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Pääkirjoitus
Päivää arwon juhlaväki!

Toivon ettei krapulanne ole täysin ylitsepääsemätön. Voinen jo tätä 
kirjoittaessani todeta, että olipas melkoiset kekkerit. Paljon ruokaa ja 
sitäkin enemmän juomaa. Paljon laulua, joka luonnollisesti illan mittaan 
muuttuu huudoksi ja siitä taas huutolaataksi. Vaikka ainakin huutolaattaa 
lukuunottamatta nämä kaikki ovat tärkeitä juhlien ainesosia on silti kaikista 
tärkeintä hyvä juhlaseura. Kiitos kaikille ketkä saapuivat juhlistamaan 
kiltaamme ja vielä isompi kiitos niille, jotka selvisi sillikselle asti. 
Oletettavasti Rantsun krapulakonsentraatiot ovat suuret, joten muistakaa syödä, 
saunoa, paljuilla ja juoda liikaa skumppaa. Vain näin voitte varmistaa, ettei 
krapulasi kaikkoa kokonaan vaan siirtyy mukavasti seuraavalle päivälle. 
Niin kuin joku tietäjä aikanaan sanoi, “Jos ei jaksa nii... Koittakaa vaan jaksaa”.

Tuntuu tosi haikealta nyt, kun raativuosi on lopuillaan. Ihan kiva, että on vähän 
enemmän vapaa-aikaa, mutta milläs nyt perustelen opintojen myöhästymisen? 
Pitänee ruveta oikeasti opiskelemaan. Vaikka raativuoteen mahtui paljon 
stressiä, ei tähän hommaan lähteminen kaduta yhtään. Itselleni mieleen jäi vain 
ne kaikki lukemattomat huikeat hetket. Kaikki naurut, hyvät jutut, huonot jutut 
sekä tärkeät elämänviisaudet (s.15). Siis vielä kerran iso kiitos ja halaus VKR19!
Muistakaa pitää skumppaa ja juoda hauskaa!

Rauhaa ja rakkautta

Emil Mattsson
Päätoimittaja

PS
Epstein didn’t kill himself.
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Hiiohoi ja halojata päivää! 
Vuosi alkaa kääntyä kohta lopun puolelle ja se tarkoittaa myös oman toimikauteni 
loppua. Seuraavassa pätkässä tiivistän vuoden ajatukset lyhyeen osaan:
Toimikauteni alkoi tarkalleen 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2019. Tähän aikaväliin 
on mahtunut paljon tapahtumia. Vuoden aikana on tapahtunut niin hyviä ja 
aina ei niin hyviä asioita. Vitutuskäyrä on ajoittain noussut ja stressiltäkään ei 
ole päässyt välttymään. Myös juhlien jälkeistä huonoa oloa on tullut podettua, 
mutta ei tänään, kiitos krapulanestolääkkeiden.
Kiitokset kaikille, jotka ovat jaksaneet naamaani katsoa. Pakko todeta, etten 
varmaan persoonana ole aina helpoin, mutta erittäin hyviä ystäviä olen kuitenkin 
löytänyt. Sanontahan menee, että seura tekee kaltaisekseen ja siihen voin kyllä 
yhtyä. Mikä on sen parempaa seuraa kuin Vuorimiehet. Kiitos teille!
Kiitokset myös koko Raadin porukalle, hyville ystäville, Neuvostolle, isälle, 
äitille, paremmalle puoliskolle ja Matsonille.
Kun luette tätä lehteä, kiittäkää itseänne siitä, että teette toiminnasta mahdollista. 
Vuori vaatii monta tekijää ja tahdonkin toivottaa kaikki tervetulleiksi tälle 
sillikselle. Nyt naatitaan!
#vuorikuuluukaikille

ps.
Pöhinöistä ei varmaan sen kummempaa. Nyt ajattelin juoda skumppaa ja mennä 
paljuilemaan. Tule nykimään hihasta, jos tarvitset juttuseuraa tai kaljaseuraa. 

