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Pääkirjoitus Turhaa h

Heipähei vaan kaikille, jotka ovat tämänkin julkaisun jostain kumman
syystä käteensä nostaneet ja jopa vaivautuneet avaamaan. Kesä meni
vauhdilla ohi, eikä tahti tunnu hidastuvan opiskelujenkaan ohessa. DL:t
viuhuu ja hommia riittää. Samalla täytyy olla täysillä menossa mukana
ja edustamassa. Syksylle on luvassa paljon mielenkiintoista tapahtumaa
joten pysykää hereillä! Varsinkin Vuorimieskillan täysmääräisiksi
jäseniksi haluavat, sillä Koeporauksen aika on lähellä.
Ei mulla muuta, tässä vielä muistilistaa syksylle:
1. Muista nukkua
2. Muista syödä
3. Muista juoda
4. Rapujuhlat
5. Vujut
6. Nelikiltaristeily
7. Kylmä
8. Märkää
9. Syksy
10. Jaloviina
11. Lehtipuhallin
12. Kuntosali
13. Opintotuki
14. Pikkujoulut
15. Koeporaus
16. Raati ‘16
17. Pakolaiset
18. Sosiaalinen media
19. Jaloviina
20. Äänikirja
21. Huutava sininen laulumies
22. Tissit
23. Opiskelu?
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Glück Auf!
Welcome (back) to Aalto! My name is Peetu Westenius, and I’m the chairman of our board at the guild of mining and metallurgy (Vuorimieskilta/VK).
I’d like to welcome all the new students to Finland, and I hope to see you at
our events also. This autumn we have many sauna nights, a few excursions
to factories and mines here in Finland, and of course our traditional crabfest
and the annual ball in late november. If you’d like to receive our newsletter,
just contact our secretary, Villiina Ikäheimo.
If you are still uncertain on which guild to pick, don’t worry. All the events
without a ”registration” are usually open for everybody, both Prosessiteekkarit
and international students are welcome to join!
Loppuun uutisia
- Kaikille vanhemmille opiskelijoille muistuttaisin, hankkikaa ne roikkuvat
kurssit tutkinnosta lokakuuhun 2016 mennessä, muuten voi käydä hassusti.
- Abi-infojen määrässä hävisimme Lappeenrannalle viime vuonna, yksi heistä
teki jopa 24 vierailua kouluihin...
- Oletko sinä seuraava pj tai raadissa 2016? Piinaava jännitysnäytelmä
käynnistyy taas.
- Koeporaus tulee, prepare your ____________ !
Ja takaisin Pasilaan
Peetu Westenius
Chairman of the board
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Wappu meni, seuraavaa odotellessa...
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Mitä tässä tapahtuu?

ISÄNTÄ VALSSAUSHOMMISSA
Askelkuviot
on
taatut,
kun
päästää
vuorimiehen
kesäksi
tandemvalssaimelle. Onko tullut
valssattua noin muutenkin kesällä,
Vuorimieskillan
isäntä
Sami
Kinnunen?
Noh... jaahas. Lähinnä on tehtaalla
suoritettu tämän kesän valssaukset.

SSAB:n
eli
entisen
Ruukin
toimipisteissä Suomessa paiskoi
duunia tänäkin kesänä yli 800
tulevaisuudentoivoa.
Tuhansien
hakemusten
joukosta,
miten
nappasit kesätyön Hämeenlinnan
tehtaalta?
Olin jo viime kesänä täällä töissä, joten
otin puhelimen helmikuussa käteen ja
kilautin työnjohtajalle. Ilmeisesti hyvin
oli tullut hommat tehtyä, kun halusivat
vielä toiseksikin kesäksi. Toki naputtelin
myös
hakemuksen
nettisivujen
blanketille, jotta työhönottajat näkivät
sieltä tietoni. Viime vuonna kaikki lähti
liikkeelle Vuorimieskillan tammikuisesta
Yritysillasta, jossa kävin silloista Ruukin
esittelijää Olli Ojaa jututtamassa.
Tilaisuuden jälkeen lähetin Ollille mailia
ja hän yllättäen tarjosikin kolme nimeä
Hämeenlinnasta, joihin voisin olla
yhteydessä. Peittaus-valssaus-hehkutusalueen päivätyönjohtaja vastasi ja kutsui
haastatteluun.
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Kuvat SSAB

Hakemuksia oli tullut yli 600 kappaletta,
joten minulla oli onnea matkassa kun
loppujen lopuksi työpaikan sain.

