
WUORIKAUTISET

2/2019



PÄÄKIRJOITUS

No mutta hiiohoi ja halojata päevee! Niin se vaan tuli Wappu tänäkin 
vuonna. On varmaan ihan hyväksyttävää olettaa, ettei mielesi ole täysin 
kristallin kirkas tätä lukiessasi. Tämä on täysin hyväksyttävää, onhan nyt 
kuitenkin kaunis (?) wappupäivä. 
En tiedä teistä, mutta ainakin itselläni tie tammikuusta tähän päivään 
on ollut hyvin pitkä ja tapahtumarikas. On huudettu, itketty, naurettu ja 
sitten naurettu vähän lisää. On ollut kaiken näköisiä nousuja ja laskuja, 
mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin nousuja. 
Mielestäni Wapussa parasta on se, kun kaikesta muuten paheksutusta 
tulee yhtäkkiä hyväksyttävää, ja kaiken voi aina laittaa Wapun piikkiin. 
“Se tentti oli ihan sairaan helppo! Miten sä pystyit reputtamaan sen?!”
-Wappu
“Miks et ollu aamulla labrassa?”
-Wappu
“Mitä helvettiä, laitoitko sä jallua tähän mun kahviin?”
-Wappu
“Hei eihän fuksia saa kuksia!”
-Wappu

Mutta että jotta juuri sinä rakas lukijani saisit kaiken irti tästä 
wappupäivästä 2019 loin sinulle valmiiksi reseptin täydelliseen 
vappupäivän aloitukseen:

1. Aloita nauttimalla kaksi yksikköä mieleistäsi aivoöljyä. 
Henkilökohtaisesti suosittelen sikistä ja/tai halpaa skumppaa.

2. Kun tunnet nauttimiesi fluidien 
vaikutukset, jatka lehden lukemista. Lehden 
lukemisen aikana suosittelen nauttimaan/
kärsimään vielä toiset kaksi yksikköä.

3. Kun olet saanut lehden päätökseen, 
etsi viereiselta sivulta löytyvässä kuvassa 
komeileva nuori äbäj ja tule nauttimaan 
hänen kanssaan lasillinen herkullista, 
isäntämme kovalla työllä valmistamaa sikajuomaa.
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Näin tulevana lääkärinä alkoholinkäyttösi on säälittävää
Ootko ikinä syöny pretzelii ja juonu kaljaa paljussa ku Tommi 
Läntinen kävelee ohi ja on sillee moro
Eilen juotiin viinaa, tänään juotiin juomia
Näin unta että join vichyä ja se oli ihanaa
Vituttaa tehä ryhmätöitä ihmisten kanssa jotka ei ajattele samalla 
tavalla ku minä
Ois voinu olla mielenkiintoista mutta mää nukuin
Tunnen vain yhden juutalaisen ja se on rikollinen
Vittu että on krapula, ihan vitun hyvä!
Ei oo huono olo, on vaan vitun tärinä ja krapula
Kone nousee, humala laskee
Jos sota päättyy tasapeliin, se joka tekee paremman pinkan voittaa
Mä en tajuu ketkä juo yhden kaljan. Mun yks kalja on ykstoista 
Miks mä dokaan taas?
Vitusti kaikkee kamaa ja kuollaan nuorena
Mielummin syön oman esinahkani ku oon tänään selvin päin
Ei mulla oo krapulainen olo, mulla on vaan 
ihan hirvee olo
Jos nukkuu liian vähän, niin väsyttää ihan 
vitusti

Vielä viimeisiksi sanoiksi:
Täyttyköön Wappusi auringolla, mahasi 
munkeilla, pääsi skumpalla ja jatkosi hyvillä 
ystävillä. Ota tästä päivästä kaikki irti ja 
pidä kavereistasi huolta.
Glada vappen!