Terveisin,
Sauli Rytkönen

Puhiksen pöhinät
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Kesä Otaniemessä
Kirjoittelinkin jo tänne viime julkaisuun tamperelaisesta wapusta, ja hitaammillekin 
(paitsi ehkä fukseille) lienen jo tuttu kasvo Otaniemen suunnalla. Olen Allu, n. vuoden 
materiaalitekniikan ”opiskelija”/työelämän uhri Tampereelta, tällä hetkellä välivuoden 
vietossa kouluttamassa ja testaamassa jätteenkäsittelyrobotteja.
Olen ollut nykyisessä yrityksessä töissä jo reilun vuoden päivät, ja keväällä pyysin 
esimieheltä mahdollisuutta tulla toimistolle Helsinkiin töihin tamperelaisen asiakkaan 
sijaan. Tyypilliseen tapaan vastaus riippui ja roikkui toukokuun tokaan viikkoon asti, 
kunnes esimieheni totesi ”joo, pääsetkö huomenna”. No, ei kai siinä. Asiat nopeesti 
hoitoon, ja illalla olinkin jo junassa kohti Helsinkiä. Muuten hyvä, mutta asuntoa 
en saanut vasta kuin 1.6. alkaen. Onnekseni Suomen Parhaiden Soluyhteisöjen 
tukiverkosto on hyvä, ja löysin itselleni tilaa joutomiesten sohvalta ekaksi kolmeksi 
viikoksi. Sohvan vieressä on keittiö, alakerrassa vessa ja toimistolla suihku, niin kyllä 
sitä juuri ja juuri spurguilee kolme viikkoa.
Ennen pitkää kuitenkin kolme viikkoa vierähti, ja sain kesäasunnon avaimet kouraan. 
Välttämättömät tavarat tuli haettua edeltävänä iltana faijan kanssa Tupsulasta, ja 
muuttopäivälle sovittiinkin näppärästi tavaroiden toimitus niemeen klo 14:30. Menin 
jo tasan kahdelta asuntoon tarkistamaan tiloja. Olin ennakkoon saanut asukkaan 
yhteystiedot koskien muuttokuvioiden sopimista, mutta kyseinen henkilö ei vastannut 
viesteihin. Asunnon nähtyäni ymmärsin miksi. Ilmeisesti muutto aloitettiin viimeisenä 
iltana, sillä muutto oli pahasti kesken saapuessani asuntoon. Tavarat oli juuri ja juuri 
saatu solun yhteisiin tiloihin, ja siivoukselle ei ollut annettu ajatustakaan. Ilmeisesti 
kyltereiltä puuttuu suhteellisuudentajua, koska he suorittivat muuttoa Drive Now – 
yhteiskäyttöbemarilla ja muuttoapuna oli (oletettavasti) tyttöystävä, joka ei suostunut 
kantamaan mitään. Otin tavarat sisään ja menin yläkertaan juomaan pari muuttokaljaa 
odotellessani, että edellinen asukas pääsee pois tieltä.
Pari tuntia odoteltuani menin takaisin alas, ja muutto oli melkein valmis. Edellinen 
asukas kuitenkin yritti väittää, että asunnossa oleva pesukone olisi solun vakiokalustoa. 
Kuitenkin hän suostui auttamaan minua viemään pesukoneen yhteistilaan, ja 
hakevansa sen seuraavana päivänä pois. Kun kylteri oli saatu pois jaloista, oli vihdoin 
aika tarkistaa asunnon kunto. Aika heikostihan se oli siivottu, mutta ilmeisesti 
presenssini oli liian painostava, ettei asuntoa voitu siivota kuntoon. Jätin isännöintiin 
valituksen ihan muodon vuoksi katsoakseni kuinka pitkälle AYY on valmis menemään 
rangaistuksissa. AYY olikin nopea liikkeissään ja jo seuraavana päivänä kertoi, että 
saan ostaa 50€ edestä siivousvälineitä siistiäkseni asuntoa johon olin jo raahannut 
kasan huonekaluja. Sen lisäksi isännöinti hoitaisi asukkaan puhkijoustotestatun 
runkopatjan ja pesukoneen, jos hän ei itse niitä pois hoitaisi. En jaksanut ostaa 
välineitä edellämainitusta syystä ja koska riittävän hauskaa oli nähdä nyyhkyttävä 
kylteri kantamassa tavaroitansa pois asunnosta samalla kun itse juon kaljaa 
puuterassilla JMT6:n asukasaftereilla. Jäbä ei ilmeisesti ollut oppinut täysin kerrasta, 
sillä tälläkin kertaa apuna oli (oletettu) tyttöystävä, joka ei auttanut kantamaan 
tavaroita lainkaan.
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Alkusähellyksen jälkeen kesä menikin aika hyvin omalla painollaan. Päivät 
töissä, illat videopelejä ja aina silloin tällöin SMTlle saunomaan hyvässä seurassa. 
Asumismukavuutta varmasti auttoi myös muutama viikko työmatkaa keskellä kesää, 
kun sai olla muuallakin kuin niemessä kesän. Tulipahan koettua myös paikallinen 
kylähullukin, sillä Otaniemessä ilmeisesti pyörii joku huutava n. 40v nainen joka yrittää 
tunkeutua soluihin ja paiskoo ovia ja tavaroita. Vähemmästäkin sekoisi, ilmeisesti 
smökin äänenvoimakkuus on joillekin ihmisille mielenterveyttä riepoitteleva kokemus.

Kooste:
+ Puolen tunnin työmatkat
+ Länsimetro
+ Tier/Alepafillarit
+ Kavereita
+ Puolille öin asti auki oleva Alepa
- Fazer A-Bloc
- Valkoiselle miehelle aivan liian pitkä matka kylästä metroasemalle
- Pyykkivuoroja töhöilevät pajeetit
- Kutosen chatissa nyyhkyttävät asukkaat
Antaisin arvosanaksi 4/5, asuisin uudestaan, 
en välttämättä solussa.