Miksi juuri SSAB?
Viime vuonna hain muihinkin ﬁrmoihin,
mutta se teki vaikutuksen, kun SSAB:llä
oikeasti otettiin tosissaan kyselyt ja
tarjottiin kontakteja työnhakuun eikä
perinteistä ”no katellaan” –vastausta.

Toimit
siis
viime
kesänä
peittauslinjan kelaajana ja nyt siirryit
tuotantoprosessissa
seuraavaan
vaiheeseen eli tandemvalssaimen
aukikelaajaksi. Mitäs ensi kesänä?
Kuka tietää? Tänne aion joka tapauksessa
hakea. On hyvä juttu, että täällä
kannustetaan uusiin hommiin. Viime
kesänä oli puhetta vuorotyönjohtajan
kanssa, että kiinnostaisi kokeilla myös
tandemia. Tänne soitellessa luulin, että
päädyn taas kelaushommiin, mutta
työnjohtajat olivatkin jutelleet keskenään
ja muistivat minut ja viimekesäisen
keskustelun. Pääsinkin kokeilemaan
tätä minulle uutta tehtävää, mihin olen
erittäin tyytyväinen.

SSAB:n kesätyöntekijäpalautteessa
vuosi vuoden jälkeen TOP3:een
pääsee
mukavat
työkaverit,
monipuoliset
tehtävät
sekä
kesätyöstä saatu hyöty opiskeluihin.
Kuulostaa HR-osaston keksimiltä
fraaseilta. Eikö nyt kuitenkin palkka
ole kesätöissä parasta, Sami?
TOP3:een ei mahdu, TOP4:een ehkä ;)
Kyllä työkokemus on kaikkein tärkeintä,
ja onhan tämä mahtava paikka tutustua
excuja tarkemmin tehdasympäristöön ja
ison tehtaan toimintaan.

Työhösi kuuluu tarkistaa, että
peittauslinjalta tulevat kelat ovat
oikeassa järjestyksessä ja onko niissä
nähtävissä virheitä. No, onko niissä
virheitä? Minkälaisia?
Vähänlaisesti on virheitä. Päällisin
puolin katson, että kela näyttää
hyvälle: ei ole repeämiä tai sivuromua
ja että se on kelautunut tasaisesti.
Aukikelauksessa nämä asiat pitää ottaa
huomioon ja tarvittaessa esim. säätää
kelausnopeutta. Jos on hankala case,
pyydän radiopuhelimella kokeneemman
työkaverin katsomaan kelaa. Työtä
tehdään
omasta
kopista
käsin.
Tarkistukseni jälkeen kelat siirretään
nosturilla
seuraavaan
vaiheeseen
aukikelaimelle, jossa nauhan pää
pujotetaan vetotelojen väliin. Tämän
vaiheen jälkeen alkaa kylmävalssaus.

Aamuvuoro, iltavuoro tai yövuoro?
Ei ole suosikkia, kaikki vuorotyötä
tehneet tietää, että jokaisessa on plussat
ja miinukset. Lisäksi kolmivuorotyössä on
mukavaa, että välillä pääsee viettämään
tavallista pidempiä vapaita.

Mites kesä noin muuten, aika
kuollutta Hämeenlinnassa asuen ja
vuorotöitä sisällä painaen?
Hämeenlinna on hieno keskaupunki
(mikä kaupunki EI olis?) ja kyllä täällä
välillä tapahtuukin. Kävin esimerkiksi
kuuntelemassa AC/DC:tä heinäkuussa ja
olipa paikalla muutama muukin ihminen.
Vapaat olen kuitenkin viettänyt pääosin
Espoossa. Opiskelijasolu järjestyi helpolla
Visamäestä, ja kämppikseksikin sattui
MIK-läinen, jonka kanssa on voinut
vaihtaa kokemuksia. Keleissä nyt olisi
ollut toivomisen varaa.
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Kesätöissä Okmeticissa
Piikiekkoja valmistavassa Okmeticissa työskenteli menneenäkin kesänä useampia
kymmeniä kesätyöntekijöitä, pääosa tuotannon eri työtehtävissä. Yksi heistä oli Villiina
Ikäheimo, joka työskenteli piikiekkojen syövytyksessä jo toisena peräkkäisenä kesänä.
Maailman nopeimmin kehittyvät
teollisuudenalat rakentuvat piikiekolle.
Tuotteen ja valmistusprosessin vaatimuksiin räätälöidyt piikiekot ovat perusta
maailman anturi- ja puolijohdeteollisuudelle.

autoteollisuudessa, teollisuuden prosessikontrolloinnissa sekä lääketieteen sovelluksissa. Strategiansa mukaisesti Okmetic
on keskittynyt erityisesti korkean lisäarvon
piikiekkoihin, joiden valmistaminen vaatii
erityisen korkeaa teknologista osaamista.

