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PÄÄKIRJOITUS
Hei kaikki arvon vuorimiehet!
Lukukausi on alkanut hiljalleen
tulemaan päätökseensä ja juhlista pramein, eli mikäs muukaan
kuin itse Wappu, on saapunut
vihdoin Niemeen! Korona se
jaksaa vieläkin jyllätä, mutta
pandemiatilanne näyttäisi tilastojen valossa olevan jo positiiviseen päin.
Raativuoden kevät alkaa olemaan paketissa ja syksyä odotellaankin jo innolla! Raatihommat
ovat opettaneet pelkästään kevään aikana jo hyvin paljon,
ja tässähän on jopa päässyt oppimaan itsestäänkin enemmän. Prokrastinaatio on selvästi jäänyt tavaksi jo kevään
alusta lähtien, ja tästä pirskatista pitäisi jollain ilveellä päästä
irti. Tämä ikävyys myös näkyy harmillisesti lehden koossa, mutta eiköhän kesälle vielä keksitä jotain ennen tulevaa
syksyä. Ken tietää, syksyhän saatetaan jopa elää normaaleissa
olosuhteissa ilman koronaa, ja näin myös saataisiin entistä
enemmän kontenttia!
Hauskaa Vappua kaikille!

Arttu Saikkonen
Mediasvastaava
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PUHIKSEN PÖHINÄT
Hei taas vuorimiehet! Vappu on
taas tullut ja lakin voi laittaa päähän. Keli on ollut vapun aikoina
yllättävän hyvä, vaikka vilpoisaa
on ollutkin.
Vappu edeltävät ohjelmat on nyt
järjestetty, toivottavasti tykkäsitte.
Itselläni oli ainakin tosi hauskaa
esimerkiksi ”Meidän puhis on
parempi kuin teidän puhis” -ohjelmassa. Tietenkin voitettiin ja
uskon että olisi ollut yhtä hauskaa, vaikka häviö olisi tullutkin.
Mielestäni kyseistä ohjelmaa voisi
jatkaa tulevinakin vuosina. Tätä
kirjoittaessani on Etävappulounaaseen vielä pari päivää, jonka järjestäminen jännittää paljon. Toivottavasti tämän vuoden tapa järjestää se
toimii hyvin ja kaikilla olisi hauskaa.
Ensimmäinen puolisko virastani on mennyt omasta mielestäni ihan
hyvin, vaikka parannettavaa kyllä löytyy. Kesäloman jälkeen tullaan takaisin energisempänä ja hommat hoidetaan vielä paremmin. Kesäloman
suunnitelmat on kylläkin vielä aika avonaisia itselläni. Tavoitteena olisi
saada 15 noppaa niin opiskelut ei jäisi ihan liikaa jälkeen :D. Toivottavasti kaikilla on kesän suunnitelmat kunnossa, olkoot ne töitä, opiskelua
tai lomailua.
Hyvää Vappua kaikille! Toivottavasti nähdään kevätretken parissa ja
viimeistään syksyllä, kun uusi lukuvuosi taas alkaa.

Aaro Lampinen
Puheenjohtaja
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Raati testaa potentiaaliset
wappudrinkit
Raati päätti laittaa testiin ennen Vapun saapumista pari
hyvää drinksua ja aikaiseksi saatiin sekä parempia että
huonompia tekeleitä. Tässäpä olisi nyt tarjolla pari uutta
virkistävää vaihtoehtoa!

Sihteerin lemmenliemi
Tänään laitetaan testiin juoma
joka tuo mieleen wapun aikoihin kukkivat kirsikkapuut.
Tähän herkkupommiin menee
siis pari senttiä bacardi white
rumia (alko oli kiinni eikä ollut kossua tarjolla) ja kirsikkamehua loraus ja loput kirsikkalimua. Sen jälkeen se heitetään
jäiden kera shakeriin ja ravistellaan kun sihteeriopistossa
konsanaan. Tähän olisi voinut vielä laittaa kirsikkana
kakun päälle…kirsikoita… koristamaan kokonaisuutta.
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+ Raikas kokonaisuus
+ Rommi toimi yllättävän hyvin
+ Kivan romanttinen väri, joka saa feromonit liikkeelle
- Ei tarpeeksi happoja
- Liian kirsikkainen
- Koristeet unohtui

Arvosanaksi 3/5

Bacardi Bangster
Tarkoituksena oli luoda energiapitoinen drinkki niin nousuhumalaan kuin laskevaa tunnelmaa elävöittämään. Syntyi energiapommi, joka saa kenen tahansa sukat pyörimään omenaisen
kirpeyden ja rommin pehmeän aromin siivittämänä. Ole juhlien
kovin bangsta.
1dl Bang Candy Apple energiajuomaa
2cl vaaleaa bacardia
1cl limemehua
+drinkin maku jopa parempi
kuin itse energiajuomassa
+virkistävän kirpsakka
+kofeiini auttaa pitämään
hereillä
-tylsä väri

Arvosanaksi 4,5/5
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Artun alkoholiton amppari :3
Vanha kunnon ampparijäätelö ja
kauppoihin jonkin aikaa sitten
ilmestynyt limuversio toimivat
erinomaisena parina. Murskattu
jäätelö limun seassa tuo mukavan
cream soda -viban ja mikäli koet
terästyksen tarpeelliseksi, toimii
vodka erinomaisena lisänä.

5/5

5/5
Simakalja

- todella raikas ja hyvä, mutta hyvin mieto
Paskaa viskiä sekaan - >
maku ei enään niin raikas
mutta hyvin dokattava

4/5
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Kura
Ideoimme hauskaa vappujuomaa,
joka olisi kauniin kerrostunut
siniseksi ja punaiseksi. No tämähän idea epäonnistui täysin ja
loimme harmaan juomahirviön
jonka maku ja ulkonäkö ovat yhtä
kammottavia. Ihmetys syntyikin
seuraavilla seerumeilla:
1/2dl kirsikkamehua
1/2dl sinistä fantaa
2cl viinaa
+saa muut juomat suhteessa maistumaan paremmilta
-maku oksettava jo ilman viinaakin
-ruma väri
-murskaantuneet unelmat

0/5
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Wapun ajan turinoita!
Heipä hei arvon lukijat. Toivottavasti vappu on mennyt hyvin!
Seuraavassa tekstissä allekirjoittanut summaa yhteen, kuinka Wapun vietto on tänä vuonna edennyt ja mitä on luvassa.
Eiköhän mennä!

Aachen EMC-opinnot
Huhtikuun alku alkoi kiitettävän helposti. Työt olivat siirtyneet etäilyksi ja Saksan Aachenin EMC-maisteriopinnot
alkoivat puolessa välin kuuta. Opinnot ovat Zoom-painoitteisia, ja luentoja on tasaiseen tahtiin ympäri viikkoa ripoteltuna.
Kursseina seuraavat:
• 51.00002 Feasibility Studies of Mining Projects
• 51.00003 Mine Waste
• 51.00005 Mine Design and Simulation
• 51.00008 Mine Ventilation
• 51.00031 Case Study: Mining Project
•51.49767 Reserve Modelling and Estimation

Suurin ero Aallon kursseihin on ollut se, että kursseilla ei ole
ns. viikoittaisia tehtäviä vaan lopullinen arvosana muodostuu
joko tentistä tai kurssilla tehtävästä projektista. Mielestäni
tämä on hiukan tunkki systeemi, mutta toisaalta mitä voisi
odottaa maalta, joka on luonut VAG-konsernin.
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Aachenin kurssien etäily jatkuu heinäkuun loppuun, ja
elokuun lopussa toivottavasti pääsen matkustamaan paikan
päälle TU Delftiin Hollantiin.

Siman teko:
Nonniih eli tulihan sitä poikaakin tehtyä. Kyseinen sima ei ollut
mikään kuoropoikien versio vaan potkua löytyi noin seitsemän
voltin verran. Alta löydät ohjeen ja tarvikelistan.

5 litran vesiastia + vesilukko
550 g sokeria + 350 g fariinisokeria
sitruuna täysmehua muutama loraus
puristetun sitruunan mehut
sitruunan kuorta muutama viipale
halutessa rusinoita
3-4 ruokalusikallista tuorehiivaa eli
noin ¾ pakettia tuorehiivaa.

Sokerit sekoitetaan kahteen litraan lämmintä vettä ja yhdistetään muuhun veteen. Hiiva sekoitetaan pieneen määrään 20-25 asteista vettä ja lisätään joukkoon. Käymislämpötila 20-25 celsiusta. Hiivaa ei saa laittaa liian kuumaan
veteen, koska se kuolee kuumassa, järkevintä laittaa se
20-25 asteiseen veteen. Annetaan käydä noin noin 3vrk,
jonka jälkeen 5l käymisastia sijoitetaan jääkaappiin pariksi
vuorokaudeksi. Kun hiivaa on alkanut sakkaantumaan
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lapottaan juoma toiseen 5 litran astiaan ja sekoitetaan
joukkoon kirkaste. Annetaan kirkasteen vaikuttaa
päivä ja lapottaan valmis juoma pulloihin. Jos haluaa
lisä hiilihappoja aikaiseksi voi pulloihin heittää pienen
määrän hiivaa ja sokeria.
Nyt juoma on valmista juotavaksi.

Vuorisaarna:
Toivottavasti rakkaat lukijat
kuuntelitte 29.4. Vuorisaarnan
läpi Radio Diodista. Tämä oli
lukujärjestyksessään viides
lähetys eli pientä syytä juhlaan
oli kuten, ehkä nauhalta kuuluikin. Tallenne tullaan vielä
jakamaan killan kanavilla, jotta
voitte kuunnella sen uudelleen.
Kiitokset kaikille ohjelmaan

Vuorimieskillan tapahtumat:
Kiitos raadille Kaljaviestin ja Wappulounaan järjestämisestä.
Toivottavasti ensivappuna päästää livenä paikalle. Ja onnittelut
voittajajoukkueelle!

Glück auf,
Sauli Rytkönen