 Terveisin
Alexander “Allu” Lindholm

“Tyypillistä kylterin elämää” tmv
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Kun Vuorimies valtasi 
Norjan ja löysi 

itsensä

Seikkailijat:
Pekka ”Pege” Pirkola
Emil ”Pappa” Westenius
Leo ”Hermit” Kukkonen

Kun hyppäsimme 9. elokuuta Papan 
limisaumoitettuun ja erittäin täyteen 
pakattuun Mini Cooperiin, olimme 
enemmän kuin valmiita Norjan invaasioon. 
Suuntanamme oli norjalainen viikinki-/
pakanafestivaali Midgardsblot, joka sijaitsi 
Borren kylässä noin tunnin ajomatkan 
päässä Oslosta. Borre on historiansa puolesta 
erittäin vanha viikinkikylä, jossa sijaitsee 
pohjoismaiden suurin viikinkikuninkaiden 
hautuumaa. Midgardsblot festivaalit pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015, joten 
oli enemmän kuin suotavaa käydä tervehtimässä veriveljiämme viisivuotis juhlavuoden 
kunniaksi.

Midgardsblot prologue
Kun saapumispäivän 
tervetuliaismaljoista oli selvitty, oli 
keskiviikkoaamuna teltasta ulos 
kömmittyäni olo yhtä rapea kuin 
Kantolan Cream Cracker keksillä. 
Onneksi vain kivenheiton päässä 
oli tukikohtamme, josta sai naukut 
tasoittavat. Kuitenkin virheitä tuli 
tehtyä. Kuten eräs viisas mies kerran 
sanoi fukseille Nuutin Nokassa 
”Kaikkea viinaa ei sitten tarvitse 
juoda” ei tälläkään kertaa toteutunut. 
Astraalitason jurrissa siirryimme 
leiristä kohti festarialuetta pian 
alkavaan tervetuliaisseremoniaan tai 
pikemminkin rituaaliin. 
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Astuimme massiivisesta puulinnoituksesta sisään rumpujen soidessa kaukaisuudessa. 
Kuten tapoihin kuuluu, tehtiin veriuhraus Odinille. Ihmiset olivat keräytyneet isoon 
rinkiin psykedeelisen ja aggressiivisen rummutuksen soidessa taustalla sekä siirtyivät 
vuoron perään uhripatsaan eteen antamaan 
rukouksensa Odinille, Freyalle, Thorille 
tai Lokille mielensä mukaan ja ruoskien 
vihdalla verta ensin patsaaseen sekä 
lopuksi itseensä. Olihan tuo pakko 
kokea! Lopulta tuli vuoroni ja astelin 
puisen, verisen ja isokyrpäisen Odinin 
eteen parhaat päälläni eli spiderman-
morphsuit, vk-viitta, kaivoshuivi, 
dovahdiin kypärä päässä sekä kirsikkana 
kakun päällä pinkki Tampin vyölaukku 
vyötäisillä. Humili jysähti pahasti päälle 
ja tehtävä oli mitä vaikein. Sain kuitenkin 
hoidettua tilanteen kunnialla kotiin ja 
karjaistua ulos ”For Odin. For Valhalla!”.
Ensimmäisestä päivästä ei kauheasti 
jäänyt muistoja, mutta (onneksi) 
taltiointia ja Vuorimieskilta PR:ää jäikin 
senkin edestä. Päädyin sanomalehteen 
Drammens Tidende, useisiin Instagram 
tarinoihin sekä Midgardsblotin 
viralliseen promovideoon. :D Sellaset 
sitten.
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Midgardsblot ja vanhat jumalat
Toinen sekä kolmas päivä menivät paljon tasokkaammin. Viimeisenä päivänä oli 
festareiden odotetuimman esiintyjän, Heilungin, vuoro. Ilmassa väreili, kun yleisö 
kerääntyi päälavan eteen odottamaan. Heilung soittaa kokeellista folkkia norjalaisten, 
tanskalaisten sekä saksalaisten voimin käyttäen instrumenteissaan ja asusteissaan 
ihmisten sekä eläinten luita (ja nahkaa). En tiennyt mitä olettaa ja pian lavalle siirtyi 
vanhojen sotatorvien kajastaessa heimoasuihin pukeutuneet henkilöt. Eteeni avautui 
performanssi, joka ylitti kaikki odotukseni ja räjäytti kosmoksen. Parin tunnin setti oli 
rituaali, joka sisälsi niin vahvaa rummutusta, kilpien hakkaamista, keihäiden päiden 
ja jalkojen tömisyttelyä, kurkku- ja kuorolaulantaa sekä korkeaa naisvokalisointia. 
En pystynyt kuin tuijottaa monttu auki edessäni näkyvää esitystä. Hamrer Hippyer 
sotarituaalin soidessa, olo oli kuin vanhat jumalat kuten Cthulhu lähettäisi tietoa 
ja konsepteja pääni lävitse, jota tällainen pieni kuolevainen ei vaan pystyisi 
käsittämään. Raivoisasti heiluen huomasin, että poiketen muista keikoista, kukaan ei 
kuvannut keikkaa älypuhelimillaan. 
Aivan käsittämätöntä millaisen 
ryhmätranssitilan yksi rituaali voi 
saada aikaan! Tuntui kuin kaikki 
paikalla olevat olisivat osa sitä. Jos 
koskaan saat mahdollisuuden nähdä 
Heilungia niin suosittelen. Parhain 
keikka minkä olen nähnyt (tai tulen 
näkemään).