Okmeticin valmistamat asiakaskohtaisesti räätälöidyt piikiekot ovat osa
arvoketjua, jonka lopputuotteet ympäröivät meitä jokapäiväisessä elämässämme.
Yhtiön asiakkaiden valmistamia antureita
ja puolijohteita käytetään esimerkiksi
älypuhelimissa, kannettavissa laitteissa,

Okmeticin Vantaan tehtaalla työskentelee yli 300 henkeä, joista kaksi kolmasosaa tuotannon työtehtävissä. Tuotantotilat
jakautuvat kiteenkasvatukseen, sahahalliin
ja puhdastiloihin. Laatu ja puhtaus ovat
Okmeticissa kaikki kaikessa. Okmeticin piikiekot valmistetaan tiukasti valvotuissa olosuhteissa ja ne läpikäyvät 100-prosenttisen
tarkistuksen.
Kolmannen opiskeluvuotensa materiaalitieteiden parissa aloittava Villiina
innostui alkuaineesta nimeltä pii Aaltoyliopiston tutkimusryhmässä ja sitä kautta
myös Okmetic tuli yrityksenä tutuksi. Ensimmäistä kertaa Villiina oli kesätöissä Okmeticissa kesällä 2014 ja nyt oli vuorossa
toinen kesä. Molemmat kesät ovat kuluneet
tuotannossa piikiekkojen syövytyksessä
puhdastilahaalari päällä.
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Kuuma kesä
Terästehtaalla
Juho
Nissi
vietti
kesänsä
Ovako Imatran terästehtaalla
kesäteekkarina “kuumalla” puolella
eli sulatolla, teräkseksi kutsutulla
osastolla:
- Kaveri vinkkasi, että Ovakolla olisi
paikka vapautumassa. Kaukainen
etäisyys ei minua haitannut, Juho
kertoo Imatralle päätymisestään.
Hän toimi teräksen metallurgisen
kehityksen työryhmässä. Hän
suosittelee Ovakoa muillekin:
- Kesä kului varsin mukavasti, välillä
oli kiirettä ja välillä vähemmän.
Työtehtäviä oli erilaisia ja sain
laaja-alaisen näkemyksen erikoisterästeollisuudesta.
Työkaverit
olivat mukavia ja avoimia.
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Imatralla valmistetaan kuumavalssattuja ja jatkojalostettuja
tankotuotteita
pyörötankoina
ja
neliötankoina.
Raakaaineena käytetään yksinomaan
kierrätysterästä:
- Ala on kokonaisuudessaan
minusta kiehtova. Työtehtävien
vaihtelevuus sekä monipuolisuus
saivat oppimaan asioita, joita
ei olisi oppinut koulun penkillä
istuen.
Ovako
taasen
on
erikoisterästehdas, sopiva paikka
osaaville metallurgeille.

Mutta
millaisena
teräksen
maailma näyttäytyi opiskelijan
silmin? Juho vastaa teekkaribiisiä
mukaillen:
- “Kuuman kostean, valu-uunin
lämpimän..”
Kesästä
oli
opiskeluihin:

myös

hyötyä

- Kesä antoi mukavasti uutta puhtia
opiskeluun ja tarttumapintaa
opintojen ja tosielämän välille,
Juho toteaa.

Ovako lyhyesti
Ovako on johtava eurooppalainen
koneenrakennusterästen
valmistaja,
jonka
asiakkaita
ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja
konepajateollisuus.
Tuotannon
pääraaka-aine on kierrätysteräs,
josta
valmistetaan
tankoja,
putkia, renkaita ja puolivalmiita
komponentteja.
Ovako
on
yksi Pohjoismaiden suurimpia
kierrätysteräksen käyttäjiä.
Ovakon tuotteet ovat pitkiä,
niukkaseosteisia
terästuotteita.
Ovako on ainoa Pohjoismainen
yritys tällä tuotealueella ja sillä
on johtava asema Euroopan
erikoisteräsmarkkinoilla.