Emil Mattsson
Piätoimittaja
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Niin kuin edellisellä sivulla mainitsin, vuosi 2019 on todellakin ollut 
hyvin tapahtumarikas. Kahvin, kaljan ja muiden fluidien äärellä tulee 
usein kuultua kaiken näköisiä heittoja ja letkautuksia. Listasin tähän 
2019 parhaat ja mieleenpainuvimmat palat:
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Puhiksen pöhinät

Taas on se aika vuodesta, kun jokaisen Ännännen ja nykyisen 
opiskelevan kiltalaisen systemaattinen pää menee sekaisin sanasta 
”Vappu”. Tottakai pää voi mennä myös sekaisin aivan jostain muusta, 
kuten ööh no, eiköhän se selviä. En ala sitä tässä kirjoituksessa 
enenmpää puimaan, Vuorimies osaa varmaan itse päätellä. 
Opiskelijoiden ulkopuolella vappu miellettään yleisesti työväen 
juhlaksi. Meille opiskelijoille ja etenkin teekkareille vappu merkitsee 
huomattavasti enemmän. Vappu on vuoden tapahtumarikkain ja 
kaikkia opiskelijoita yhdistävä juhla, jolloin kellään ei ole huolen 
häivää. Lähestyvä tentti ei stressaa ja labraselkkareiden lomassa istuu 
mielummin pussikaljalla. Yhdessä muistelellen mietimme viime vappua 
ja toteamme, että tänä vuonna on hauskempaa. Myös lähestyvien 
kesätöiden varjolla löydämme hyvän syyn viettää siestaa vielä hetken. 
Vuoden aikana tehty työ palkitaan viimein. Vapun yleisiä tunnuskuvia 
on yo-lakin / teekkarinlakin käyttäminen, skumppa ja Ullanlinnanmäen 
puistobileet.
Vuorimieskillan vappuun kuuluu vahvasti jokavuotinen Vappulounas, 
jonne kokoontuu Vuorimiehiä monelta eri vuosikymmeneltä. 
Lounaalla muistellaan kuluneen vuoden tapahtumia, viime vappua 
ja eritoten nähdään vanhoja opiskelukavereita. On hienoa huomata, 
kuinka eri vuosina opiskelunsa aloittaneet ihmiset sulautuvat yhteen 
ja pitävät hauskaa. Seuraavana päivänä Vuorimieskilta kokoontuu 
Ullanlinnanmäen korkeimmalle ja tuulisimmalle kohdalle, jonne 
Raati on jo myöhään yöllä mennyt paikkaa 
varaamaan. 
Toivotan mitä lämpimästi kaikille Vappuun 
osallistuville Vuorimieskillan jäsenille ja 
lehteä lukeville iloista ja hauskaa vappua! 
Muistakaahan pitää hauskaa ja juoda mahan 
täydeltä Sikajuomaa, kuten meillä on tapana. 

Sauli Rytkönen
Vuorimieskillan puheenjohtaja 2019
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ISW Helsinki 2019

Tämä kirjoitus on muistettu luottokuskimme Olli Tammisen muistolle, 
joka jäi pitkien reissujen jälkeen eläkkeelle luottokuskin virastamme, 

kiitos Olli näistä vuosista.

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 
Belgiasta, Saksasta, Hollannista, 
Englannista, Unkarista ja c) 
Kanadasta. Jo ensimmäisen 
illanvieton aikana tulin varmaksi 
reissun onnistumisesta.
Maanantaiaamuna kokoonnuimme Otakaari 20:nen sisäpihalle, 
jossa odotti työ_maa: täytyi saada n. 120 lavaa juomia bussin kyytiin. 
Ensikohtaaminen uuden kuskin kanssa oli, noh, aivan kuin edessä olisi 
versio Tammisesta 30-vuotta nuorempana. Karsteeni paloi kuin Notre 
Dame konsanaan ja heti veljellisestä kättelystä tiesin, että tämä kaveri 
tietää mitä tekee. Hieno hetki. Ainiin juomat. Kerron teille proseduurin 
kuinka täyttää bussi kaljalla nopeasti:

1. Muodosta ihmisistä jono
2. Heitä jonon ensimmäiselle lava käteen
3. Seuraa kuinka vapisevin käsin lava siirtyy eteenpäin ketjussa
4. Toista edelliset kohdat, kunnes kaikki lavat on siirretty
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Seuraavaksi bussin keula otti suunnaksi iki-ihanan Pohjois-Savon. Sieltä 
takakylien perämetsästä löytyy pienen pieni kylä nimeltä Siilinjärvi, 
jossa sijaitsee Yaran fosfaattikaivos. Yara ja etenkin Savo on siitä hieno 
paikka, että kysymyksiin vastataan kysymyksillä ja lihakeitosta saadaan 
kasvisruokaa poistamalla sieltä liha. Tunsin olevani taas kotona. 
Kertoakseni enemmän tästä kulttuurista kerron nopeasti mitä teimme: 
Paljon kalvosulkeisia, enemmän kahvia, paljon ruokaa ja loppuun 
kierros avolouhoksella. 
Mutta siis takaisin savolaisuuteen. 
Savolaisuus on siitä hieno asia, 
että siellä viännellään ja kulmat 
tunnetaan kulumina. Tottakai 
paljasjalkaisen Espoolaisen ja 
kieron Savolaisen välille voidaan 
myös välillä tarvita tulukkia, jona 
jouduin itsekin toimimaan. Katsos eihän työmies ymmärrä, 
kun kysytään: Kuinka kylmä täällä on talvisin? Niin kaukana 
pohjoisessa ei ole kylmä vaan Kylymä. Ja siellä oli kylymä, 30 
astetta kylymyyttä.
Yritysvierailun jälkeen suuntasimme bussilla kohti Vuokattia 
ja siellä olevaa mökkimajoitusta. Jokaisessa huoneistossa oli 
oma sauna, raati hoiti jokaiselle juotavaa ja syötävää. Ilta oli 
kostea ja sauna saunottiin kylmäksi. Ei siitä sen enempää, hauskaa oli. 

Seuraavana aamuna kukon laulun aikaan 
heräsimme, söimme ja suuntasimme 
kohti, melkein naapurissa sijaitsevaa 
Terrafamea, myös toisella nimellä tunnettua 
Winter Dangeria. Matka oli lyhyt ja heti 
ensimmäiseksi suuntasimme lounaspöytiin. 
Kattavan aterioinnin päätteeksi oli aika 
tehdaskierroksille. Kävimme katsastamassa 
paikalliset avolouhokset ja tutustumaan 
kuinka suuri akkuklusteri nousee Sotkamoon. 
Vierailun päätteeksi lurautimme lauluja 
emännistölle ja saimme matkamuistoksi erittäin 
hienot Terrafame-lätkäheijastimet. Täältä 
suuntasimme takaisin Vuokattiin.
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Iltaa jatkettiin taas tutuin bakkanaalein. Oli noppapelejä, saunomista, 
juomaa, lunta, saunaa, laipiointia, pingispelejä, kellottamista, kulttuurien 
yhteneväisyyttä, lauluja ja mikä tärkeintä vuorihenkeä. Seuraava aamu 
sen sijaan ei ollut niin mukava. Huoneesta 
ulos astuessa krapulan määrän pystyi 
haistamaan ilmasta ja jouduimme ottamaan 
tiukat keinot käyttöön, että selviäisimme 
ennen mökin luovuttamista. Ja niin myös 
selvisimme. Mestarimme oli sen verta 
heikossa hapessa, että jouduimme bussien 
selostuksille turvautumaan tuuraajaan, mutta 
se suokoon hänelle anteeksi. 
Bussin keula suuntasi ohi lipuvassa talvi-
ilmassa kohti Turulaa, jossa on Outotecin 
konepaja. Pakko sanoa en ole eläissäni syönyt 
niin hyvää ruokaa excursiolla. Luoja sentään. 
Lounaan jälkeen lähdimme tehdaskierrokselle, jossa näimme paljon 
mielenkiintoisia asioita.
Excursion jälkeen hyppäsimme bussiin ja lähdimme kohti 
Lappeenrantaa, tarkemmin Skinnarilaa. Täällä meille oli varattu 
oikein hieno punkkamajoitus. Iltaa vietimme paikallisessa 