Midgardsblot epilogue
Festareiden jälkeen suunnistimme 
haikein mielin kohti pohjoista E6 
pitkin jäämerelle asti eräillen ja 
pelaten DnD:tä. Matka, ihmiset ja 
maisemat olivat käsittämättömän 
upeita. Suosittelen niin 
Midgardsblotia kuin Norjaa kaikille 
itseään etsiville. Vuoret muuttivat 
miestä ja spirituaalinen matka saatiin 
päätökseen. Ens kesänä uudestaan?

Vuoriterveisin,
Pekka ”Pege” Pirkola
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Kappale 1.

Oli kaunis syysilta, 5.10.2019. Isäntä ja emäntä olivat viettäneet monta viikkoa mailla 
ja mantereilla rapuja etsien. Nimetty joukko IE:n apukäsiä on valmistellut juhlapaikkaa 
koko päivän. Puut on kaadettu, ja niistä on vuoltu pöytiä ja tuoleja, pitämään 
juhlavieraat paikoillaan. Keittiö on putsattu ja pöytävesi kaadettu valmiiksi rapuja 
varten. 

Ovi avautuu ja Emäntä astuu sisään mukanaan neljä sankollista rapuja. Seuraa 
keskustelu:

Vuorimies X: Missä Isäntä on?
Emäntä: Ei selvinnyt.

Vuorimies X: Ei selvinnyt mistä?
Emäntä: Raumasta.

Keskustelun yhä jatkuessa käy selväksi, että Isännän reissu Raumalle on ottanut 
odottamattoman käänteen ja hän on kuulemma raumatisoitunut. Keittiön puolella 
mietitään, mitä nyt tehdään. Vieraat saapuvat jatkuvalla virralla, vesi virtaa ja ihmisillä 

on selvästi juhlamieli päällä. Kuka muu voi avata 
juhlat, kuin Isäntä?
Juuri kun Vuorimies X valmistautuu vetämään 
Helan gårin ilmiömäisellä länsirannikon 
murteella, ovi avautuu jälleen. Tumma hahmo 
tuijottaa hieman kyselevin silmin raosta ja toteaa: 
Eiköhän vedetä jo?
Kyllä arvasit oikein, hyvä sillislukija. Tämä 
hahmo on Isäntä. Ja näin tarina rapujuhlien 
alkutapahtumista saa loppunsa. Seuraavassa 
kappaleessa kerrotaan itse juhlien kulusta, eli 
luethan senkin. 

Tarina Rapujuhlista
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Kappale 2. 

Juhlat oli saatu hyvään käyntiin ja ihmiset olivat löytäneet toiset kanssaihmisensä 
soidinmenollisin kuvattavilla sosiaalisilla kanssakäymisillä. Itse asetuin nurkkapöytään, 
lähelle tiskiä ja koostin ympärilleni tarpeeksi menevän, mutta silti tietyllä tapaa varsin 
rapujuhlakelvollisen joukon. 
Iltaan kuului useita hienoja performansseja lukkareiden esittämänä. Puolessa välissä 
juhlia huomasin, että viereisen pöydän pullokokoelma on suurempi, kuin oman 
pöydän, menoa riittää ja ihmiset näyttivät tosi uusille itselleni. Konsultoidessani 
oman pöytäni juhlijoita, tulimme johtopäätökseen, että hehän ovat fukseja. Aivan 
uskomatonta heittäytymistä ja erittäin hienoa menoa, malja sille.
Seuraavaksi katseeni lähti tutkamaiseen tyyliinsä hakemaan, että ken voisi olla 
Vuoden Rapu? Useiden hyvien ehdokkaiden joukosta enää pari kilpailijaa oli jäljellä. 
Oma hevoseni oli jo jättänyt pelin kesken, mutta vieressä istuva Ulla oli laittanut 
vetokuponkiinsa kovan tekijän. Rupesimme tiiviisti seuraamaan jäljelle jääneitä 
kisailijoita.  
Tarkalla silmän hetkeksi herpaantuessa, yhtäkkiä vastakkaisesta kulmapöydästä alkaa 
kuulua seremoniamaista huutistelua. Kulmapöydän oma kasvatti, kutsutaan vaikka 
nimellä TM, on jollakin ilveellä päästänyt eteensä suuren määrän nestettä. IE on 
onneksi juuri ennen juhlaa asentanut VAR-systeemin tilaan ja nauhat tarkastetaan. 
Pitkällisen puinnin ja parin puhelun jälkeen tuomio julistetaan: TM on kaatanut 
eteensä vesikannun, ei ole Vuoden Rapu.
”Siis mitä? Eikö näissä juhlissa nimetäkään Vuoden Rapua. Mikä nykynuorisoa vaivaa.” 
– Mystinen Lukkari, 1943

Juhlat jatkuvat. IE jatkaa väsytystaisteluaan yhden 
litran yksiköiden muodossa, pullo kerrallaan.
Nyt tehdään pikakelaus.
Hetken kuluttua samaisesta nurkkapöydästä kuluu 
mieletöntä murinaa. Muuan RT on heittänyt 
oletettavasti 3D-röyhtäisyt. Tilanne tarkistetaan. 
IE saapuu keittiöaitiosta, ja Isäntä viittoo kädellä 
voiton merkiksi. Vastoin kaikkia odotuksia saimme 
viimein voittajan. Juhlat voivat jatkua ja Vuoden 
Rapu poistui voittajan elkein tapahtumapaikalta. 
Toiset tarinat kertovat, että hän lensi kotiin ja 
toinen että nelivedolla. Tiedä sitten kumpi pitänee 
paikkansa. End oof zäpter 2.

