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Pääkirjoitus
Tervehdys Vappukansa!
Kevät on taas edennyt siihen pisteeseen, että opiskelumotivaatio on
kadonnut kokonaan ja suurin osa muistista sekä omaisuudesta on
hävinnyt parin edellisen illan aikana jonnekkin. Nyt on siis Vappu!
Tämä vuosi on ollut todella kiireinen, niin koulun, kuin tapahtumienkin
puolesta, mutta mukaan on mahtunut myös pikavisiitti Pariisiin. Ehkä
juuri siksi kaikki kouluhommat ja Wuorikautisten teko onkin jäänyt
jälleen kerran viime tippaan.
Ensimmäinen Vappu raadissa ja saa nähdä mitä Vapun tapahtumat
tuovat tullessaan. Etenkin odotukset Vappulounaan suhteen ovat
korkeat, sillä onhan tämä ensimmäinen kertani siellä. Tänä Vappuna
toivoon pääseväni myös Ullanlinnalle asti, sillä viime vuonna kyseinen
sattui ehkä hieman jäämään välistä ”sikeiden unien” ansiosta.
Jotta en vie liikaa arvokasta aikaanne näin Vappuna, annan vain pikaiset
vinkkini Vapunviettoon:
Asioita joita välttää:
1. Kouluhommat
2. Krapula
3. Ulliksen yli nukkuminen
4. Sakko julkisesta virtsaamisesta
Asiat joita epävälttää:
1. Sikis
2. Skumppa
3. Auringossa makoilu
Pitäkää hauska Vappu ja työntäyteinen
kesä:)

Kalle Pesonen
Päätoimittaja
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Puhiksen pöhinät!
Arvon lukija!
Nyt on se railakas aika vuodesta, kun jokaisen valmistuneen sekä nykyisen
teekkarin analyyttinen pää menee sekaisin sanasta ”Vappu”. Tottakai, pää voi
mennä myös sekaisin aivan muistakin vappuun liittyvistä hauskoista asioista,
mutta en tässä surkeassa kirjoituksessa kerro teille niistä enempää. Osaatte
varmasti itse päätellä.
Vappu mielletään yhteisesti työväen juhlaksi. Meille opiskelijoille vappu on
kuitenkin vahva osa yhteisöllistä sekä tapahtumarikasta opiskelijakulttuuria:
me juhlimme lukukauden päättymistä ja kuulutaan yhteen. Muistelemme
yhdessä myös sitä, ettei edellisenä opiskeluvuonna tullut taaskaan mitään
opiskeltua. Yleisiä yhteenkuuluvuuden tunnustuksia ovat muun muassa
ylioppilaslakin/teekkarilakin käyttäminen sekä Ullanlinnanmäen puistobileet.
Vuorimieskillan vappuun kuuluu vahvasti jokavuotinen Vappulounas, joka on
suunnattu Vuorimieskillan varsinaisille jäsenille. Opiskelijat ja alumnit
kokoontuvat yhteen viettämään aikaa yhdessä ja kertomaan toisilleen mitä
hauskimpia tapahtumia Vuorimieskillan nykyisistä sekä edesmenneistä
tapahtumista. Vappulounaan jälkeisenä päivänä vahvimmat vuorimiehet
siirtyvät viettämään aikaa Ullanlinnanmäelle, jonne myös nykyisen raadin on
määrä mennä varaamaan telttapaikkaa jo aamuyöstä.
Toivotan kaikille Vappuun osallistuville
Vuorimieskillan jäsenille sekä lehden lukijoille
erittäin tapahtumarikasta ja iloista vappua!
Muistakaahan pitää hauskaa sekä syödä mahan
täydeltä nakkeja ja juoda simaa, niin kuin vappuna
perinteikkäästi kuuluu tehdä.
Atte Harrikari
Vuorimieskillan puheenjohtaja 2018
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ISW Helsinki 2018

