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Last Hurrah!
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Että sellaista. Miten meni viime vuosi noin niinku omasta mielestä?

Minusta ainakin tuntuu, että olisin tehnyt vaikka mitä – mutta samalla
en oikein mitään. Ihmisillä taitaa olla vahva ominaisuus vähätellä omia
saavutuksiaan, jos jotain silti tuntuu jääneen vielä auki. Mikäli siis voin
yleistää omaa ihmisyyttäni muihin lajitovereihin. Kyseessä lienee siitä,
mitä on päässään eniten ajatellut, vs. mitä kaikkea on oikeasti tehnyt sen
kummemmin ajattelematta – esimerkiksi tätä raatihommaa.
Päätoimittajan itsensä tutkiskelu sikseen. Mitenkäs tämä ensimmäinen
kuukausi on näyttänyt suuntaa kuluvalle vuodelle? Tipatonta tammikuuta
tuskin kovinkaan moni jatkaa koko vuoden ajalle, mutta kaikenlaista uutta
suunnitellaan ja muutoksia lupaillaan. Mielenkiinnolla ja toiveikkaana tulen
seuraamaan Vuorimieskillan uuden Raadin tekemisiä ja killan suuntaa,
rivitoimittajaksi tulevaisuudessa alennettuna. Alku ainakin vaikuttaa ihan
perus meiningiltä.
Olen iloinen, että myös Wuorikautiset saa tämän jälkeen uutta ilmettä ja
intoa! Minusta taisi riittää satoa vain yhdelle vuodelle, vaikka tosi hauskaa
olikin. Parempi antaa uuden päätoimittajan ottaa ohjat ja tuoda intoa
takaisin, ennen kuin lehti alkaa sammaloitua käsissäni - tässäkin lehdessä
alkaa jo omaan makuuni liikaa paistaa läpi luomisen tuska. :D Anyway,
toivotan hauskoja ja luovia hetkiä seuraajalleni Matiakselle!

Olisi vähitellen aika jälleen totutella työntekoon - ja työnhakuun.
Aallossahan oikea vuodenvaihde sijaitsee kesällä, töiden parissa tai ilman.
Kosmisessa mittakaavassa ihmisten sepittämä kalenteri ei merkitse juuri
mitään. Miettikää sitä, jos alkaa kalenterin eteenpäin rullaus ahdistaa.

Kakuna Rattata!
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(Eräs VTMK-vaihdon taideteoksista)

Puheenjohtajan pöhinät
Habuuh, puuskuttaa tuore puhis.

Valta vaihtui, kalenteri täyttyi ja keho valmistautuu vuoden koitoksiin.
Sähköpostilaatikko tulvii ja hetkeksi kasvoi melko vakava sienikasvusto
otsaan kännykkää vaihtaessa: kalenteria ja yhteystietoja kun ei voinutkaan
suoraan siirtää uuteen, ja ajatus kaikkien niiden uudelleen lisäämisestä ei
jostain syystä innostanut. Molemmat päätoimittajat haluavat turinoita, ja
kaiken lisäksi ulkona on kylmää, märkää ja kaikkia viskittää.
Silti jostain kumman syystä olo on innostunut eikä pelokas. Matkustin
hetki sitten uljaalla Leppikselläni Euroopassa hostellista toiseen ja matkalla
näin hyvin kuinka ns. typerät reissut on tehtävä nuorena. On hyvin erilaista
vierailla opiskelijakaupungeissa 20- kuin 50-vuotiaana, ja jos en olisi
koskaan lähtenyt opiskelijatoimintaan, olisin monta kokemusta köyhempi
niin hyvässä kuin pahassa. Elämässä on kuitenkin vain häviävän pieni osa
aikaa, jolloin on samanlainen vapaus ja mahdollisuus tutustua ihmisiin,
kun taas töitä ehtii varmasti tehdä. Eliniänodote tuskin laskee kovin
dramaattisesti.
Joten miksi stressata huomista, jossain vaiheessa sitä kuitenkin valmistuu
tai päätyy töihin, kunhan löytyy riittävästi perslihaksia ja jonkin verran
mielenkiintoa. Lomasta lienee turha haikailla ilman lottovoittoa kun koulu
painaa päälle ja kesä menee töissä, mutta harva kokemus on lopulta yhtä
rentouttava kuin rientojen jälkeinen päivä hyvässä seurassa. Menee se
sitten silliksen tai kouluhommien lomassa.
Tärkeintä elämässä on löytää itselle
mieluisa asia johon aikansa uhraa.