opiskelijaravintolassa nauttien ja oli hienoa 
huomata, kuinka ihmiset nauttivat. Ainoa 
virhe, mitä tuli tehtyä oli se, että erehdyin 
lukemaan Hässiä. Ei illasta sen enempää 
sitten.
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Aamulla oli taas aikainen herätys ja itse kullakin 
saattoi päässä jytistä. Luultavasti se johtui 
viallisesta vesijohtovedestä. Seuraavaksi uljas 
bussimme suuntasi kohti Flowroxia. Monelle 
kiltalaiselle tuttuun tapaan Flowroxin illanvietot 
ovat henkinen pilari mihin pitää kiivetä. 
Valitettavasti tällä kertaa emme päässeet ottamaan 
osaa näihin, sillä tila oli varattu jollekkin toiselle 
porukalle. Mutta onneksi sentään kahvia ja 
kivennäisvettä riitti koko esittelyn ajaksi. Tuttuun 
tapaan kiersimme tehtaan tuotantotilat läpi ja 
näimme taas mielenkiintoisia asioita. 
Jo jälleen oli aika jättää Lappeenranta taakseen ja 
suunnata kohti Otaonnellaa. Takaisin meno tuntui 
ainakin henkisen kellon mukaan tunnilta. Hauskaa oli, lauluja laulettiin 
ja yhdessä alast… eikun kellottiin. Otaniemeen takaisin päästessä 
suuntasimme vakiopaikkaan jatkamaan iltaa ja pitämään hauskaa. 
Menoa oli ja muistoja jaettiin.
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 
odotellen,
Sauli Rytkönen
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ISW MONS 2019

Huhhuh, olipahan reissu. Käytiin siis poikien kanssa moikkaamassa 
rakkaita belgialaisia ystäviämme Monsissa ja tultiin kyllä takaisin ihan 
uusina miehinä. Henkisesti ja fyysisesti kuluneempina, mutta uusina 
miehinä kuitenkin. 

Niin kuin ISW:n 
(International 
Student Week) 
perinteisiin kuuluu, 
iki-ihanat isäntämme 
pitivät huolen, että 
vieraina mahamme 
ja päämme pysyivät 
täysinä reissun alusta 
loppuun. Kun maha 
on täynnä lihaa ja 
pää täynnä olutta, 
ei voisi Vuorimies paljoa iloisempi ollakaan. Viikon loppupuolella 
kuitenkin tämä suurimmalta osin leivästä, lihasta ja ranskalaisista 
perunoista koostuva ruokavalio alkoi pikkuhiljaa tympiä. Onneksi 
saimme aina tarpeen tullen täyttää mahamme ja sen kautta myös 
päämme herkullisella belgialaisella nestemäisellä leivällä, jota myös 
olueksi kutsutaan.

Reissun aikana tuli maisteltua 
hyvin monia belgialaisia 
oluita. Niistä kuitenkin 
yksi nousi ylitse muiden. 
Ei välttämättä makunsa, 
mutta tarinansa ansiosta. 
Paikallisten huulilla olut 
kiersi nimellä ”raiskaajan 
kalja”. Kyseinen olut on 
makeaa ja hedelmäistä, mutta
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maustaan huolimatta sisältää kahdeksan tilavuusprosenttia alkoholia. 
Raiskaajan kaljaa on siis tapana tarjota paikallisille naaraille, minkä 
jälkeen... Itse onneksi vältyin näiltä pakotetuilta patonkihommilta 
suurista raiskaajan kaljan annoksista huolimatta.

Belgian ja Suomen 
alkoholikulttuureista löytyi 
myös muita eroavaisuuksia. 
Näistä päällimmäisenä 
mieleen jäi paikallisten 
oksennuspolitiikka. Opiskelijoilla 
on illanviettojen aikana tapana 
juoda mahdollisimman paljon 
olutta, minkä jälkeen käydään 
oksentamassa, jotta voidaan juoda 
taas lisää olutta. Tästä johtuen tätä 
pitkää sylkeä oli aina havaittavissa, 
halusi sitä nähdä tai ei. 

Älkää erehtykö, olut on hyvin 
lähellä minunkin sydäntäni. Niin 
paljon en siitä kuitenkaan pidä, että 
haluaisin nauttia sitä edestakaisin ruokatorveani pitkin. Rajansa kaikella, 