“Meni pöydän antimet 
+ pari pulloo. Ihan 
9/10 juhlat, ens vuonna 
uudestaan”
- Vuoden Rapu 10



Kappale 3.

Nyt vaihdamme persoonaa, nimittäin kolmanteen persoonaan.
Oli kaunis syysilta, olin juuri päässyt kotikolostani lähimpään virtauomaan viettämään 
laatuaikaa kaverini Rapen ja Laten kanssa. Minut tunnettiin lähijoessani Rapu 
Rapusena, uljaan Rapujen suvun nuorimmaisena. Olin monta viikkoa miettinyt, miten 
minä pienenä rapuna voisin päästä maailmalle. Eihän tässä läheisessä rapakossa mitään 
tapahtunut. 
Takaisin tarinaan.
Olimme siis Rapen ja Laten kanssa virrassa viettämässä aikaa. Yhtäkkiä huomasin 
mystisen muovisen asian edessäni. Astuimme sisään. Kaikki pimeni ja jouduin 
ilmeisesti sankonomaiseen astiaan. Nytkö aikani oli tullut? 
Muistan vanhempieni kertoman tarinan Rapula Rapusesta, Rapujen suvun 
vanhimmasta, joka ilmeisesti oli päätynyt pari vuotta sitten samaiseen tilanteeseen. 
Eihän häntä enää sen jälkeen näkynyt. Pari viikkoa saimme viestejä häneltä, mutta 
viimeiseen vuoteen ei ole kuulunut mitään.
 Yhtäkkiä kansi aukeaa, ja minut nostetaan lautaselle. Huomaan vieressäni useita muita 
itseni näköisiä elukoita, jotka myös rapuina tunnetaan, mutta en Rapea tai Latea. Itse 
olin onnekas, sillä päädyin lautasella alimmaiseksi. Muuan henkilö läikyttää päälleni 
kirkasta, melkein viinalta tuoksuvaa nestettä, nukahdan.

Ravun anatomia, olkaa hyvä.
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Herään tovin kuluttua, ilmassa tuoksuu viljan ja maltaan mystinen katku. Huomaan 
edessäni shottilaseja, mutten itse ole siinä. Olen säästynyt tältä kohtalolta, kiitos 
antoisien tarjoiluiden, minua ei ole syöty. Shottilaseihin on aseteltu tasamäärä 
kohtalontovereideni viimeisiä jäänteitä, ja hieman myös koskista. 
Seuraa performanssi. Tumma hahmo hamuaa laseja, kurottaa ne kohti kurkkuaan ja 
tyhjentää ne yksi kerrallaan. Kuka tämä mystinen henkilö on? Voiko hän olla Rapula 
Rapusen kirjeissä mainitsema Vuorimies. Seuraan tilannetta kuori kovana. 
Raamikas, mystinen, janoinen, peloton. 
Kyllä se hän on.
Vuorimies saa viimein suoritettua haasteensa ja poistuu voittajana, tietenkin pienen 
tyhjennyksen jälkeen.
Makaan vieläkin tillin seassa lautasella. Kuoreni on kova ja saksenikin ehjät. Huomaan, 
että kaikkien huomio on kiinnittynyt muualle. Nyt on tilanteeni paeta. Pyörähdän 
ympäri ja pudottaudun lautaselta lattialle. Vähäisin äänin hiivin juhlatilan poikki, 
eikä kukaan tajua mitä tapahtuu. Saavun ovelle, joka onneksi on jätetty auki, sillä 
pihamaalle on poistunut joukko tyhjentämään ruumiillista olemustaan.
Väistän ylhäältä tulevat roiskeet ja pitkän matkan jälkeen löydän kuin löydänkin 
lammen. Tämä ei ole samainen paikka mistä olen kotoisin, mutta olen niin väsynyt, 
että päätän jäädä sinne. 
Hyppään lampeen ja loppu on historiaa. Nyt minut tunnetaan Ossin Rapuna.

Rapuisin terveisin
Sauli Rytkönen

12



Darrameemejä, olkaa hyvä
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“Jotta sillis olisi 
nautinnollisempaa”
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Martin luo uusia kontakteja ja  
ideoita. Hän tarvitsee metalleja  
onnistuakseen.
Viestintävälineet ja liikenne tuovat ihmisiä lähemmäksi toisiaan ja helpottavat  
verkostoitumista, ajatustenvaihtoa ja uusien ideoiden syntymistä.  
Juniin, busseihin ja mobiililaitteisiin tarvitaan kuparia ja sinkkiä, joita käytetään  
esimerkiksi sähköjohdoissa ja teräsrakenteissa. Martin on tärkeä linkki  
verkostossa – aivan kuten meidän metallimme.

Zn

Cu

Au Ag
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Bolidenin Young professionals -ohjelma – me tehdään teistä 
ammattilaisia!