Metallikerhon kuulumiset
Hyvää huomenta!
Toivottavasti kevätlukukautesi on alkanut ihanasti eikä hartioiden
kokoonpainumista tai kyynelten tirauttelua ole vielä tapahtunut
ylitsepääsemättömän taakan painaessa Vuorimiestä alas. Mistä tällainen
tuli mieleen (*tirsk*)? Ehkä ajatus heijastelee jotenkin omaa kevättäni
kandintäyteisine öineen ja ruotsintuoksuisine aamuineen.
Oli miten oli, Metallikerhon uusi hallitus on siis valittu ja tarttunut
innokkaasti toimeen! Neuvotteluja tulevasta on käynnissä
monella suunnalla ja sen voimme nyt jo luvata, että seuraavasta
kaksivuotiskaudesta tulee huikea! Tai sitten ei. Katsotaan nyt.
Helmikuun loppupuolella järjestetään kerhon seuraavaan ulkomaan
excuun liittyen kokous, johon osallistumalla pääset kirjoittamaan nimesi
osallistujalistaan sekä äänestämään seuraavaa excumaata! Villejä
ideoita on jo heitetty ilmoille ja mahtava porukka on muotoutumassa
kasaan, mikset myös itse liittyisi tähän Vuorimieheyden ilosanomaa
julistavaan 2016 ulkoexcuporukkaan?!
Kohottavaa kevättä, nähdään viimeistään kokouksessa!

Lassi

Metallikerhon puheenjohtaja 2015

Peetu Westenius
Puheenjohtaja

PS. Veloitan edelliseltä puheenjohtajalta
tarvittavan määrän yhden tähden pulloja,
jos ei tietty hattu ala löytymään…
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Who the eff is
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Raati 2015 ?!

Puheenjohtaja
Peetu Westenius

Rahastonhoitaja
Severi Ojanen

Peetu on kotkarauskuihin (Myliobatidae) kuuluva
litteä pitkäpyrstöinen rauskulaji, jonka selkäpuolella
on valkoisia täpliä. Sen vartalo voi kasvaa yli 3,5 m
leveäksi, ja piiskamainen pyrstö ja kuono lisäävät
kokonaispituuden jopa yhdeksään metriin. Paino voi
olla 230 kg.

Severi on 1940-luvulla kehitetty paritanssi. Suomessa
Severi oli yleinen tanssi 1950–60-luvuilla, mutta
sen suosio on hieman hiipunut kilpatanssikuvioiden
ulkopuolella. Severi-musiikkia soitetaan lavoilla
1 - 3 kertaa illassa, eli 2 - 6 kappaletta. Severimusiikkiin sopii parhaiten (oikeastaan ainoastaan)
severinaskellus.

Sihteeri
Villiina Ikäheimo

Excursiomestari
Ise Ilmari Iduozee

Villiina on kaupunki Sindhin maakunnassa Pakistanissa
noin 150 km Karachista. Se on Sindhin entinen
pääkaupunki ja sitä kutsutaan hajuvesien kaupungiksi.
Ennen Pakistanin perustamista Villiina tunnettiin ”Intian
Pariisina”, sillä sen tiet oli tapana pestä hajusteilla joka
päivä.

Ise on Kefeuksen tähtikuviossa oleva kirkkaudeltaan
muuttuva, sykkivä tähti. Se on kefeidien prototyyppi.
Isen kirkkaus vaihtelee välillä 3,6–4,3. Isen
sykkimisjakso on 5,36634 päivää. Koska Isen
pintalämpötila muuttuu, sen spektriluokka muuttuu
välillä F5–G3.

Isäntä
Sami Kinnunen

Opintovastaava
Olivia Lehtimäki

Sami on Jyväskylässä Vaajavirrassa Naiskoskessa
sijaitseva vesivoimalaitos. Samin on rakennuttanut
SOK. Samin on omistanut vuodesta 1984 alkaen
Suur-Savon Sähkö. Sami on harvinainen koska
sen vedenottokapasiteetti on suuri verrattuna
korkeuseroon, joka on parhaimmillaan 2 metriä.

