivikautisia luettiin päiviä
kestävissä org... seminaareissa konsulien
toimesta. Tunnolliset ja laatutietoiset
päätoimittajat painattivat täyttä laatua
A4-kokoisena vuoteen 2010, jolloin
Wuorikautisten valtakunnan totaalinen
rappio ja alasajo alkoi. ”Se on kaikki Sallan
syytä”, nimettömänä pysyttelevä A. Zühlke
kommentoi. Salla Rantamäki, Wuorikautisten
neljäs naispäätoimittaja koskaan, on siis
vastuussa muutoksesta huonompaan. Miksi
siis hänen jälkeensä tulleet päätoimittajat
jatkoivat
tätä
ilmiselvää
hulluutta?
Erottautumisen pelkoa ei yleensä ole koettu
Wuorikautisten toimittajakunnassa – hehän
erottautuvat yleensä täysin omalla tavallaan.
Argumentteja koon muuttamiseksi löytyy
puolesta ja vastaan. ”Hesarikin pieneni ja on
kuitenkin huomioitava, että Wuorikautisia
saa lukea ilmaiseksi yli viisi artikkelia
kuukaudessa”, kommentoi 2010 puhis

Marleena ”Marski” Ahonen. Kuulinkin jo
painatuskustannusten nousseen lehden
siirryttyä pienempään kämäkokoon. Paperin
hinta globaalisti on noussut 2010-2014,
mutta kiltalehtien hinta on pysynyt samana
ja ihmisten tulisikin saada samankaltainen
lukuelämys vuodesta toiseen, mitä niinkin
maineikkaan lehden kuten Wuorikautisten
kutistaminen alentaa tuntuvasti. Kuvassa
1 on havainnollistettu Wuorikautisten
kokomuutosta.
Timo
Tuominen
(PT
2009) vetoaa energiatalouteen koon
palauttamiseksi: ”A4-koko toimii paremmin
takansytykkeenä”.
Kuinka paljon tekstiä edes mahtuu A5-sivulle?
Juttujen puute on aina ollut päätoimittajia
piinaava epäkohta, mutta viimeaikaisen
tutkimustiedon valossa (Oksman, 2014)
tämä fakta on tullut erittäin kyseenalaiseksi.
Tutkimuksessa todetaan juttujen puutteen
syyksi toimittajien haluttomuutta kirjoittaa
liian lyhyitä journalismin aarteita, jotka
rajoittavat heidän taiteellista näkemystään.

A4-kokoon verrattuna keskivertoartikkelit
Wuorikautisissa ovat lyhentyneet noin
23%. Kuvasta 2 voidaan selvästi nähdä
Wuorikautisten
negatiivinen
vaikutus
entisten päätoimittajien henkielämään.
Erityisen negatiivinen vaikutus havaittiinkin
vanhoissa päätoimittajissa, jotka kokivat,
että uusi koko tuo tarpeettomat rajat
päätoimittajien luontaisen ylitsepursuavalle
narsismille.
Ajattelin, etten jaksaisi narista kiltaan
liittyvistä asioista, mutta minulle, kuten myös
monille muille, Wuorikautiset on erittäin
rakas ja kipeä muisto. Riviopiskelija Markus
Aspialan (fuksi -05) mukaan Wuorikautiset
tuo edelleen kyyneleet silmiin: ”Ihan sama!”.
Tähän monet nykyopiskelijat voivat varmasti
samaistua.

”Kaikki hyvä päättyy aikanaan, onneksi
myös kaikki paha”, kirjoitti PT Markus
Nuotto (2006). Sitä odotellessa, sanoisin.
Häpeällisen pienestä Wuorikautis-lehtisestä
ei erota nykyisin edes kuvia (tekstillä ei ole
koskaan ollutkaan suurta merkitystä).
Vetoankin nykyiseen päätoimittajaan Sanni
Lassilaan Wuorikautisten palauttamiseksi
takaisin
kunnialliseksi
A4-kokoiseksi
laatujulkaisuksi. Haluan jälleen kuulla
myytinomaisen ”Wuorikautiset forever”huudon kajahtavan Otaniemen kampuksella.
Pilvi Oksman, entinen päätoimittaja, nykyisin
ihminen

Lähteet:
P. Oksman: ”Kokomuutoksen negatiivinen vaikutus Wuorikautisten toimittajakuntaan aikavälillä
ikuisuus-2010”, tutkimusraportti, Wuorikautiset-lisäosa, Espoo 2014.

Kuva 2. Wuorikautisten kokomuutoksen dramaattiset vaikutukset entisiin päätoimittajiin.

Kuva 1. a) Wuorikautiset 5/05, pienennetty b) halkeama näytteessä, 500X-suurennos
c) A5-kokoinen Wuorikautiset 02/14, 1000X-suurennos.
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Kustannussyyt ovat järkevin argumentti A5-lehden puolesta. Nykyinenkin uusi sponssirahoitus on silti
hyväntekeväisyyttä killan tilille ylipäänsä. Mitä enemmän sponssirahaa liikenee muualle kuin lehden
kustannuksiin, sen parempi kaikille meille.
Todellinen syy on tietenkin mainitsemasi narsismi. Tässä loukattiin rakkaita luomuksiani, tämän
koon kanssa olen kasvanut kiltaan. Kompaktia matkakokoa mukavuussyistä. :D:D:D:D:D:D:D:D:D

-S�n�� Las��l�
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Historian havinoita -kuvakollaasi

KÄTTÄ PÄÄLLE!
SSAB JA RUUKKI OVAT NYT YHTÄ

Ruukki on nyt osa SSAB:tä. Yhdessä Ruukki ja SSAB muodostavat
maailmanlaajuisesti toimivan pohjoismaisen ja yhdysvaltalaisen
teräsyhtiön, joka on johtava pitkälle kehitettyjen lujien terästen ja
nuorrutusterästen sekä nauha-, levy- ja putkituotteiden sekä
rakentamisen ratkaisujen tuottaja.
•
•
•
•

noin 17 300 työntekijää
vuotuinen terästuotantokapasiteetti 8,8 miljoonaa tonnia
pääkonttori Tukholmassa
suurimmat terästuotantotehtaat Raahessa ja Hämeenlinnassa
(Suomi), Oxelösundissa, Borlängessä ja Luleåssa (Ruotsi)
sekä Montpelierissä ja Mobilessa (Yhdysvallat)

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat
tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi
ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja
Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja toissijaisesti NASDAQ OMX
Helsingissä. www.ssab.com.
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www.ssab.com