Nyt on kuulkaa niin, että oppiminen ja ammattitaidon kehittäminen jatkuvat läpi koko elämän, myös 
opis-keluajan ja jopa vuoden 2019 jälkeen. Älä järkyty vaan hakeudu meille, Bolidenille. Autamme 
sinua.

Boliden on erittäin koulutusmyönteinen konserni; vuonna 2018 pelkästään Boliden Harjavallassa 
540 hen-kilöstön jäsentä kouluttautui yhteensä 20 000 tunnin edestä, mikä on 37 tuntia koulutusta 
jokaista henki-löstön jäsentä kohden. Suomessa sijaitsevissa yksiköissämme Boliden Harjavallassa, 
Kokkolassa, Kevit-sassa ja Kylylahdessa on erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua kaikissa 
työuran vaiheissa ja saatatpa päästä matkassamme myös tuonne suureen maailmaan, ihan vaikka 
Tukholmaan asti.

Opiskelijaelämä on tunnetusti tylsää, joten kaipaatkin jo lopputyöaihetta adsorbenttien, 
kaasukromatogra-fien ja grafiittielektrodien jännittävästä maailmasta. Ei vaiskaan! Innostavat 
ja tärkeät aiheet, kuten kierto-talous, automaatio ja robotiikka sekä ympäristösuorituskyvyn 
kehittäminen ovat meillä työskennellessä kätöstesi ulottuvilla ja tarjoamme mahdollisuuksia näihin 
aiheisiin pureutumiseen muiden nuorten tulevai-suuden osaajien kanssa.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Young professionals -koulutusohjelmamme, joka on tarkoitettu 
hiljattain ta-loon tulleille akateemisesti koulutetuille nuorille. Ohjelma painottuu osallistujien 
henkilökohtaiseen kehi-tykseen sekä Bolidenin arvoketjua koskevan tietämyksen syventämiseen. 
Tänä vuonna ohjelman nuoret hurjat vierailevat kahdella kaivoksella Ruotsissa, Boliden 
Garpenbergissä ja Boliden Aitikissa, joka on muuten maailman tehokkain kuparikaivos. 

Ohjelmaan sisältyvät myös visiitit Boliden Rönnskärin ja Boliden Oddan sulatoille sekä konsernin 
pää-konttorille Tukholman sydämeen. Tehokkuudeltaan ja ympäristösuorituskyvyltään maailman 
huippuluok-kaan kuuluvien kaivosten ja sulattojen näkeminen livenä ja pintaa syvemmältä on 
elämys, jota ihan kaikki eivät pääse tässä laajuudessa kokemaan.

Erityispiirteenä Young professionals -ohjelmassa on myös mahdollisuus vaikuttaa, siis ihan oikeasti. 
Tänä vuonna osallistujien hartioille on esimerkiksi langetettu painava tehtävä, jonka lopputuloksena 
odotetaan uusia konkreettisia toimenpiteitä ja ideoita Boliden-konsernin brändäystyön edistämiseen 
eri kohderyh-mien parissa. Näin haluamme tavoittaa myös juuri teidät, arvon vuorimieskiltalaiset ja 
Wuorikautisten luki-jat!

Boliden toivottaa kaikille hauskaa sillistä luonnonvaroja säästävän viestin myötä;

Glada sillis, spara vatten!

Seuraa Bolidenin toimipaikkojen metallinhohtoista elämänmenoa Instagramissa ja LinkedInissä.
________________________________________________________________________________

Boliden on yhteiskuntavastuunsa tunteva metallialan yritys. Yhtiön juuret ovat Pohjolassa, mutta sen 
mark-kina-alue on maailmanlaajuinen. Bolidenin erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, 
sulattotoiminta ja metallien kierrätys. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 5 700 ja liikevaihto noin 
50 miljardia Ruotsin kruu-nua. Yhtiön osakkeet noteerataan Tukholman pörssin suurten yhtiöiden 
NASDAQ OMX -listalla.
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United. Inspired.

Tule rakentamaan sähköistä tulevaisuutta 
Epirocille!

epiroc.fi

Sähköinen 
tulevaisuus
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Epiroc Finland Oy Ab työnantajana

Hei! Olen Sauli Rytkönen, neljännen vuoden opiskelija pääaineenani 
materiaalitiede ja -tekniikka. Työskentelin viime kesänä neljä kuukautta Epiroc 
Suomen yksikössä Vantaan Hakkilassa. Työnimikkeeni oli myyjä, mutta pääsin 

tekemään kesän aikana moninaisia hommia niin huoltotöistä asiakkaiden 
luona vierailuun.