Kuvat Ovako

Ovakon
tuotetarjontaa
on
vahvistettu
viime
vuoden
aikana uusilla brändituotteilla,
joista Ovako Imatran tehtaan
valikoimaan kuuluvat BQ-Steel®,
WR-Steel® ja SZ-Steel®. Lisäksi
aiemmin julkistettu M-Steel®
on Imatralla kehitetty, helposti
koneistettava teräs. Kaikki edellä
mainitut
tuotteet
tarjoavat
erinomaiset lujuusominaisuudet ja
hyvän väsymiskestävyyden. Nämä
tuotteet vastaavat asiakkaiden
tarpeisiin: niistä valmistettavat
lopputuotteet ovat kestäviä ja
energiataloudellisia.
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ISW Aachen/Bochum 2015
Heräsin varhain lauantaiaamuna, lento
Saksaan lähtisi kohta. Lentokoneessa ehti nukkua
vielä hetkisen ja oikean junankin löytäminen
ensimmäiseen kaupunkiin Bochumiin onnistui
ongelmitta. Olin seurueestamme ensimmäisenä
paikalla, mutta eipä se menoa haitannut
vaan korkkasimme isäntien kanssa oluet
odotellessamme muuta ISW-poppoota. Illan
kuluessa taisteluparini ja muut seurueen jäsenet
saapuivat paikalle, joskin espanjalaiset eksyivät
matkalla.

Sunnuntaiaamuna tutustuimme vielä
seurueen myöhäisimpiin saapujiin,
joita emme olleet ehtineet vielä
tavata. Aamupalaksi oli lisää
Brinkhoffs-olutta, jonka maku tulisi hyvin tutuksi vielä viikon aikana. Oli siellä
kai myös syötävää. Aamupäivällä lähdimme opastetulle kaupunkikierrokselle
Bochumin keskustaan. Iltapäivällä suuntasimme kaivosmuseoon, minkä jälkeen
grillailimme ja pelasimme flunkyballia museon edessä olevalla nurmikolla.
Maanantaina suuntasimme vanhaan hiilikaivokseen. Kaivos ei enää ollut
käytössä, vaikka vanhat kaivosmiehet käyvät siellä huvikseen ryömimässä välillä.
Ahtaissa koloissa ryömiminen olikin mukavaa, vaikkeivat oppaat juuri sanaakaan
englantia puhuneet. Kolosta poistumisen jälkeen toki kalja maistui myös.
Suihkun ja lepotauon jälkeen suuntasimme Bochumin pubeihin.
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Tiistaiaamuna koitti ensimmäinen varsinainen
exqu, kun lähdimme ThyssenKruppin terästehtaalle
Duisburgiin. Illalla vierailimme vielä paikallisella
panimolla, mistä suuntasimme kahden tunnin bileisiin,
missä seinällä oli kello, minkä saavutettua nollan pitäisi
poistua paikalta. Juomia sai ainakin vaivattomasti
näyttämällä vain korttia, johon baarimikko merkkaisi
juomat, mitkä maksettaisiin vasta bileiden lopuksi.

Keskiviikon herätys oli melko rapea, sillä lähdimme jo aikaisin Komatsun
tehtaan ja Hambachin avolouhoksen kautta kohti seuraava kaupunkia, Aachenia.
Hambachin avolouhos oli ainakin valtavassa koossaan näyttävä ja olipa siellä
joku saksalaisten väsäämä tuomiopäivän kone, joka on kyllä suurin koskaan
näkemäni masiina. Aachenin yliopistolla meille pidettiin tervetulotilaisuus ja
saimme lahjojakin.

Torstaina lähdimme Aacheniin kaupunkikierrokselle, mikä oli oikein
mukava. Kaljakärrynkin saimme mukaan. Lounaan aikana pelailimme hieman
juomapelejä, kunnes lähdimme Hollannin, Saksan ja Belgian rajalle, missä
osallistuimme Bierathloniin. Tapahtumassa annetaan joukkueelle kori kaljaa,
sekä kartta. Voittajajoukkue on se, joka pääsee ensimmäisenä merkittyyn
paikkaan ja luonnollisesti on juonut juomansa. Voittajaa ei kai kukaan
jälkeenpäin muistanut.
Perjantaiaamun herätys olikin
jo aivan järkyttävä, kaikki eivät exquille selvinneetkään. Äärimmäisen pitkän ja tuskallisen bussimatkan jälkeen
saavuimme kalkkikaivokselle. Yrityksen ruokatarjoilut eivät uponneet
oikein kellekään. Sieltä suuntasimme
lyijynjalostamolle, josta palasimme
taikaisin Aacheniin valmistautumaan
Thanksgiving Partyyn.
Kotimatka sujui hyvin eikä darrakaan ollut kummoisempi. Kaiken
kaikkiaan reissu oli aivan mahtava ja suosittelen ehdottomasti kaikille,
mikäli mahdollisuus lähteä vain osuu kohdalle.
Teemu
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Tsekkaa Vuorimieskillan promovideo
Youtubesta!