Olivia lehtimäki on Nintendo Entertainment Analysis
and Developmentin kehittämä toimintaseikkailupeli,
jonka Nintendo julkaisi Nintendo 64:lle vuonna
2000. Se on kuudes osa Olivia-pelisarjassa. Peli
on julkaistu myös GameCubelle Olivia: Collector’s
Edition -kokoelmalla ja Wiin Virtual Console
-palvelussa.

Emäntä
Jani-Petteri Jylhä

Päätoimittaja
Matias Lehtinen

Jani-Petteri on tunnetuin lappalaislähtöinen ruokalaji,
johon käytetään poron selkää tai paistia.
Jani-Petteri tarjotaan perinteisesti perunasoseen
ja puolukkasurvoksen tai karpaloiden kera. Myös
puolukkahilloa on tapana tarjota Jani-Petterin kanssa.

Matias on walesilaisen heavy metal -bändin Bullet
for My Valentinen kolmas studioalbumi. Matiakselta
julkaistiin singlet “Your Betrayal” ja “The Last Fight”.
Matias on tyyliltään huomattavasti rauhallisempi
kuin kaksi edellistä, ja siinä on vain vähän huutoosuuksia. Matias sai hyvän vastaanoton, ja melko
hyvät arvostelut.
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Emäntien parrat
Koska
uusi
upea
emäntämme on ehtinyt
jo testailla kasvoillaan
ties minkälaista frisyyriä,
päättivät myös vanhat
emännät kokeilla uusia
tyylejä.

Maria valitsi tyylikseen hillityt ja elegantit
”kissanviikset”. Wuorikautiset onnittelee Mariaa
hienostuneella maulla valitusta tyylistä!
Sanna, joka tunnetaan
runsaasta tyylistään ei
yllätä tälläkään kertaa.
Muhkea
hipsterparta
pukee
neitiä
kuin
korkokengät kirahvia.
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Kata päätti puolestaan
kasvattaa
viiksityylin,
jota kutsutaan myös
nimellä rekkakuskiviikset.
Kaikki kyllä tietävät niiden
tunnetumman
nimen.
Erittäin mielenkiintoinen
tyylilyyli!

10 askelta lomamoodista takaisin arkeen
Paluu arkeen pitkien lomien jälkeen on aina hankalaa. Vapaapäivät
vaihtuvat rutiineihin ja jotain pitäisi saada aikaiseksikin. Helpottaakseen
lukijoidensa siirtymää, Wuorikautiset kokosi toimituksen 10 vinkkiä lomalta
palautumiseen.

1)

Korjaa vuorokausirytmisi

2)

Suunnittele seuraavaa lomaa

3)

Muista sähköposti

Loma-ajan ja arjen rytmit voivat olla hyvinkin
erilaiset päivien rakenteesta johtuen. Ole noin pari
päivää nukkumatta ja mene sen jälkeen sellaiseen
aikaan nukkumaan jona haluat jatkossakin mennä.
Näin saat siirrettyä vuorokausirytmisi näppärästi
soveliaampaan aikaan.

Loman jälkeinen opiskelu-/työskentelyrupeama
on väliaikainen ja kohta alkaa jo seuraavat vapaat.
Ammenna voimaa siitä, että Kotimaan pitkä on pian
ja vähän sen jälkeen mahdollinen Wappu. Työpäiviä
ei tarvitse jaksaa montaa ja seuraavaan lomaan
valmistautuessa aika rientää.

Se, että olet ollut lomalla, ei välttämättä tarkoita sitä ettäkö muut olisivat
olleet. Lomasi aikana sähköpostiisi on todennäköisesti tullut vähintäänkin
killan viikkotiedote, jonka avulla arjen menoista (ja niistä tulevista vapaista)
pääsee kartalle. Proﬀat, ohjaajat ja assaritkin saattavat ilmoitella siellä
poissaoloistaan. Sähköpostin avulla pysyt perillä siitä milloin ei tarvitse
tehdä töitä.
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4)

Tee helpot asiat ensin

Älä turhaan aloita suoraan dipasta tai ruotsin
kirjallisesta. Aloittamalla yksinkertaisemmista
asioista, kuten kandista tai länsinaapurin
vierailusta, pääset vauhtiin ja saat paremmat
valmiudet suoriutua vaikeammasta tehtävästä.

5)

Korjaa sijainti

Vääränlainen sijainti työskentelylle voi vaikuttaa negatiivisesti
työskentelyysi. Valitse työpiste siispä ympäristöstä, jossa jaksat olla, kuten
esimerkiksi kiltahuoneelta. Tähän liittyen, katso myös kohta 6: Ergonomia.