Epiroc valmistaa erilaisia kaivos- ja louhintatekniikan laitteistoja, kuten 
poravaunuja, poranteriä, uppoporavasaroita ja tuentalaitteistoa. Epiroc on 
perustettu vuonna 2018, mutta firmalla on pitkä ja asiantunteva historia 

entisestä Atlas Copco:n louhintayksiköstä, josta se on muodostunut. 
Epirocilla työskentelee Suomessa 60 työntekijää, joista noin puolet 

työskentelevät Vantaalla. Vietin suurimman osan työajasta toimistolla laatien 
taulukoita ja vastaamalla asiakkaiden puheluihin. Pääsin myös vierailemaan 

Kittilän kaivoksella, sekä Fagerstassa ja Örebrossa, missä Epirocilla on Ruotsin 
puolella toimintaa. Firmassa työskentelee myös moni muu vanha Vuorimies, 

joten se on mainio paikka, jos kaivosala on lähellä sydäntä!
On hienoa huomata, kuinka syvälle toimintaan ehdin neljän kuukauden 

aikana pääsemään. Työ oli erittäin paljon itsestä riippuvaa ja omalla asenteella 
sekä halukkuudella oli mahdollisuus vaikuttaa työtehtäviin. Mielestäni on 
tärkeää, että firma tukee työntekijöitään ja mahdollistaa urapolun syntyä 
jo opiskeluvaiheessa. Itselläni oli vielä viime vuonna hieman auki mitä 

haluan lukea maisterivaiheessa, mutta viimeistään nyt on selvää, että tulen 
tulevaisuudessa opiskelemaan kaivosalaa. 

Syyskuussa Vuorimieskilta kävi yritysvierailulla Epirocilla. Kiitos kaikille 
osallistujille ja järjestäjille. 

Loppuun haluan sanoa kiitokset koko Epirocin porukalle!

United. Inspired.

Tule rakentamaan sähköistä tulevaisuutta 
Epirocille!

epiroc.fi

Sähköinen 
tulevaisuus
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Muratalla työskennellään tulevaisuuden teknologian parissa 

Kiinnostaako sinua työskentely high tech -talossa, jossa pääset omalla työlläsi edistämään 
yhteiskunnan kehitystä? Lue myös millaista Muratalla työskentely on entisen kiltalaisen, Tom 
Lindqvistin mielestä.

Huipputarkkoja MEMS-antureita autoihin, työkoneisiin ja 
sydämentahdistimiin

Muratan Vantaan yksikössä suunnitellaan, kehitetään ja valmistetaan MEMS-teknologiaan 
pohjautuvia kiihtyvyys-, kallistus- ja kulmanopeusantureita, joita käytetään esimerkiksi 
ajonvakaudenhallintajärjestelmissä, työkoneissa ja sydämentahdistimissa. Antureidemme ansiosta 
sydämet sykkivät oikeaan tahtiin ja autot pysyvät kaistoillaan. 
Tulevaisuudessa teknologiamme mahdollistaa myös tarkan itseohjautuvan ajamisen. Antureidemme 
avulla itseohjautuvat autot pystyvät paikantamaan itsensä muutaman senttimetrin tarkkuudella myös 
katvealueilla, kuten parkkihalleissa ja tunneleissa, mihin kamerateknologia ja satelliittisignaalin 
avulla tapahtuva paikannus ei pysty.

Tiimityötä ja monipuolisia tehtäviä kansainvälisessä ympäristössä

Opintojensa jälkeen Muratalle on löytänyt tiensä myös moni entinen vuorimieskiltalainen. 
Materiaalitekniikkaa opiskellut Tom Lindqvist aloitti prosessikehitysinsinöörinä Muratalla syksyllä 
2018, mutta vietti jo kesän 2017 tuotannon operaattorina piianturivalmistuksessamme.
Muratalla töitä tehdään usein monialaisissa ja kansainvälisissä tiimeissä, mikä mahdollistaa uuden 
oppimisen asiantuntijoiltamme. Toimintatapamme pohjautuvat vahvasti tieteelliseen ajatteluun 
ja jatkuvan parantamisen prosesseihin, joiden asiantuntijuutta ura Muratalla tukee loistavasti. 
Opiskelijoille Lindqvist antaa muutaman vinkin: 

”Murataa ajatellen etenkin Micronovalla järjestettävistä ELECin kursseista on ollut apua”, Lindqvist 
kertoo. ”Hyödyllistä oli myös päästä Jari Koskisen työryhmään, jossa pääsin tekemään näytteitä ja 
kokeita ohutkalvoilla. Tein myös diplomityöni samaan työryhmään.”

Mikä Muratalla työskentelyssä on sitten Lindqvistin mukaan ollut antoisinta? ”Parasta työssäni on 
sen monipuolisuus. Uutta opittavaa ja haasteita riittää niin paljon, kuin vain itse haluaa niitä ottaa 
vastaan”, Lindqvist summaa. 
Kesätyöhakumme aukeaa tammikuussa, joten seuraathan LinkedIniä ja urasivujamme osoitteessa 
www.muratafinland.com. Tervetuloa kehittymään kanssamme!
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Alkoholi	ja	sen	sisältämä	merkittävän	myrkyllinen	asetaldehydi	
	
Kaikki	alkoholijuomat	sisältävät	myrkyllistä	ainetta	asetaldehydiä	sekä	alkoholin	 (etanolin)	aineenvaihdunta	
ihmiselimistössä	 muodostaa	 aina	 asetaldeyhydiä.	 Asetaldehydi	 ihmiselimistössä	 aiheuttaa	 myrkytystilan	 ja	
tutkimukset	ovat	osoittaneet	asetaldehydin	olevan	myös	merkittävin	syy	haitallisiin	krapulaoireisiin,	moniin	
humalaoireisiin	(Eriksson	2001)	sekä	myrkytystilaa	osoittaviin	oireisiin	(Maailman	Terveysjärjestö,	WHO).		
	