VK2015
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Muutama vuoden tauon jälkeen Tampereen Teknillisen
Yliopiston Materiaali-insinöörikilta päätti ottaa perinteen takaisin ja
kutsui sisarkiltansa jälleen pelaamaan Herwantaan Teekkarisaunalle.
Alunperin tämän tapahtuman oli tarkoitus toimia viihteenä samaan
aikaan Tampereella majoittuville Otaniemen kemisteille, jotka olivat
viettämässä kotimaanpitkän ekskursionsa viimeistä iltaa. Vuorimiehet
eivät luonteensa mukaan voineet hyväksyä kemisteille etuoikeutta peliin,
vaan lähettivät oman iskuryhmänsä paikalle.

Mansikka <3

Pedron mansikka kurvasi
Kiltiksen pihasta ja ampaisi matkaan
kantaen mukanaan neljää hullua,
jotka eivät vielä tuossa vaiheessa
tienneet mihin olivat ryhtyneet.
Huhupuheita pelistä oli kuultu jo
jonkin verran. Nukkumapaikosta
perillä ei ollut tietoa eikä kellään
ollut mukanaan minkäänlaisia
nukkumisvälineitä. Ei auttanut muu
kuin antaa illan viedä eteenpäin.

Iskuryhmä saapui paikalle hieman myöhässä jolloin ensimmäinen
pelikierros oli jo alkanut. Tämä ei haitannut, sillä edustuskierros oli
vuorossa vasta seuraavana. Pöytään istuuduttiin ja huutelua oli ilmassa.
Tässä vaiheessa osallistujiin iski pieni epätoivon ajatus siitä mihin ovat
ryhtynyt. Itse pelistä ei tarvitse enempää kertoa, sillä sen voi kukin
itse mennä kokemaan. Muut paikallaolijat ihmettelivät sitä, että tuliko
edustuksemme pelkästään pelin takia Tampereelle.
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Peli eteni tehokkaasti, mutta voittoa ei saatu. Tämä johtui
yksinkertaisesti siitä että Vuorimieskillan edustus näki tehtäväkseen
uhrata pisteensä saadakseen Kemistien edustukselle lisää kaljaa. Kemistit
nimittäin olivat joutuneet jättämään pelin aikana liian monta kierrosta
väliin.
Pelin jälkeen iltaa jatkui
saunomalla
ja
aamuyöstä
osa
Vuorimiehistä
siirtyivät
taksilla
Tampereen kesukstaan satunnaiselle
kerhotilalle.
Kemistit
lähtivät
nukkumaan
ja
Pedro
hävisi
Herwannan
yöhön.
Kerhotilalla
Vuorimiehet laittoivat kovan tason
bileet pystyyn. Sellaiset joita paikalliset
omien sanojensa mukaan eivät olleet
aikaisemmin niin pienellä porukalla
saaneet aikaan. Puumerkkikin jätettiin
kerhotilan liitutaululle.
Ilta päättyi kello seitsemän aikaan aamulla takaisin Herwantaan, jossa
edustus siirtyi mansikkaan nukkumaan yöpaikan puutteessa. Pedro
palautui freesinä Herwannan yöstä aamuyhdeksältä, minkä jälkeen
mansikka paahtoi Otaniemeen kilpaa kemistien excubussin kanssa.
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Tämä on kertomus kotimaasta,
suurista suunnitelmista,
hienoista maisemista,
huonosta kelistä, kehnoista
suunnistustaidoista ja
ihmismielen sekä kehon
romuttumisesta. Kolme
teekkaria lähtee kuljettamaan
pullolliset olutta 1000 km
pohjoiseen, tavoitteenaan
nauttia ne Saariselän
Paskatunturilla.
M: ”Jos me nyt alotetaan
siitä, että selvitetään missä
me edes ollaan?”
T: ”Eiku tonne vaan”
J: ”Yli pitäs päästä joesta,
eiks me olla nyt jossain
tossa, eli mennään tästä yli”
M: ”Ei me noin pitkällä
varmaa vielä olla, mut ihan
sama.”
J: ”Jahas, mentiin sittenki
liian aikasi yli nyt me ollaan
täällä.”
M: ”Eli pitää siis oikeesti
kahlata toi joki.”
J: ”Tulikaste kengille.”
T: ”Noni, eihän siinä
hukattu ku kaksi tuntia
ekaan pariin kilsaan.”
M: ”No ainaki tiedetään
nyt missä ollaan kartalla.
Btw nää kartat on muuten
vissiin jostain 90-luvulta.”
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J: ”Ei me saatukaan olla täällä
rauhassa.”
T: ”Kyllä sitten kun pääsee pois
näiltä retkipoluilta.”
M: ”Oishan se kiva mennä
tonne lämpimään mökkiin
sateensuojaan, mut ne on jotain
varausmökkejä. Tyydytään me
tähän halkovajaan ja jatketaan
sitten matkaa.”