7)

Lähde ajoissa

8)

Pidä taukoja

Täyspäiväinen tai -öinen opiskelu voi olla rankkaa heti loman jälkeen.
Lähde työ- tai opiskelupaikalta hieman etuajassa kotiin, jolloin saat
enemmän aikaa päivässä raatamisesta palautumiseen. Paria kolmea
tuntia muut tuskin jäävät kaipaamaan.
Pidä säännöllisin väliajoin, esimerkiksi Keskiviikkoisin ja Lauantaisin ja/tai
iltapäivisin ja aamupäivisin ja/tai lounaan jälkeen ja päivällisen jälkeen ja/tai
iltaisin ja viikonloppuisin ja joskus jos siltä vaan tuntuu, taukoja ja irtiottoja,
jotta pysyt virkeänä ja aktiivisena. Tauon jälkeen saat enemmän aikaiseksi
kuin mitä olisit saanut ennen sitä.

9)
Älä turhaan yritä
työskennellä klo 12-23 välillä

Siis ihan oikeasti. Kukaan ei tee mitään
rakentavaa klo 12-23 välillä.

6)

Huolehdi ergonomiasta

Työnteko
epämukavassa
tai
epäkäytännöllisessä
asennossa
voi tehdä haittaa nivelillesi.
On
suositeltavaa
valita
tarkoituksenmukainen kalustus ja
siihen sopiva mukava työasento,
jossa tärkeille nivelille ja selälle
ei kohdistu liikaa painetta tai
kiertoa. Kiinnittämällä huomiota
ergonomiaan pysyt pidempään
työkykyisenä. Toimitus suosittelee
kuvan mukaista lähestymistapaa.
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10)

Ota lisää lomaa

Jos työskentely tuntuu kaikesta huolimatta ylitsepääsemättömältä, voi
syynä olla edeltäneen loman lyhyys. Tässä tapauksessa kannattaa ottaa
rohkeasti lisää vapaata, jotta työskentelyn aiheuttamasta stressistä saa
palauduttua. Jos lomapäivät on kaikki kulutettu ja KELA hengittää niskaan,
on mahdollisena vaihtoehtona opiskelijavaihtoon lähteminen johonkin
lämpimämpään maahan.
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Frasse Oltermannina
Viime
syksyllä
ennen
killan
vuosipäivää
minulta
kysyttiin,
suostunko
hoitamaan
killan
oltermannin tehtäviä vajaan vuoden
ajan. Vastaukseni oli myönteinen ja
Raati kutsui minut Vuorimieskillan
Oltermanniksi
professori
Kari
Heiskasen tilalle hänen jäätyään
ansaitulle eläkkeelle. Tämä on minulle
suuri kunnia.

Killan Oltermannin tehtävä on minusta hyvin haastava ja arvostettu.
Minusta Oltermannin tehtävä on toimia henkisenä valvojana killan
kokouksissa ja antaa neuvoja tarvittaessa. Samalla hän toimii
linkkinä teekkareiden, henkilökunnan ja professorien välillä.
Lisäksi Oltermanni toimii valvojana killan Kotimaan Pitkä & ISW
Helsinki -ekskursiolla, mikä on minusta rentouttava ja antoisa
tehtävä. Oltermannin tehtävään kuuluu myös tarvittaessa pitää
juhlapuheita. Pääasia on, että hänellä on hyvät ja rakentavat suhteet
killan teekkarijäseniin.

Kun muistelen niitä Oltermanneja, joita olen vuosien varrella
tuntenut ja jotka ovat toimineet ennen minua, huomaan, että killan
Oltermannit ovat olleet hyvin pitkään toimessaan. Itse aloitin
opiskelut 1969 silloisessa Teknillisessä korkeakoulussa ja liityin
samalla Vuorimieskiltaan. Oltermanni oli silloin prof. Matti H.
Tikkanen, joka oli hyvin värikäs persoona. Hän oli myös oppi-isäni
metallurgian alalla, jossa suoritin jatko-opiskeluni ja jossa väittelin.
Hänen jälkeensä oli prof. Aimo Mikkola, joka myöhemmin
eläkepäivinään toimi killan rakastaman virtuaaliopiskelija Teemu
Kerpun väitöstilaisuuden kustoksena. Prof. Toimi Lukkarinen, joka
tuli rikastustekniikan professoriksi suoraan teollisuudesta, seurasi
Mikkolaa. Tämän jälkeen 80-luvun alussa prof. Lauri Holappa astui
remmiin ja hoiti Oltermannin tehtäviä noin 25 vuotta. Holappa on
emeritusprofessorina meillä ja hänet voi tavata päivittäin lafkalla.