Alkoholituotteiden	vaillinaiset	pakkausmerkinnät	Suomessa	ja	EU:n	alueella	

	
Euroopan	Unionin	vuonna	2002	antaman	Asetuksen	(EC	178/2002(2)),	Elintarvikkeiden	ja	Rehun	turvallisuu-
desta,	tarkoituksena	on	taata	ihmisravinnoksi	tarkoitettujen	elintarvikkeiden	ja	eläinten	rehun	laatu.	Markki-
noille	ei	saa	saattaa	tai	markkinoilta	on	poistettava	elintarvikkeita,	jotka	ovat	terveydelle	haitallisia	tai	ravin-
noksi	soveltumattomia.		
	
Tällä	hetkellä	alkoholituotteiden	pakkausmerkinnät	ovat	muihin	elintarvikkeisiin	verrattuna	merkittävän	vail-
linaisia,	eivätkä	ne	noudata	tai	seuraa	EU:n	asetuksen	tarkoitusta.	Euroopan	komissio	on	aloittanut	toimenpi-
teet	asiasta,	mutta	vieläkään	Euroopan	Unionin	kansalaisilla	ei	ole	saatavilla	luotettavaa	tietoa,	mitkä	määrät	
asetaldehydiä	 ovat	 haitallisia/vaarallisia,	 saati	 mitkä	 ovat	 eri	 alkoholijuomien	 aikaansaamat	 asetaldehydi-
määrät	 ihmiselimistöön.	 Euroopan	 Elintarviketurvallisuusviranomainen	 EFSA	 ja	 Suomen	 Elintarviketurvalli-
suusviranomainen	 Evira	 sääntelevät	 tarkasti	 elintarvikkeiden	 kuluttajapakkausmerkintöjä	 ainesosaluetteloi-
neen	 ja	 varoitusmerkintöineen,	 mutta	 alkoholijuomien	 pakkausmerkinnät	 eivät	 anna	 kuluttajille	 riittävästi	
tietoa	 juomien	varsinaisista	ravinto-	 ja	ainesosasisällöistä,	saati	 juomien	asetaldehydipitoisuuksista,	haitalli-
suudesta	ja	vaarallisuudesta.		

	
Catapult	Cat	-ravintolisä	nautitaan	yhdessä	alkoholin	kanssa.	Catapult	Cat	on	Suomessa	kehitetty	tuote,	jon-
ka	tuotekehitykseen	on	osallistunut	 laaja	 joukko	asiantuntijoita.	Tuotteen	kehitystyössä	on	hyödynnetty	al-
koholiin	ja	asetaldehydiin	liittyviä	pääasiassa	suomalaisia	tutkimustuloksia	Tuotekehityksen	lähtökohtana	on	
ollut	kehittää	tuote,	 joka	neutralisoi	alkoholin	käytöstä	ihmiselimistöön	joutuvaa	asetaldehydiä.	Tuotteesta,	
sen	käyttökohteesta	sekä	käyttötavasta	on	vireillä	kansainvälinen	patenttihakemus.	

	

	

Catapult	 Cat	 sisältää	 L-kysteiiniä,	 joka	 on	 luonnollinen	 amino-
happo	 (proteiini).	 Tutkimusten	 mukaan	 L-kysteiini	 neutralisoi	
asetaldehydiä	jo	alkoholin	käytön	aikana	muodostaen	siitä	vesi-
liukoista	asetaattia	(etikkahappoa),	joka	poistuu	kehosta	virtsan	
mukana.	Lisäksi	Catapult	Cat	sisältää	C-vitamiinia,	joka	tehostaa	
L-kysteiinin	asetaldehydiä	neutralisoivaa	vaikutusta	sekä	useita	
B-vitamiineja,	 joita	 tarvitaan	 alkoholin	 aineenvaihdunnassa	
syntyvien	B-vitamiinien	puutostilojen	täydentämiseen.			
	
Catapult	 Catin	 sisältämät	 ainesosat	 ovat	 kaikki	 turvallisia	 ja	
ihmiskeholle	 tuttuja.	 Tuote	 valmistetaan	 Suomessa	 laatuserti-
fioduilla	 prosesseilla.	 Tuotteessa	 käytetty	 L-kysteiini	 on	 täysin	
kasvisperäinen,	 tuotteessa	 ei	 käytetä	 ihmis-	 eikä	 eläinperäisiä	
L-kysteiinilähteitä.		
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Nornickel Harjavalta on 
monipuolinen nikkeli-
kemikaalien ja -metallien 
valmistaja. 
Modernin teknologian, 
osaavan henkilöstön sekä 
jatkuvan tutkimuksen 
ja kehityksen ansiosta 
olemme yksi maailman 
johtavista 
nikkelijalostamoista.

NIKKELIJALOSTUKSEN 
MAAILMANLUOKAN ASIANTUNTIJA

HARJAVALTA

www.nornickel.fi
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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€

Sikamatti - 5€

Rosterimuki - 2€

Juomapullo - 5€

Sikashaker - 7€
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