J: ”Onneks tää on tän päivän
viimenen nousu.”
T: ”Ei tää eka päivä nyt niin
paha ollut.”

M: ”Kattokaapas eteenpäin.”
J: ”Ei helvetti, vielä yks
nousu! Tauko!”
M: ”Jeps, me ollaanki edetty
vasta tuohon.”
T: ”Ensimmäinen osuus
takana, pistetään teltta
kasaan ensin.”
M: ”Juu.”
J: ”Hetkinen, tää ei näytä
ihan oikeelta nyt.”
T: ”Eeeeh!”
M: ”Näin siinä käy ku kolme
insinööriä rakentaa jotain.”

J: ”Nyt sitä sapuskaa.”
T: ”Rakennatko jotain
valtaistuinta siihen?”
M: ”Tottakai.”
T: ”Et saa toimimaan.”
M: ”Ai en vai? Aah, tuntupaa
hyvältä ku saa selkää
lepuuttaa. Annatko siitä
vielä yhen makkaran klapin
päällä.”
T: ”Hei nyt jätkä oikeesti!”
J: ”Saatanan Granilaiset...”
T: ”Käyn tuolla pusikossa.”
M: ”Eiks tossa... noh, ehti
mennä.” ...
M: ”Tos ois muuten ollu
huussi ihan vieressä.”
T: ”Tjaa, no oisit heti sanonu, ni ei ois tonne polun
varteen tarttenu.”
M: ”En ehtiny ku menit niin
nopeesti.”
J: ”Eiköhän lähetä. Reissun
rankin osuus edessä.”
T: ”Jos tänään ei satais niin
paljoa.”
J: ”Kattokaa! Ota kuva! Tää
on kyllä tosinuija!”
T: ”Hah, no otetaan.”
M: ”Siinä on kanssa nuija ja
tosinuija.”
T: ”Ooooooooh!”
J: ”Aurinko!!”
T: ”Siellä paistaa mistä just
tultiin.”
M: ”Jep, ja tuolla taas sataa.
Sinne me ollaan menossa.”
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J: ”Hei, T on täällä! Tullu just
bussilla Ivalosta.”
M: ”Noni täydellinen ajoitus.”
M: ”Miten meni noin niinku
omasta mielestä?”
T: ”Pääsin taksikyydillä
tunturikeskuksesta joskus
kello neljän aikoihin Ivalon
terveyskeskukseen. Siellä joku
gonahtanut lääkäri valitti että
miksi mä vasta nyt sinne olin
tullut.”
J: ”Ja sitten takasin Kemiin.”
M: ”Jeh! Paras reissu ikinä...”
Kokonaismatka 67 km
Kokonaisaika 47 h
J: ”Hei tästä menee polku
josta me päästään oikaseen.”
M: ”¤&%#! mä en enää
mitään oikoreittejä vetele #¤”/&!. Ei $#¤%! enää
kiinnosta eksyä mihinkään
suohon. Mä seuraan nyt tätä
autotietä!”
M: ”Jes, päivätupa. Pidetään tauko”
Turisti: ”Hello!”
M: ”Moro...”
J: ”Hi”
M: ”Hyh, hävetti ottaa takki pois.”
J: ”Melkee sääliks käy näitä.”
Turisti: ”Bye!”
J: ”Bye”
J: ”Ei viitti tehä tulia näin lyhyelle
ajalle”
M: ”Hei, tuolla on toi kaasuhella.
Mennään siinne lämmittelemään.”
J: ”Ei paljoo lämmitä.”
M: ”Jep, jatketaan matkaa.”
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J: ”Älä mee nii nopeesti!”
M: ”Mä en voi pysähtyy tai
tähän polveen alkaa taas
sattua enemmän!”
M: ”Ääääh, sataa ihan helvetisti...”
J: ”Ei auta. 20 kilsaa Saariselälle.”
M: ”Tästä me päästään yli ja kunnon
polulle. Löysin hyvän kepukan
ittelleni ni pääsen ontumaan
eteenpäin.”
J: ”Mulla taas on kaikki energia
loppu.”

J: ”Jotain on nyt pielessä tässä.”
M: ”Voi #%”%&!, me ollaan
tultu vissiin tosta isommasta
joesta yli!”
T: ”Elikkä mennäänpä
takasinpäin.”
J: ”Tässä ei pitäny olla yhtään
nousua...”
T: ”Mä lähen vauhilla eteenpäin,
tulkaa te sitte perässä ni
nähdään Saariselällä.”
T: ”Hei onks teijän karttaan
merkitty tätä?”
M: ”Näyttää joltain poroaidalta.
Tuolla kuuluu veden ääntä,
seurataan aitaa sinne.”
M: ”Pitäskö meijän seurata vaan
tota aitaa tonne loppuun asti?”
J: ”Mennää vaan siitä joen yli
takas polulle.”

J: ”Tähän teltta. Lähetään etsimään
polttopuuta.”
M: ”Hieno ilta saatiin kuitenkin, saa
jalat ja mieli lepoa.”
J: ”Saatte tekin polttopuita hakata,
kunhan ette telo itseänne. Käyn
tuossa lammessa pulahtamassa”
T: ”Mä voisin vähän pilkkoa.”
T: ”Nyt sattu. Nyt sattu ihan vitusti.”
M: ”Menikö sormeen?”
T: ”Juu”

T:
J & M:
T: ”Mennääks me viel länteen?”
J: ”Juu, kompassi näyttää”
T: ”Sit voi mennä nopeemmin.”

M: ”Missäköhän hitossa se polku
nyt sitten on!?”
J: ”Tän on oltava toi lampi.”
J: ”Ei se ollutkaan, tän on oltava se
lampi.”
J: ”Ei voi olla... tän on ihan pakko
olla se lampi!”
M: ”Polku! nyt seurataan sitä.
Onneks tääl on viel valosaa öisin”
M: ”Nyt alko tuntua polvessa vähän ikävältä. En
pysty oikeen käveleen. Jatketaan nyt vielä tosta
joen yli.”
J: ”Teltta laitetaan tähän, tähän tai tähän.”
M: ”Häh?”
J: ”Mä tartten lepoa.”
M: ”Mun ajatus ei nyt ihan kulje...”

J: ”Näytäppä... Voi paska. EA! EA!”
M: ”Meni vissiin ihan luuhun asti?”
T: ”Juu, pistä se side kireemmälle.”
J: ”Menee liian kireelle.”
T: ”Pistä se kireemmälle! Pistän sit
ite! Soitanpa vielä hätäkeskukseen ja
kyselen vähän.”
J: ”Ei onnistu paikantaminen.”
T: ”Sanoi että menkää nelostien
varteen.”
M: ”Mitä!? 30 kilsaa linnuntietä! Noh,
ei auta muutaku teltta laittaa kasaan.”
T: ”Voisko tän siteen vaihtaa, on liian
kireellä?”
M: ”Tästä länteen muutama kilometri
ni päästään polulle ja siitä joen viertä
retkireiteille.”
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JALORUOKATUTKIMUS
Jalojuoma ja grillailu ovat varmasti lähellä kaikkien sydäntä. Kesällä
olikin sopiva hetki yhdistää nämä asiat ja jalostaa ruokaa pidemmälle kuin
aikaisemmin. Tutkimusryhmä kokoontui ottamaan selvää kuinka toimivia
ratkaisuja saataisiin aikaiseksi käytössä olleilla aineksilla. Tarkoituksena
oli arvioida kahta tärkeää asiaa: Jalostusastetta, eli kuinka paljon ruokaa
jalostetaan ja jaloisuusastetta, eli kuinka selvästi jaloisuus erottuu valmiista
tuotteesta. Lisäksi tietenkin arvioitiin makua. Tutkimus suoritettiin
epämääräisissä olosuhteissa, käyttäen teekkareille perinteisintä jalojuomaa.
Suunniteltuja tutkimuksen toistoja ei saatu aikaan, sillä odottamatonta raakaaine hävikkiä tapahtui liikaa prosessin aikana.
Yksi tähti = Täysin Selvä
Kaksi tähteä = Huomattava
Kolme tähteä = Hienovarainen