Ennen reissun virallista ensimmäistä päivää vietettiin Vuorimieskillan
toogabileitä Otakaari 20:ssä, jossa pääsi tutustumaan reissukavereihin
rennoissa ja railakkaissa merkeissä. Seitsemän eri maata oli edustettuna,
sillä väkeä oli Suomen lisäksi tullut Ruotsista, Norjasta, Saksasta,
Englannista, Unkarista ja Belgiasta. Jo ensimmäisen illanvieton aikana
tulin varmaksi reissun onnistumisesta.
Maanantaiaamuna kokoonnuimme
Otakaari 20:nen sisäpihalle, jossa
odotti työmaa: täytyi saada n. 100
lavaa juomia bussin kyytiin. Muodostimme ihmisketjun varastolta
bussille ja homma hoitui suhteellisen
kivuttomasti. Kun tavarat ja ihmiset olivat löytäneet paikoilleen, otti
kuljettajamme Olli Tamminen suunnaksi Harjavallan. Bussissa isäntä ja
emäntä tarjoilivat aamiaista. Reilun
kahden ja puolen tunnin matkan
jälkeen saavuimme Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n pihaan. Meidät ohjattiin
luentohuoneeseen, jossa odotti kahvitarjoilu sekä pullaa. Diashow alkoi,
tai pikemminkin oppitunniksi sitä tulisi kutsua. Hyvin yksityiskohtaista ja
teoreettista tietoa nikkelin käsittelystä. Mielenkiintoista, mutta ehkä liikaa
sen hetken olotilaan. Luennon jälkeen teimme tehdaskierroksen bussilla
sekä vierailimme valvomossa, jossa tuotantoprosessia ohjataan.
Yritysvierailun jälkeen oli aika siirtyä jatkopaikalle, jossa odotti erinäisiä
virvokkeita, ruokaa ja sauna. Ruoaksi oli tarjolla mm. lohta, nyhtöpossua
sekä erilaisia salaatteja. Rohkeimmat uskalsivat kieriä lumihangessa. Kun
sauna oli saunottu kylmäksi ja virvokkeet juotu loppuun (kaikki loppui
holittomia myöten) bussi lähti kohti Merikarviaa. Reilun tunnin matka oli
hyvin kostea ja moni joutui oppimaan kantapään kautta tölkin oikeaoppisen pitotavan. Merikarvialla meitä odotti Mericampingin hyvin varustellut
mökit, joista löytyi oma sauna. Siispä sauna lämpenemään ja beer pong
käyntiin. Vaikka juhliminen alkoi myöhään ja herätys oli aikaisin se ei
menoa hidastanut.
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Päästyämme tiistaina ylös sängyistä (raadin
avustamina) lähdimme Outotecin Porin
tutkimuskeskusta kohti. Vierailun aikana pääsimme tutustumaan erilaisiin laboratorioihin,
pilottitehtaaseen sekä saimme yrityksestä
kattavan kuvauksen. Pääsimme hyvissä ajoin
lähtemään kohti Mericampingia ja bussimatka
oli jälleen täynnä menoa ja meininkiä:
järjestimme mm. ravikilpailut, jotka olivat
yllättävän nopeasti ohi. Kiitos Jaloviina 1l.
Mökeille päästyämme osa lepäsi pienen tovin,
mutta suurin osa meni itse asiaan. Pelasimme
BP:tä sekä saunoimme niin omassa kuin
muidenkin saunoissa aina pikkutunneille asti.
Selvitimme illan aikana myös mahtuuko saunan
pienestä ja suhteellisen korkealla sijaitsevasta
ikkunasta ulos: kyllä mahtuu!
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Muutaman tunnin yöunien jälkeen oli aika
herätä. Mökissämme vallitsi melkoinen sotku,
sillä BP:stä sekä muista aktiviteeteista oli
läikkynyt ”hieman” nestettä lattialle. Ei auttanut
muu kuin tarttua moppiin sekä imuriin. Hetken
jynssäämisen jälkeen mökki näytti kuin näyttikin
ihmisasumukselta ja oli luovutuskunnossa.
Ennen lähtöä allekirjoittanut otti pikaisen
aamusaunan, joka hieman vähensi kärsimyksen
tunnetta. Kahden ja puolen tunnin bussimatka
Tampereelle meni hyvin hiljaisissa merkeissä,
sillä univelkaa oli saattanut kertyä itse kullekin.

Vierailukohteemme Tampereella oli Metso Minerals Oy, joka valmistaa
telaketjualustaisia murskain- ja seulontalaitteita. Vierailimme
tuotantolinjoilla sekä testi- ja tutkimuspuolella. Vierailulla monet söivät
lounaaksi ahventa, joka sai kehuja monelta. Vierailun jälkeen suuntasimme jatkopaikalle, jonne yritysedustajia tuli mukaan viettämään iltaa
kanssamme. Jatkopaikalla oli tarjolla ruokaa, juomaa ja sauna eli ilta
lähti käyntiin mukavasti. Iloliemi maistui myös Metsolaisille.
Kokonaisuudessaan tämä ekskursio (+ jatkot) oli henkilökohtainen
suosikkini.
Jatkoilta lähdimme Hervannan Bommariin,
jossa tulisimme yöpymään sählykentällä.
Vierailimme Materiaali-insinöörikillan
kiltahuoneella, jossa onnistuin pilaamaan
paitani punaviinillä. Paita ei ole vieläkään
entisellään. Kävimme myös testaamassa
paikallista pitseriaa. Ruokailun lomassa
onnistuin löytämään Darude Sandstormin
kadoksissa olleet sanat. Pahoittelut paikalla
olleille mahdollisista henkisistä kärsimyksistä, joita esitykseni saattoi aiheuttaa.
Aterioinnin jälkeen ilta jatkui jossain päin
Hervantaa...kai?
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Torstaiaamuna hyvin nukutun yön jälkeen
harrastimme olotilaan sopivia darraaktiviteetteja, kuten makuupussissa olleiden
ihmisten riepottelua ympäri sählykenttää
sekä ilmassa pyörittämistä. Hauskuus
päättyi, kun näki edessänsä loputtoman
pitkät betoniportaat, jotka oli pakko kiivetä
omien tavaroidensa sekä kaljalaatikoiden
kanssa ylös. Portaista selvittyämme ja bussiin
päästyämme lähdimme kohti viimeistä
vierailukohdetta,
Sandvik Mining & Construction Oy:tä.