Kuten te kaikki tiedätte, olen taas suostunut toimimaan Kotimaan
Pitkän valvojana. Näyttää siltä, että olen kestovalvoja. Odotan
tulevalta ekskursiolta paljon hauskoja ja mielenkiintoisia kohteita
sekä hienoja juhlia. Saan olla nuorten ihmisten kanssa ja välillä
tuntuu, että itsekin nuortuu. Nykyisin valvojana toimiminen
on hyvin helppo ja siisti homma, verrattuna siihen kun itse olin
teekkarina ekskursiolla.
Edeltävä Oltermanni Kari Heiskanen luovutti Vuorimieskillalle oveensa
ripustetun kyltin. Kyltti on nykyään kiltahuoneella.
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Haluaisin vielä kirjoittaa muutaman sanan kandiseminaarista ja
siihen liittyvästä kandityöstä. Kuten te kaikki tiedätte, toimin myös
Materiaalitekniikan koulutusohjelman kandiseminaarin vastaavana
opettajana. Tämä tehtävä on opettava ja antoisa. Seminaariesitykset
ovat pääasiallisesti hyvänlaatuisia. Tänä keväänä yli 30
teekkariopiskelijaa suorittaa kandiseminaaria suurin toivein.

”
MUKAVA HERÄTÄ
AAMULLA TÖIHIN
- Kesätyöntekijä, Raahe, 2014

Tässä on pieni sudenkuoppa, josta haluaisin varoittaa. Kukaan ei ole
niin optimistinen kuin teekkari aloittaessaan kandiseminaarinsa.
Olen havainnut, että teekkari ottaa samanaikaisesti kandiseminaarin
kanssa useita kursseja sekä muita aikaa vieviä tehtäviä. Myös
vapaa-ajan vietto on tärkeää ja usein lähdetäänkin kesken keväättä
lomailemaan. Jossain vaiheessa, viimeistään pääsiäisen jälkeen
huomataan, että aika ei riittänytkään opiskeluun ja optimistisesti
valitun kandiseminaarin suorittamiseen. Tämä on luonnollista,
päiväthän eivät ole päällekkäin, vaan peräkkäin. Olen aina
korostanut henkilökohtaisen ajan suunnittelua, jotta vältettäisiin
turhia epäonnistumisia.
Yritän aktiivisesti osallistua Vuorimieskillan toimintaan, varsinkin
juhliin. Eiköhän se minulta suju luontevasti. Valitettavasti
aikani Oltermannina jää tosi lyhyeksi: minäkin jään eläkkeelle
syyslukukauden alkaessa.
Hyvää Kevättä!

Frasse
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99 % kesätyöntekijöistämme
suosittelisi kaverilleen SSAB:tä
työpaikkana. Liity sinäkin tyytyväisten
kesätyöntekijöidemme joukkoon:
www.ssab.com/career
Tarjolla satoja mielenkiintoisia
kesätyöpaikkoja terästuotannossa,
tehtaiden kunnossapidossa,
T&K:ssa ja tukitoiminnoissa.

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

Kuuluisia sitaatteja arkistojen kätköistä
“Totta vitussa me halutaan ajaa paskassa!”
- Audi Quattron kehittäjä

“Pese mun jalat niin näytän sulle taivaan.”Jeesus
“Ei vittu, avaimet jäi sisään ja muija lähti jo
pilatekseen!”
- Myöhempien aikojen Winston Churchill
“Olen lukenut mies. Minulle tulee Tex Willer,
siinä on välillä yli 70 sivua!”
- Jyrki Katainen
“Ei me mitään konkretiaa tarvita. Käydään
vähän Pariisissa marssimassa, kyllä tää tästä.”
- Alexander Stubb
“Ime mun munaa jos haluat nähdä mikä saa
mut liikkeelle!”
- Henry Saari
“Vittu noista oo mihinkään!”
- Rooman valtakunnan viimeinen keisari