Jalokyljykset:
Jalostusaste 3/5
Jaloisuusaste
Nautinto 5/5
Porsaan kyljykset mureutetaan ensin Jalojuomassa puolen tunnin ajan. Mureutusnesteestä luodaan maustettu marinadi joka sivellään kyljysten pintaan
grillatessa.
Kommentteja: ”Erinomaista, hyvin mureutui.”
”Jalojuoman vaikutus selkeä, toi esiin parhaat puolet.”
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Jalovihannekset:
Jalostusaste 5/5
Jaloisuusaste
Nautinto 4/5
Porkkana, Kesäkurpitsa, Paprika. Kääritään folioon ja jalostetaan runsaalla
kädellä.
Kommentteja: ”Jalojuomaa tarvitaan reippaasti, loraus ei riitä!”
”Paprika nousi tähdeksi, maku erittäin jalo.”
“Kesäkurpitsa ei nappaa”

Jaloriisi:
Jalostusaste 4/5
Jaloisuusaste
Nautinto 2/5
Riisi keitetään Jalojuomassa.
Kommentteja: ”Mystinen piilevä jalous.”
”Vaikutti riisin väriin selvästi.”
“Maku jakaa hieman mielipiteitä”
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Jalokastike:
Jalostusaste 2/5
Jaloisuusaste
Nautinto 1/5
Sekoitetaan loraus Jalojuomaa kermaviiliin ja lisätään mausteita.
Kommentteja: ”Tulee puulaiset mieleen.”
”Olisi mahdollisesti voitu pelastaa suuremmalla
Jalojuomamäärällä.”
“Pahaahan se oli.”

Jalopirtelö:
Jalostusaste: 2/5
Jaloisuusaste
Nautinto 5/5
Pirtelö jalojuomalla, makua ja koostumusta voi säätää mieltymyksen mukaan.
Kommentteja: ”Positiivinen yllätys”
”Koostumusta piti säätää”
”Jalojuomaa pitää olla reilusti“
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Hyvä Wuorikautisten lukija

Wuorikautisten toimitus haluaa tarjota tämän sivun sinulle ilmaiseksi. Voit
esimerkiksi kirjoittaa tähän haaveesi, taitella lennokin, heittää sen ja katsoa sivusta
kun haaveesi sulavat syysloskaan. Vaihtoehtoisesti voit myös vaikkapa osoittaa
mieltäsi ja käyttää kyseisen sivun vessapaperina, jos lehden laatu ei miellytä.
Edellämainitut voi myös yhdistää - mahdollisuudet ovat rajattomat.
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Wuorikautiset ei vastaa mahdollisista paperiviilloista
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Sipi meme TM
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Vala tulevaisuutesi kanssamme!
Kiinnostavatko monipuoliset tehtävät lähes 100-vuotiaassa valimoyhtiössä? Nautitko vastuusta ja siitä, että
pääset oikeisiin töihin heti päivästä 1 alkaen? Kiinnostaako työskentely nuorekkaassa ja matalassa organisaatiossa,
jossa olet vain muutaman askeleen päässä pörssiyhtiömme johtoportaasta?
Mikäli kiinnostuksesi heräsi, lue seuraavasta, mitä meillä on tarjota ja – ennen kaikkea – kuinka pääset valamaan
tulevaisuutesi kanssamme!
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Työllistämme
noin 4 200 henkilöä kymmenessä eri maassa. Yhtiömme toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä
niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ja tunnettuja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia.
Rekrytoimme opiskelijoita meille moniin eri tehtäviin. Pääkonttorillamme Helsingin Käpylässä tarvitaan
lahjakkuuksia muun muassa suunnittelussa, hankinnassa, myynnissä, toimitusketjujen hallinnassa sekä taloudessa.
Tuotantoyksiköissämme puolestaan löytyy tehtäviä esimerkiksi tuotantotyöstä tuotannonsuunnitteluun ja
työnjohtoon.
Kesäharjoittelu on yksi tapa aloittaa uransa meillä, mutta jalan saa oven väliin myös lopputöiden tai kansainvälisen
harjoitteluohjelman kautta. Ja kun jalka on siellä oven välissä, me haluamme valaa sinulle kehityspolun, jossa
pääset kehittymään ja haastamaan itseäsi myös kansainvälisissä tehtävissä. Seuraa siis ilmoittelua!
Lue lisää meidän netistä (klikklik componenta.com), somesta (FB -> Componenta) tai nykäise hihasta jonkun
meikäläisen nähdessäsi.
Oikein menestyksekästä lukuvuotta toivottaen,
Heidi Pihlaja
Group HR
Componenta Oyj