vaikka vuorimies olenkin.
Yliopiston aulassa sijaitsevassa 
baarissa 3D-röyhtäilyä koskevat 
perinteet olivat kyllä vähintäänkin 
mielenkiintoiset. Jos oksennat ja 
sammut baariin, sinua ei auteta 
kotiin, niin kuin Otaniemessä. 
Sinut jätetään lattialle makaamaan 
ja päällesi syljetään. Kohtalaisen 
barbaarista, mutta eihän kaikki taide 
puhuttele kaikkia. 
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Viikon rataisuudesta huolimatta 
selvisimme reissun ilman 
belgialaista sylkeä (?) ja pakotettuja 
rakkaudenosoituksia. Binityksen 
ohella kerkesimme myös käydä Brysselissä, muutamalla yritysvierailulla 
ja uimassa maanalaisessa lammessa. Näistä jälkimmäisestä paikalliset 
olivat hieman hämillään. Oppaamme kertoi meille paljon kaivoksen 
historiasta ja yhtäkkiä lammessa onkin puoli tusinaa alastonta teekkaria. 
”Ulkomailla et edusta vain itseäsi. Edustat myös kouluasi ja maatasi”. 
Indeed
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Jos joskus ilmestyy mahdollisuus päästä ISW:lle, suosittelen lämpimästi 
lähtemään. Ainoastaan lentoliput täytyy kustantaa itse. Perinteisesti 
ruoat, juomat2 ja majoitus tarjotaan aina kaikille ISW-vieraille. 
Tapasimme taas opiskelijoita Unkarista, Saksasta, Norjasta, Briteistä ja 
tietenkin Belgiasta.
Nämä matkat ovat aivan ainutlaatuinen tilaisuus kastaa varpaita muiden 
maiden opiskelijakulttuuriin ja tavata mahtavia ja dokuja ihmisiä. 
Hakekaa mukaan ja onnea matkaan!

Musta Mannreheim
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MEEMIKAUTISET

Luulitko todella, että tekisin wappulehden ilman meeminurkkausta? 
Sitä minäkin. 



15



16

United. Inspired.

Tule rakentamaan sähköistä tulevaisuutta 
Epirocille!

epiroc.fi

Sähköinen 
tulevaisuus

16
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TAMPEREEN WAPUN KUULUMISIA

Hellurei ja hellät tunteet. Joillekin lukijoille olen tuttu kasvo, sillä 
kuluneena syksynä ja keväänä olen pyörinyt kyseenalaisen paljon 
Otaniemessä, vaikka Tampereella opiskelenkin. Olen Allu, neljännen 
vuoden mikkiläinen ja Vuorimieskillan (melkein) täysvaltainen jäsen. 
Tänä vuonna kirjoitan ainakin yhteen Vuorikautisiin ulkomaan 
kirjeenvaihtajana ja saatoimmepa tavata eilen Vappulounaalla.
Mutta se siitä yleisluontosesta lätinästä, siirrytään asiaan. Oman 
paikkakunnan Wappu on meille kaikille luultavasti sisällöltään 
tutumpi kuin materiaalitekniikan peruskurssi, mutta mites ne muut 
paikkakunnat? En ajatellut kirjoittaa wappukalenteria tähän kannesta 
kanteen, vaan nostaa muutamia isoimpia (ja tärkeimpiä) tapahtumia, 
joista tekin voitte saada jonkinlaisen käsityksen tamperelaisesta 
Wapusta.
Tampereen Wappu kestää noin 2 viikkoa (13-17 päivää riippuen 
Vappupäivän sijainnista kalenterissa), mutta siitä huolimatta se on hyvin 
tapahtumarikas. Nyt uuden yliopiston myötä n. 70-80 tapahtumaa 
tällä ajanjaksolla on paisunut reiluun sataan tapahtumaan. Tämän 
ajan meillä soi Suomen vanhin ja paras Wappuradio, jota suosittelen 
kuuntelemaan, vaikka Otaniemessä asuisikin. Kukin juhlija voi valita 
omat tapahtumansa mielenkiinnon mukaan, mutta seuraavia suosittelen 
kaikille:

United. Inspired.