“Ei helvetti eihän ne osaa uida...”
– Jumala vedenpaisumuksen aikana
“Saataisko me tehtyä vähän isompia
uudenvuodenraketteja?”
– Robert Oppenheimer
“Helvetti ku kutittaa satiaiset.”
– Napoleon ennen Waterloota
“Täällä piti olla ilmasta koksua ja huoria?”
– Feidippides juostuaan 246 km Ateenasta
Spartaan
“Ei nyt kukaan oikeasti vittu tule Alppien yli
norsujen kanssa...”
– Roomalainen Hannibalin nähdessään
“Se joka pystyy muulilla ratsastamaan on aivan vitun
tyhmä, hevonen on paljon parempi”
– Tsingis-khan

“Ei saatana syttyny vieläkään! Nyt vedetään kunnon
perseet.”
- Thomas Edison

“Onko parempi että ihmiset katsovat hätää vai ovat
hädissään… ei kiinnosta vittuakaan, lähen vetää
oopiumia”
– Gandhi

“Vittu nyt liikutaan syvällä. Kuka lähtee vetää
sieniä?”
- Albert Einstein

“Kuin aurinko ja kuu – yhden loppu on toisen alku.”
– Johanna Tukiainen

“Design on se, jolla Suomi tästä suosta nostetaan!”
- Tuntematon ajattelija TAIK:ista
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“Olispa edes kaljaa.”
– Hitler bunkkerissa

“Usko itseesi niin voit saavuttaa ihan mitä vaan.”
- Sun oma itseluottamuksesi. Kuuntelisit sitä joskus.

“Saisivat painuu vittuun mun mailta!”
– Aleksanteri Suuri
“Parempi olla iso pylly kuin pieni.”
– Kim Kardashian

17

Wuorikautiset testaa:

Voiko vanha koira oppia uusia temppuja?
Wuorikautiset
päätti
testata
vanhan koiran kyvyt oppia uusia
temppuja. Koiraksi valittiin yksi
toimittajakunnan jäsen, joka
ei osannut juurikaan temppuja
etukäteen. Tempuksi valittiin
mahdollisimman
vuorimiesmäisessä hengessä vuorelta
laskeutuminen eli kansankielellä
laskettelu.
Tammikuisena lauantaina lähtivät
Koira ja Koirankouluttaja kohti
Messilän
laskettelukeskusta.
Säätiedotus
lupasi
Suomen
talvea kauneimmillaan, eli +4 ja
sadetta. Kasper kuitenkin siunasi
tätä tärkeää testiä aurinkoisella
kelillä. Lippujenoston, kahvien
ja välipalaleipien jälkeen oli
aika
ottaa
ensituntumaa
lautaan. Lasten pulkkamäki/
alottelijarinnealueella oli tarkoitus
harjoitella, mutta koirilta oli pääsy
kielletty. Tutkivan journalismin
nimissä uhmasimme kuitenkin
kieltoa.
Sukset + sauvat muodostivat
liikaa liikkuvia osia koiralle, joten
testissä päädyttiin käyttämään
lumilautaa.
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Lauta ja monot ostettiin vuoden
2013 ensimmäiseltä Kiltatytöltä
ja muut varusteet ”lainattiin”
kiltiksen löytötavaroista. Koiran
kouluttajaksi saatiin semikokenut
ja puolueeton lautailija suoraan
Saudi-Arabian
hiekkadyyneiltä.
Paikkavalinta osui vaarallisen
lähelle Suomen Chicagoa, mutta
onneksi Poliisikoiraa ei tarvinnut
kutsua paikalle.
Edellisenä iltana oli toimitus etsinyt
Youtubesta pipopäisen lökäpöksyn
tekemän opetusvideon lautailun
aloittamisesta. Sen perusteella
aloitettiin harjoittelu ja tulosta tuli
kerrassaan. Tuntumaa haettiin
tasaisella alustalla potkiskellen
ja lopputuloksena päästiin jo
kokonainen rinne alas jarrutellen.
Jopa hieman siksak-liikettä saatiin
aikaan ja vain yhdet kyyneleet
nousivat silmiin koko päivän
aikana. Hävetä ei tarvinnut, sillä
rinteessä oli paljon iäkkäämpiäkin
ensikertalaisia ja kaikille riitti
kaistaa
pyllähdellä.
Laskujen
jälkeen ruoka maistui ja sauna
lämmitti.
Lopputuloksena
sanottakoon,
että vanha koira voi oppia
uusia temppuja, muttei yhdessä
päivässä. Yksi
välipäivä
ja
uudestaan mäkeen!
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Huonoa
työhakuläppää