Sandvikilla vierailu alkoi kalvosulkeisilla, jotka katsottiin seisten, sillä
penkkejä ei ollut. Nukkuminen ei siis onnistunut kaikilta. Taktinen veto
Sandvik! Esityksen jälkeen pääsimme käymään testikaivoksessa, jossa
näimme miten täysautomatisoidut kaivoskoneet työskentelevät. Vierailimme
myös itse koneiden tuotantolinjalla. Vierailun päätyttyä lähdimme kohti
Otaniemeä ja bussissa halukkaille oli vielä tarjolla virvokkeita. Vasta
paluumatkalla bussin wc meni tukkoon, kiitos reissun suhteellisten lyhyiden
siirtymien. Ennen perille pääsyä lauloimme kuskille kiitokseksi
ekskursiomestarin sovittaman kappaleen, joka menee Frederikin
Tsingis Khanin tahtiin.
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ISW Helsinki huipentui perjantaina vietettävään Great Miners Balliin, jossa
raati sai lahjoja jokaiselta osallistuneelta maalta paikallisten laulujen
saattelemana. Valitettavasti osa lahjoista päätyi melko nopeasti jätesäkkeihin
pikaisen vatsalaukkuvisiitin jälkeen.
ISW:n aikana pääsi tutustumaan mitä mukavampiin ihmisiin ympäri
Eurooppaa, vierailemaan kiinnostavissa yrityksissä sekä tärkeimpänä
pitämään hauskaa. Kokonaisuudessaan reissu oli aivan mieletön ja voin
suositella kaikille. Tai no, ehkä en kaikista heikoimmille yksilöille.
Seuraavaa reissua odottaen		

-Pietu Satosalmi

Ps. Blitzkrieg motherfucker!
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Vuorimiespäivät
ensikertalaisen silmin
Totta tosiaan maaliskuun viimeisenä viikonloppuna se todella tapahtui
– menetin VMP-neitsyyteni!!! Niin monet vanhemmat ja nuoremmat,
kokeneet juhlijat, olivat minulle siitä kertoneet ja paljon myös kehuneet.
Kuulemma yhdet parhaimmista vuoden kekkereistä. Homma lähti siitä,
että Metallurgijaosto jakoi tänäkin vuonna kaksi osallistumisstipendiä ja
Waltterin rohkaisusta ja hyvistä neuvoista päätin hakea stipendiä
(vikana mahdollisena lähetyspäivänä:D) ja hupsistaheijaa toinen
stipendeistä napsahti minulle.
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Sitten itse asiaan. Perjantai päivä lähti
omalta osaltani käyntiin jo kello 6
aamulla ja 08:30 olin jo Marina Congress
Centerissä Vuorimiesyhdistyksen
vuosikokouksessa. Oli hauskaa tavata
vanhoja vuorimiehiä, yritysedustajia,
opiskelijatovereita, oltermanneja ja
professoreja samassa paikassa samaan
aikaan. Verkostoitumista parhaimmillaan.
Kokouksessa käytiin läpi tämän hetkiset
kuulumiset alan yrityksiltä. Vuosittain Vuorimiesyhdistys jakaa ns. Touhutonnit
eli Nuoren Jäsenen stipendit ja tänäkin vuonna saimme antaa aplodit ja hurrata
tutuille kasvoille ja kiltamme jäsenille: Suuret onnittelut Viltsu ja Wade! Perjantai
jatkui puolenpäivän aikaan lounaalla railakkaassa ja laulujen täyttämässä
ruokasalissa. Sieltä jatkoimme jaostojen kokouksiin. Huhujen mukaan
Rikastus- ja prosessijaosto jakoi tänä vuonna vuoden Rakastaja-palkinnon, kun
taas Metallurgijaosto oli parin vuoden tauon jälkeen saanut kokoukseen vihdoin
baarin!
Mennäänpä sitten Dipoliin. Illallistanssiaiset olivat pikkuruisen tauon jälkeen
taas tuttuun tapaan Otaniemessä. Tällä kertaa tanssiaisten isäntänä toimi
kemikaali- ja lannoiteyhtiö Yara. Teemaa en alkuun muistanut ennen kuin lisäsin
tuon hienon figuurin tuonne koko tekstin yläpuolelle, teeman nimi siis Rock to
Roll. Hyvin maalais-/maaseutuhenkinen teema oli kyseessä, sillä oma pöytäni oli
koristettu heinillä (btw tervetuloa takaisin Suomeen Heini :D) ja näiden heinien
alta löytyi tuttua suomalaista ohrajuomaa. Tämän päivän trendit oli tuotu
ruokalistalle, sillä vaihtoehtona oli nimittäin täysin vegaaninen menu ravitsevaksi
täytteeksi kera kossun.
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Ruoka oli kaikin puolin hyvää ja
juoma sitäkin parempaa, koska
noh, se ei loppunut kesken, ei sitten
millään. Tanssilattialla rokki soi
ja korkkarit oli katossa. Paikan
päällä oli myös kuvausständi, jossa
valokuvattavat näppärästi fotoshopattiin ihanaan maalaismaisemaan
hulppean kartanon pihalle.
Minusta kuva muistuttaa enemmän
Maajusille morsian –ohjelman
mainosta. Voisikohan samalla
kuvalla hakea Temptation Islandiin?? Hurmaava Diandra tunnusti killan väriä
sinisessä luomuksessaan ja villitsi yleisön äänellään.
Yhdessä jorasimme Kirkaa kera emeritusprofessorin
ja voi juku että oli hauskaa. Huikeimmasta
lavashow’sta vastasi kuitenkin itte pj Harrikari,
jonka puhe Holapan sanoin osui ja upposi
Vuorimiesten sydämiin <3