Tule rakentamaan sähköistä tulevaisuutta 
Epirocille!

epiroc.fi

Sähköinen 
tulevaisuus
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-   Tampin Paljastus. Wappulehteä toimittava Tamppi polkaisee Wapun 
käyntiin suurella spektaakkelilla, jonka myötä paljastetaan tulevan 
Tampin teema.
-   Colours. Wapun yksi kolmesta isoimmista baaribileistä (ja 
subjektiivisen arvion mukaan paras) Wapun ekana päivänä.
-   Tupsulan ulkoilmakonsertti. Teekkaritalo Tupsulan (vähän niin kuin 
BY tai Joutomiehet, mutta isompi ja parempi) ulkoilmakonsertti Wapun 
ekana lauantaina. Lauteille nousevat talon kovimmat, komeimmat ja 
kauneimmat artistit soittamaan mitä ihmeellisempää musiikkia. Tule ja 
nauti. Ei lainkaan omaa lehmää ojassa.
-   Wappuradio Live. Wappuradion järjestämä Livekonsertti Wapun 
ekana sunnuntaina, jossa oikeasti laadukkaat artistit soittavat musiikkia 
ja viihdyttävät Wappukansaa päivän ajan.
-   Akateemisen Beer Pongin maailmanmestaruuskisa. Jos pallopeleistä 
nauttii, niin Tampereen Yliopiston Hervannan Kampuksen 
pommisuojassa järjestetään massiivinen Beer Pong – turnaus.
-   Lakitus ja kaste. Tampereen teekkarien pitkäikäisimmät perinteet, 
joihin kerääntyy opiskelijoiden lisäksi vanhoja teekkareita, sukulaisia ja 
muitakin paikallisia asukkaita. Suomen Neito lakitetaan aaton ja päivän 
välisenä yönä puoliltaöin, jonka jälkeen alkaa teekkarilakin kanto-oikeus 
aina syyskuun loppuun asti. Kaste järjestetään Vappupäivänä klo 13:00. 
Tamperelaisia teekkareita (fukseja) on kastettu aina ensimmäisestä 
Wapusta asti Koskenrannassa, ja se on luultavasti näkyvin tapahtuma 
tavallisille kaupungin asukkaille. Kosken veden lämpötila on noin 2cm, 
eli ei ole kylmä.
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-   Wapunkaato. Kahden viikon vetämisen jälkeen on hyvä vetää 
vielä viimeisen kerran. Haikeus ja tieto Wapun loppumisesta virittää 
Wapunkaatoon sellaisen tunnelman, mitä on vaikea missään muussa 
tilanteessa saavuttaa.
Ja kymmeniä muita, suosittelen itse kokemaan. Wappumme läpi kantaa 
eräänlainen tapahtumakierros, Teemunkierros. Teemunkierrokseen 
on merkattu 1-3 tapahtumaa/päivä, jotka pitää suorittaa läpäistäkseen 
tapahtumakierroksen. 
Oma Wappuni on mennyt tehokkaasti jumissa Wappuradion kanssa, 
mutta eiköhän viikonlopun rantaloma Otaniemessä Wappuhulinoissa 
korjannut tämän neste-epätasapainon.

Nähdään taas ensi kerralla!

-Alexander ”Allu” Lindholm

Kuvateksti 1. Joku ihme hiihtäjä
Kuvateksti 2. Tupsulan ulkoilmakonsertin kovin spoken word/free Jazz 
bändi Dippa T and The Boy viihdytti Wappukansaa lukemalla ääneen 
teBon diplomityötä Jazz-komppien tahtiin. Kuva © Kim Milán
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ELÄMÄNVIISAUKSIA

Vaikka ajat olisivatkin kovat, kannattaa aina pitää kiinni omista periaatteista. 
Kannattaa kuitenkin myös pitää mieli avoinna uusille ajatuksille. Näin oppii 
uutta maailmasta, ja ehkä jopa itsestäänkin.  
Pienestä pitäen minut opetettiin ympäröimään itseni positiivisilla ihmisillä. 
Näin paskankin keskeltä voi löytää muutaman tipan kusta.
Tässä muutama viisauden sana ja epämääräinen letkautus tulevalta 
tasavallan presidentiltämme, joka pysyköön nimettömänä. Toivottavasti 
hänen sanansa tuovat sinulle yhtä paljon hämmennystä, iloa, ahaa-
elämyksiä, wappumieltä ja helpotusta krapulaan kuin minulle.



21



22
24

w

Kiltatuotekatalogi

Vuorimieskillan pinssi - 15€

Vuorimieskillan haalarimerkit - 2,5€

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

25

w

Aurinkolasit - 5€

Sikamatti - 5€

Rosterimuki - 2€

Juomapullo - 5€

Sikashaker - 7€
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