Diplomityöntekijän arkea
Osa 2
Nyt on 3,5 kuukautta puurtamista, ja noin kuukauden verran
päivättömiä päiviä pohjoisessa takana ja jotakin voi sanoa
saaneensa aikaankin. Työn kirjallisuusosa on korjausvaiheessa ja
näytteenotto oletettavasti purkissa. Dataa on enemmän kuin ehtii
päivän aikana lukea ja näytteitä on noin 100 kiloa. Niistä pitäisi
sitten sopiva määrä ottaa ja saada lisää dataa. Tähän mennessä on
sinänsä ollut aika selvät sävelet sen suhteen, että mitä on tarkoitus
saada aikaan ja sinänsä oman työn vieminen eteenpäin on ollut
helppoa.
Oman työni lisäksi olen ollut mukana muissakin projekteissa ja
olenkin oppinut paljon teollisen mittakaavan testauksesta ja siihen
liittyvistä haasteista. Tärkein oppimistani asioista on ehdottomasti
se, että teollisessa prosessissa (varsinkin vaahdotuksessa) on
niin monta parametria, että yhden muuttamisesta seuranneita
vaikutuksia ei kovin helposti pysty eristämään muista vaikuttavista
tekijöistä. Siksi kannattaakin olla jatkuvasti dokumentoimassa
ja kirjaamassa ylös muitakin asioita kuin vain sitä, mitä omassa
tutkimuksessaan tarkastelee.
Nyt jatkuu tämä työn todennäköisesti tylsin osuus… näytteiden
seulominen. Terkkuja vaan Marja Ojalle ;)
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Valitut kuvat #Vuorimieskilta-yhteisön takana

Vuorimies on aina hengessä mukana!

Harvinainen viinapiru
onnistuttiin kuvaamaan
luonnollisessa ympäristössään
VK:n fuksisitseillä 2009.

Aikanaan VK ja IK kokoontuivat joulun aikaan tekemään mitä
hienoimpia luomuksia piparelementti-iltaan. Kuvassa VK:n maskottiauto, joka valitettavasti tippui katolta tapahtuman jälkeen.

Perinteisesti
Vuorimieskillan
pikkujouluja
vietetään
punaiset päällä
ja hyvällä
fiiliksellä.
Kuvassa
malliesimerkkinä
epic sax guy
-tanssi.
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Vuoden 2009 tempauksen yhteydessä Vuorimiehet järjestivät
Tuomiokirkon portailla interaktiivisen arvaa kuka? -pelin.
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Joku saattaa
ihmetellä, kuka on
keksinyt aamusitsit.
Kuva ensimmäisiltä
aamusitseiltä
ja meno on sen
mukaista. Syyllisiä
saattaa löytyä
kuvasta.

Tangokuningasta
etsittiin
Vuorimieskillan 66.
Vuosijuhlassa.

Wappufiilistelyä
Vuorimiestyyliin
á la VK-raati ´11.

Taidetta fuksien
kämppäsuunnistuksesta
vuodelta 2013.

Köyhät kyykkyyn! Vuorimiehet kulkee aina limusiinilla.
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Fuksivääpeli sai kuninkaallisen kohtelun vuoden 2012 fukseilta
juuri ennen mereen lentämistä.
Mitä Vuorimies tekee vanhalle laitoksen kyltille?

Fuksit ´12
Wappufiiliksissä
kuvatekstin
mukaisella
meiningillä.

Joskus kiltahommat
voivat olla rankkoja,
onneksi Vuorimies
koomaa aina
porukassa.
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Wunksit ´15 valmiina viihdyttämään VK:n silliskansaa!
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Sarkastinen satiiri ironisesta kolumninismin maailmasta
- jossa ei ole lamaa ja puolillaan oleva lasi on mitoitettu väärin

... aka “Luomisen Tuska, Kun Päätoimittaja Kiusaa”