Siinäkö se oli? No ei tietenkään! The day after piti
aloittaa VK:n vujuilta jääneellä pakastepizzalla, fantalla ja muumeilla, jotta päästäisiin nauttimaan vielä
lauantain antimista Crowne Plazassa. Heti alkuun
mukavan hilpeissä tunnelmissa skoolasimme Terrafamen tarjoamilla mimosoilla? vai sittenkin mimosilla?
no hyvän juoman merkeissä kuitenkin ja starttasimme
lounaan. Huomasin siinä, että eniten ykköspöytään
virtasi Vuorimiesten lempiteetä, siis GT:tä. Oma teeni
meni lopulta takavasemmalle pöytään nro. 2, sillä
emme ole kovin hyviä kavereita vielä Ginin kanssa.
Siinä aika menikin nopeasti rallatellessa ja juodessa.
Ainiiin syödäkin taidettiin!
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Alkuun söimme pöydästä löytynyttä
sämpylää ja nälkäisimmät (minä ja ellu)
rohmusivat vielä viimeiset leivänpalaset nassuun ennen alkuruokaa, joka oli
jotain ihanaa härkäjuttua, vähän niin
kuin skagen mutta härällä. Viinisuositus
ruualle oli kyllä valkkari vaikka härästä
kyse. Pääruuaksi paistettua nieriää ja
ihan mieletöntä kastiketta! (Muistio
itselle: älä kirjoita tätä kohtaa
järkyttävässä nälässä klo 17:55
mikroluokassa…) Jälkkäriksi oli
sellainen vaahdontapainen,
mokkamainen, suklainen ja ruskehtava
pallero ja joku sellainen keksijuttu päällä.
Näillä kaikilla ruuilla oli oikeasti joku
hieno nimi Menu-lehtisessä. Isoimmat
plussat kyllä päivästä menee ruualle ja
pöytäseurueelle, kiitos rattoisasta
lauantainvietosta ja koko viikonlopusta!

Lopuksi yhteenveto niille,
jotka eivät tekstiä jaksaneet lukea:
MITÄ? 			
Salli Vuorimiespäivillä
MISSÄ? 			Vuorimiespäivillä
MIKSI? 			
Typerä kysymys
ARVOSANA? 		
10+
SUOSITTELUT? Suosittelen.
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Boliden – metalleja moneen menoon
Bolidenin kaivokset ja sulatot tuottavat metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii.
Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme
toimialan kärkeen kestävän kehityksen metallintuotannossa ja metallien kierrätyksessä.
Bolidenillä on 5 700 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa.

Oletko koskaan ajatellut, että lähes joka ikinen käyttämäsi tuote tai
palvelu sisältää metalleja tai ne valmistetaan metallien avulla?
KUPARI
Sähkövoima ja elektroniikka perustuvat kuparin erittäin hyvään sähkönjohtokykyyn, ja lähes
puolet maailman kaikesta kuparista käytetään tähän. Muita käyttökohteita ovat rakennus-, auto-,
ja prosessiteollisuus. Bolidenillä on kaksi kuparisulattoa, yksi Harjavallassa ja toinen Rönnskärissä
Ruotsissa.

SINKKI
Sinkki on "itsekorjaava" materiaali. Sitä käytetään usein suojaamaan terästuotteita korroosiolta. Yli
puolet maailmassa tuotetusta sinkistä käytetään terästuotteiden sinkitykseen esimerkiksi auto- ja
rakennusteollisuudessa. Bolidenin sinkkitehtaat sijaitsevat Kokkolassa ja Oddassa Norjassa.

NIKKELI
Nikkeli kestää korroosiota, joten sen avulla suojataan muita metalleja lähinnä valmistettaessa
ruostumatonta terästä. Lisäksi nikkeliä käytetään esimerkiksi hybridiautoissa ja erilaisten akkujen
valmistuksessa. Boliden Harjavallan nikkelisulatto on Länsi-Euroopan ainoa nikkelisulatto.

KULTA
Kullasta valmistetaan koruja, mutta sitä tarvitaan myös hampaiden hoidossa sekä elektroniikkaja lääketeollisuudessa sekä avaruustutkimuksessa. Lisäksi kultaa käytetään kolikoissa ja sijoituskohteena. Boliden valmistaa noin 2 % maailman kullasta.

HOPEA
Hopeaa käytetään koruissa mutta myös teollisuudessa, esimerkiksi elektroniikassa,
aurinkokennoissa, peileissä ja katalysaattorina kemianteollisuudessa. Myös vedenpuhdistus on
tärkeä käyttökohde. Hopeaa käytetään sijoitustarkoituksiin esimerkiksi hopeakolikkojen
muodossa. Vuonna 2017 Bolidenin sulatot tuottivat hopeaa yhteensä noin 610 000 kiloa.

Boliden toivottaa hauskaa vappua kaikille Wuorikautiset-lehden lukijoille!
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Tänään on Vappu ja moni saattaa
sen jopa tuntea omissa luissaan
asti. Värikäs ja vallaton Vappukansa kokoontuu laumoittain
Ullanlinnanmäelle nauttimaan
(toivon mukaan) kevät auringon
lämmöstä ja erilaista piknikherkuistaan. Monilla on kuitenkin
saattanut Vappuaatto venähtää
pitkäksi ja teltta-/piknikpaikalle
on vaikeuksia selviytyä. Tässä
hieman koottuja ohjeita, joita on
kerätty empiiristen tutkimusten
pohjalta.
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1. Selviytyminen Kaivopuistonrantaan.
Ensimmäinen selviytymisen aste onkin päästä itse paikan päälle.
amupahoinvointiin suosittelen juomaan vettä, vichyä tai Novellen
”hyväksi iholle +Sinkki”-juomaa (aka. ihovettä). Toinen toimiva kikka
on poistaa aamulla pahoinvointi sillä millä paha olo on tullutkin. Kun
olet saanut koottua itsesi ja kamppailtua haalarit päällesi sekä vedettyä
kengät jalkaan oletkin valmiina lähtöön. Ei kuin hetkinen, avaimet ja
lakki puuttuvat. Ne eivät olekaan siellä, minne muistat ne laittaneesi avainkoukkuun tai vanhaan tuttu hattuhyllyyn. Kuitenkin voit todeta
avainten olevan tallessa laukussasi, ja lakkikin löytyi sängyn alta hieman
tummempana, ja vähemmän päähän sopivampana kuin muistat sen
eilen olleen. Jos näin ei käynyt kannattaa kokeilla TG-kanavaa
#Otaniemi tai Facebook-ryhmää ”Teekkarikylä”. Nyt suuntana
Länsimetro ja Ullanlinnanmäki.

Länsimetrossa voi haistaa ja tuntea Vappukansan aamuisen hilpeyden.
Tämän kaiken voi todeta myös heidän iloisista ilmeistään ja elämän
tarkoitusta etsivistä katseista. Sulaudut siis joukkoon eikä ulkonäköpaineistakaan tarvitse välittää. Tärkeintä on kuitenkin se, että muistit ottaa
mukaan tarpeeksi evästä ja lakki on päässä. Pidä myös mielessäsi sinua
Ullanlinnanmäen päällä odottava palkinto – isännän tekemä Sikajuoma
17

Länsimetron saavuttua Kamppiin odottaa sinua maratonin kaltainen
matka betoniviidakossa. Luikertelevat kadut ja vilisevä liikenne saattavat
aiheuttaa hämmennystä reittivalintojen kanssa. Paras ratkaisu on vain
seurata valtavan ja värikästä ihmismassaa, joka jostakin kumman syystä
suuntaa kohti eteläistä rantakaupungin osaa Helsingissä. Ei aikaakaan
kuin olet perillä, mutta matkasta sinulla ei ole muistikuvia, kun seurasit
vain jalkojesi liikettä muiden ihmisten perässä.

2. Ullanllinnanmäen huipulle pääsy
Olet saapunut puiston reunalle ja tässä vaiheessa vähintään heräät
aamuisesta koomastasi ja kasvoillesi valahtaa hymy, joka yltää aina
korviin asti, vaikka toteat edessä olevan pitkä ja rankka urakka.
Aamuisessa olotilassa mäen päälle nousu voi muistuttaa Olympos
vuoren päälle kiipeämistä. Tämä on vain homma mikä pitää saada
tehtyä eli töppöstä vain toisen perään ja eteenpäin. Onneksi matkan
varrella on monta penkkiä ja parhaimmassa tilanteessa tuttuja
viettämässä jo piknikkiä. Kavereita kannattaa käydä moikkaamassa, sillä
he saattavat tarjota hieman ilojuomaa kannustukseksi. Meillä on onneksi
koko päivä aikaa nauttia Vapusta. Ei kannata jäädä liian pitkäksi aikaa
matkanvarrelle, sillä pelko loppuneesta Sikajuomasta voi käydä toteen
ennen kuin edes olet saanut omaa lasillistasi.
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Eli matka jatkuu! Muutaman hengenvedon ja puuhkutustaukojen jälkeen
olet perillä tutun teltan äärellä. Aurinko
paistaa, linnut laulavat ja ilmassa tuoksuu
vasta grillattu makkara. Olet perillä ja
olet ansainnut palkintosi, joten kannattaa
avata hana ja kaataa lasi täyteen jumalten
juomaa.
Pro tip: Jos koit kipuamisen mäen päälle
hyvin hankalaksi, suosittelen kysymään
ohjeita aamuisiin lenkkeilyihin vanhoilta
killan puheenjohtajilta. Näin olet hyvässä
kunnossa läpivuoden tai ainakin
kesäpäiviä varten.

Nauti sikajuomaa
rakkaitesi, kuten
vaikka äitisi kanssa.

3. Vapusta selviytyminen
Vapusta selviytymisestä ei ole
näyttävää dataa tai tukimusta, sillä on
tultu tulokseen, ettei Vappu lopu
koskaan. Olojen selventyminen on
taas aivan eri juttu ja se on jokaisen
omalla vastuulla. Ainut neuvo on vain
nauttia pian loppuvasta keväästä ja
mahdollisesti alkavasta kesästä.
Tässä tältä erään.
Hyvää vappua kaikille!
-Wade
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Nyt sitsataan oikein!
Kun Vuorimieskillan raati on Kotimaan Pitkän ansiosta kerrankin poissa
häiritsemästä, on kiltalaisilla mainio tilaisuus kokoontua sitsaamaan oikeaoppisesti!

Tänä vuonna Oikeat Sitsit järjestettiin
torstaina 1.2. Otarannan kerhotilassa.

Tämän jälkeen alkoi illan ruokien valmistelu.
Tämä
kuitenkin
sujui
huomattavasti

Tapahtuman toteutus aloitettiin aamulla
klo 10 aikaan ruokaostoksilla. Suurimman
osan ruokatarvikkeista ostimme Sellon
Lidlistä, mutta muutamia tuotteita piti käydä
ostamassa Prismasta. Loppu budjetti käytettiin

mallikkaammin ja saimme myös yhden
lisäparin käsiä avuksemme.

sitsikansaa ilahduttavien tulppaanien ostoon.
Tämän jälkeen oli tapahtuman järjestäjien
huoltotauon aika. Lounasruokailu suoritettiin
kätevästi Sellon Burger Kingissä.
Sitten alkoikin urakka! Olimme päättäväisin
mielin liikenteessä julkisen liikenteen varassa,
mikä oli selkeä virhe. Jouduimme odottamaan
seuraavaa 550 bussia pysäkillä pitkään ja
rankka lumisade hankaloitti kulkemista
ulkona. Pitkän ja uuvuttavan matkan jälkeen
selviydyimme
AYY:n
keskustoimistolle
asti sitsitilan avainten hakuun. Matka
ruokaostosten kanssa oli kuitenkin ollut
raskas ja yltynyt lumisade sai meidät
epätoivoisten ajatusten äärelle. Saimme
kuitenkin apuumme vuoden ’15 emännän
auton kanssa. Kiitokset tästä! Tämän jälkeen
lähdimme killan kaljavarastolle hakemaan
illan juomia ja lopulta pääsimme ehjinä
sitsitilaan.
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Ruokien valmisteluun sisältyi muun muassa:
69 perunan lohkoaminen
19 tomaatin kuutioiminen
13 sipulin pilkkominen
8 paprikan käsittely
6 chilin silppoaminen
6 dl kuohukerman vatkaaminen käsin
n. 3 suklaalevyn sulattaminen
(osa suklaasta mystisesti katosi ennen sulatusta)

Menu:
Täytetyt avokadot, nachot, salsa ja guacamole
Sitruunainen smetanalohi ja lohkoperunat
Chili-suklaamousse

Pöytien
kattaminen
sujui
myös
moitteettomasti. Hieman kuitenkin tuli
kiire lukkareiden tekemien laululäsyjen ja
serviettien jaon kanssa. Cocktail-tilaisuus
aloitettiin 18:30 skumppalasien siivittämänä
ja n. klo 19 päästiin sitsaamaan. Järjestäjien
puolesta ruokien tarjoilu ja juomien
kaadot sujuivat mallikkaasti ja aikataulussa
pysyttiin mukavasti. Pääsimme myös itse
istumaan pöytään sitsien aikana nauttimaan
herkullisesta ateriasta.
Pakko on kyllä myöntää, että sitsaajat pääsivät
kyllä hyvissä ajoin hyvään nousuun. Sitsaajien

Kuvat: Minna Rämä

Pikkulinnut laulaa
Sitseillä nähtyä ja kuultua...
“Saksalainen mies tunkeutui useaan otteeseen
sitsien aikana keittiöön”

omilla etkoilla saattoi olla vaikutusta
asiaan. Lukkarit ja muut sitsaajat ottivat

“Eräs Vuorimies kävi varastamassa keittiöstä

kaiken ilon irti nuottiavaimesta, ja läsy oli
nopeasti laulettu läpi. Saattoi joku vuorimies
kaatua tuolillakin kesken sitsien. Lopulta
sitsien päätyttyä railakkaat ja kovaääniset

”Vuorimies biletti äänekkäästi sitsien jälkeen

vuorimiehet katosivat Otaniemen mystiseen
yöhön jatkamaan iltaa.

Jenina Noki & Sanna-Mari Nevala
Emäntä’16

Emäntä’12

viinapullon jämät”

Jomeilla ja meinasi lentää ulos”

“Seuraavana päivä kiltahuoneen vessassa
käytiin useaan otteeseen oksentamassa”
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Vappuheilaa etsimässä
Onko vappuheila vielä hakusessa? Älä
huoli, sillä Wuorikautisten tutkivan
journalismin osasto on testannut
parhaat keinot seuran löytämiseen!
Huhu kertoo, että näin nykyaikana
seuraa etsitään ja löydetään internetistä
ja sosiaalisesta mediasta. Sinne siis!
Facebook on helppo paikka aloittaa,
sieltä voi löytää vanhoja ja uusia ystäviä. Ja oho, heti tuli kaveripyyntö mukavanoloiselta nuorelta naiselta! Hänellä ei
näytä olevan paljoa ystäviä, mutta ehkä hän on uusi Facebookissa…
Jos pelkäät Facebookin jakavan tietosi kolmansille osapuolille, vaihtoehtoinen
sosiaalisen median sovellus on juuri pariutumista varten luotu Tinder! Tinder
onkin hieman Facobookia haastavampi paikka, mutta huolellisella profiilin
tekemisellä “matchasin”. Parini keskustelutyyli on vähän erikoinen, jopa
robottimainen, mutta se on varmasti vain ujoutta.
Etsiessäni seuraa sosiaalisesta mediasta kävin niin onnekkaasti, että seura
löysi minut! Nettisivun laidassa oli viehättävän henkilön kuva ja teksti, jossa
hän ilmoitti olevansa sinkku ja etsivänsä seuraa!
Kylläpä netissä onkin vientiä! Nyt on monta rautaa tulessa, mutta jos näistä
mikään ei lopulta onnistu, voin aina turvautua perinteisempiin keinoihin,
esimerkiksi lehti-ilmoituksiin. Rahasta homma ei ole kiinni, sain näet juuri
viestin, että rikas kaukainen sukulaiseni on kuollut ulkomailla ja jättänyt minulle
huomattavan suuren perinnön.
Tässä kaikki tällä erää, onnea vappuheilan etsimiseen internetin ihmeellisessä
maailmassa! Ensi kerralla perehdymme kryptovaluutoihin.
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Metallikerho
Vuonna 1958 perustettu Metallikerho on Materiaalitekniikan opiskelijoiden ammattiainekerho. Opiskelun
lomassa kerho täydentää erikoisalan tuntemusta ja ylläpitää hyviä suhteita alan yrityksiin sekä alalla toimiviin
ammattilaisiin. Kerho järjestää mm. vierailuita kiinnostaviin alamme yrityksiin sekä yritysesittelyitä muiden
tapahtumien yhteydessä. Joka toinen syksy järjestettävillä ulkomaanekskursioilla tutustutaan alamme toimintaan
joka usein poikkeaa hyvin paljon Suomen malleista. Teemme lisäksi vahvaa yhteistyötä kansainvälisen
materiaalitekniikan konsernin ASM-Internationalin kanssa.
ASM-International yhteistyö mahdollistaa alamme opiskelijoille laajan verkostoitumisen kansainvälisesti niin
alamme ammattilaisiin kuin teollisuuteen ympäri maailman. ASM-Finland järjestää seminaareja syksyisin ja
keväisin, joissa käsitellään materiaalitekniikan ja metallurgian ajankohtaisia aiheita viimeisimpinä teräksen
ominaisuudet sekä 3D-tulostus teollisuudessa sekä niiden mahdollisuudet ja hyödyt. Lisäksi ASM-Finland
sponsoroi joka vuosi kaksi opiskelijaa Yhdysvaltoihin usean päivän kestävään kansainväliseen seminaariin.
Tavoitteenamme on myös kehittää yhteistyötä niin Vuorimieskillan kuin Maa- ja kalliorakentajat ry:n kanssa ja
tulevana syksynä järjestämme yhteistapahtuman.
Syksyllä 2018 järjestämme mahdollisesti myös ulkomaanekskursion. Syksyn ulkomaanekskursiokohteeksi on
valittu Skandinaavia (Tanska ja Ruotsi), jossa pääsemme mahdollisesti tutustumaan muun muassa sisaryliopistoihimme Kaunas University of Technology (KTU), Lund University sekä Royal Institute of Technology
in Stockholm (KTH) sekä niiden sisarkiltoihin. Ulkomaanekskursion aikana vierailemme myös useissa oman
alan yrityksissä. Lennämme sunnuntaina 16.9.2018 Köpenhaminaan, josta lopulta päädymme Tukholmaan
perjantaina 21.9.2018. Ekskursio loppuu eeppiseen risteilyyn, joka rantautuu Suomeen sunnuntaiaamuna
23.9.2018.
Järjestämme lisäksi Metallikerhon 60v vuosijuhlat lokakuussa. Vuosijuhlavastaavina toimii Ronja Ruismäki ja
Lassi Klemettinen.
Vuoden lopussa Metallikerho ry siirtyy Vuorimieskilta ry:n alaisuuteen Metallikerho-toimikuntana jatkaen
perinteitään niin ekskursioiden kuin kansainvälisten yrityssuhteiden puolesta.
Jäsenmaksun maksuohjeet:
Metallikerho ry:n jäseneksi liittyminen onnistuu maksamalla jäsenmaksun ja lähettämällä sähköpostilla tiedot
omasta kotikunnasta ja koko nimestä rahastonhoitajalle sekä sihteerille. ASM Finlandiin liittyminen edellyttää
myös jäsenlomakkeen täyttämisen, ota siis yhteyttä Metallikerhon hallitukseen asiassa.

Hallituksen yhteystiedot:
Puheenjohtaja: pekka.pirkola@aalto.fi
Rahastonhoitaja: eero.jokinen@aalto.fi
Sihteeri: waltteri.leskinen@aalto.fi
Ekskursiomestari peppi.vilen@aalto.fi
Isäntä: teemu.suntio@aalto.fi

Tilinumero: FI50 6601 0003 3599 16
Saajan nimi: Metallikerho ry
Metallikerhon jäsenyys 5€
Viitenumero: 1012
Metallikerho ry + ASM Finland
jäsenyys 20€
Viitenumero: 1025
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Kiltatuotekatalogi
Vuorimieskillan pinssi - 15€

Vuorimieskillan haalarimerkit - 2,5€

Taskumatti - 10€
(Saatavana sekä uutta että vanhaa mallia)
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Aurinkolasit - 5€

Sikashaker - 7€

Juomapullo - 5€

Sikamatti - 5€

Rosterimuki - 2€
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Miten meni Vappu noin
niinku omasta mielestä?
Kerro se muille tätä lehteä lukeville
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Leikkaa tai revi sivu irti, taittele lennokki ja jaa kotimaanpitkän iloa muille!
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