Tämänkertainen
ironinen
satiirimme
vie
meidät
maailman uusimman vaarallisimman ammatin äärelle,
tosin kääntämättä katsettaan siihen. Olemmehan vain
ohikulkumatkalla, joten voimme ignoorata koko roskan.
Puhun tietysti Charliesta, joka me kaikki olemme
olevinamme. Yleinen totuushan on, että maailman kolme
epäkiitollisinta ja vaarallisinta ammattikuntaa ovat USAn
presidentti, Italian korkeimman oikeuden tuomari ja
Brasilian jalkapallojoukkueen päävalmentaja. Tämä lista on
ollut perusteltu ja se on pysynyt järkkymättömänä jo vuosien
ajan. Jenkkien pressoista lähes 100 % on kuollut. Tämä nyt
ei ole juttu eikä mikään, vaan varsinainen pointti on se, että
lähes joka viides heistä on kuollut virassa ollessaan. Italian
korkeimman oikeuden tuomarin valintaa kyseiselle listalle
nyt ei tarvitse perustella edes sille alakerran hyypälle.
Brassit ovatkin sitten jo hieman kinkkisempiä, mutta long
story short. Kun joukkue menestyy, pelaajat ovat hyviä,
kun joukkue mokaa, vika on päävalmentajan. Felipão on
viimeinen, joka koki tämän. Mutta nyt, jälleen kerran, tämä
järkähtämätön kolmikko yritetään syöstä kuvitteellisilta
valtaistuimiltaan. Onneksi satiiriset pilapiirtäjät ovat
kuuluneet sinne oppositioon jo ties kuinka kauan ja kuuluvat
vastaisuudessakin. Pyhää kolminaisuutta ei niin vain
jyrätäkään tältä pallolta. Maailma ei ole vielä valmis siihen.
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Valmis maailma on muutenkin jo niin kulunut klisé, että
tämä platoninen maailmankatsomus varsinaisesti huutaa
potkaisemaan itseään kulkusille. Tosin tätäkään kukaan ei pysty
edes kiusallaankaan tekemään tässä paikallaan junnaavassa
yhteiskunnassa, jossa asukas onomatopoeettisesti murhaa
toisen saadakseen edes jotain sisältöä täydellisen tyhjältä
tuntuvaan elämäänsä, joka on loppujen lopuksi vain pisara
meressä, osa suurempaa kokonaisuutta. Kokonaisuutta,
jota kukaan ei pysty ymmärtämään, ymmäträmättä
pienen pienten alkeishiukkasten toimintaa tässä suuressa
universumissa, joka on nuorempi kuin aika itse.
Aika, kuka edes oikeastaan keksi ajan? Mitä oli ennen
aikaa? Oliko ennen aikaa mitään? Minne aika menee?
Näihin yksinkertaisiin, mutta samalla suuriin kysymyksiin
yritetään etsiä vastauksia, joista parhaimmat on tähän
mennessä saatu siltojen alla majailevilta alkoholistisilta
keittiöspykologeilta niinä yön pimeinä tunteina, kun kaikki
muu on jo menetetty ja edessä häämöttää vain uusi Lasol
pullo, joka sekin on puolillaan.
Mikä olikaan edellisen kappaleen pointti? Sitä älkööt kukaan
koskaan tulko edes miettimään, sillä siinä mitään pointtia
edes ollut. Mikä sitten on tämän kirjoituksen perimmäinen
tarkoitus? Se saa jokainen itse päättää. Tämä täyteteksti
on tälle sivulle painettu, koska päätoimittaja kiusaa.
Lisäksi watun vanha toimittaja ei työkiireiltään kyennyt
parempaakaan tekemään, joten tällä mennään. Hyvin
alkanut satiirinen kolumni päättyy sekavaan mielentilaan,
mutta onneksi lehden loppupuolelta tullee löytymään
jälleen uusi älypähkinä, johon tällä kertaa on olemassa jopa
ratkaisu kaikista odotuksista huolimatta.
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FLOWROX - TEHTY KESTÄMÄÄN

FLOWROX - TEHTY KESTÄMÄÄN
• Letkuventtiilit

• Levyluistiventtiilit
• Letkuventtiilit
• Levyluistiventtiilit

• Letkupumput

Epäkeskoruuvipumput
•• Letkupumput
• Epäkeskoruuvipumput

SKANNAA KOODI JA TUTUSTU
FLOWROXSKANNAA SAOSTUMAVAHTIIN
KOODI JA TUTUSTU

FLOWROX- SAOSTUMAVAHTIIN

Pääkonttori,
Lappeenranta
Puh. 020 111 3311
Pääkonttori,
sales@flowrox.com

Lappeenranta

Pumppuhuolto,
Kouvola
Puh. 020 787 1570
Pumppuhuolto,
service@flowrox.com

Kouvola

Lisätiedot:
www.flowrox.com

Lisätiedot:

