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Pääkirjoitus
Heipä Hei! 

Ja huh! Olipahan toiminnantäyteinen ja kiireinen syssy! Korona 
saatiin vihdoin kuriin ja Otaniemen tapahtuma-anti on ollut taas 
pitkästä aikaa varsin päätä huimaavissa lukemissa läpi syksyn. 
Opinnot ja killan vuosijuhlien järkkäilyt ovat työllistäneet omalta 
osaltaan, mutta eiköhän näistä ole ihan kunnialla selvitty maaliin 
saakka.  

Vuosi alkaa lähestymään loppuaan, ja haluankin tässä vaiheessa 
kiittää raatilaisia tapahtumarikkaasta vuodesta! Lisäksi erityiset 
kiitokset kaikille, jotka ovat jaksaneet kirjoitella juttuja Wuorikau-

Marraskuun mankeli

tisiin kuluneen vuoden aikana! 
InDesignin kanssa taisteleminen 
alkaa olemaan minun osaltani 
ohi, ja tarkoituksenani olisikin 
kokeilla ensi vuoden puolella, 
miltä toimittajan hommat taas 
maistuvat. 

Sen lyhemmittä puheitta,
mukavaa sillistä ja antoisia luku-
hetkiä!

Arttu Saikkonen
Mediavastaava 2021
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Puhiksen pöhinät

Hellurei, viime pöhinästä onkin 
jo aikaa. Vihdoinkin on ollut 
aktiivista opiskelijaelämää, josta 
nauttia ja siitä olenkin nauttinut 
täysin siemauksin. Sitseillä on 
oltu ja saunoissa käyty. Vuosijuh-
lissa edustettu käätyjen kera ja 
silliksillä untenmailla. Vihdoin-
kin tuntuu koronan katoavan ja 
elämän palaavaan tänne viiden ja 
puolen sadan hehtaarin Ota-
niemeen. Nyt on ollut hieman 
kiireitä vujujen järjestämisen 
kanssa, vaikka tätä kirjoittaessa 
pieni tauko itsellä ollutkin.  

Kilta on päässyt uuteen nousuun 
koronan hitaitten vuosien jälkeen. Näyttää hyvältä ja tulevan raadin 
on tästä hyvä jatkaa samaan tahtiin. Itse olen ollut tyytyväinen omaan 
raatiin sekä killan ja kiltalaisten menoon tämän vuoden aikana.
Tässä on hyvä vaihe jättää kilta Juhan vastuulle ja lähteä (toivottavasti) 
eläkkeelle hanskat tiputtaen hyllylle. Nyt sitä voi myös alkaa vihdoin-
kin tekemään kursseja, kun ei löydy enää tekosyitä olla ilmoamatta 
niille :D

Eipä mulla oikeastaan muuta, vunkseja odottelen tässä.
Hyvää joulun alkua kaikille.

Aaro Lampinen
Puheenjohtaja 2021
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Terveiset Hollannista!
European Mining Course (EMC) – Delft

 Sauli Rytkönen

Heipä hei ja hyvää syksyn alkua kaikille. Toivottavasti rapujuhlat menivät 
hyvin ja muutenkin killan tapahtumat olleet nautinnollisia! Tässä artikkelissa 
summaan hieman yhteen, miten alkanut syksy on Delftin teknillisessä yliopis-

tossa mennyt. Nauttikaa!

Joillekin naama saattaa olla tuttu, mutta niille, joille se ei ole, tässä hieman 
infoa:

Nimi: Sauli Rytkönen

Telegram: @sauliryt

Fuksivuosi: 2016

Tekniikan kandidaatin tutkinto: Material science 
and engineering

Sivuaine: Geoengineering

Maisteriopinnot: EMC

Vuorimieskillan vanha kilta-aktiivi

Lempijuomat: Sikajuoma, talon vesi, suohauta ja 
ilmanen kalja

Mikä on EMC?
EMC on kolmen yliopiston (Aalto, RWTH Aachen ja TU Delft) yhteinen 
kaivos-ja mineraalialaan keskittyvä maisteriohjelma. Ohjelman tarkoituk-
sena on tarjota syventävää tietoa ja ymmärrystä globaalista kaivosteollisuu-
desta, kattaen koko materiaalien elinkaaren. Ohjelma sopii hyvin kaikille 
prosessi- ja mineraalialasta kiinnostuneille ja suosittelen vahvasti hakemaan 
sinne.
Opinnot käydään kahden vuoden ajanjaksossa Suomessa, Saksassa ja Hol-
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lannissa ja lopulta tehdään diplomityö, sekä saadaan kolme tutkintotodis-
tusta. Alla hieman tietoa kurssikokonaisuuksista yliopistokohtaisesti:

Kuulumiset Delftistä:
Muutto Delftiin oli edessä syyskuun alus-
sa. Delft sijaitsee Haagin ja Rotterdamin 
välissä ja Amsterdamista menee sinne 
suora juna, jolla matkan taittaa noin 
40-minuutissa. Katso kuva 1.

Ensimmäinen viikko meni tutustuessa 
kaupunkiin, sekä paikalliseen (olut)kult-
tuuriin.  Toisella viikolla päästiin jo opis-
kelun makuun ja nyt viikot ovat menneet 
tasaisen tappavaa vauhtia eteenpäin. 
Tietenkin yleensä keskiviikkoilta on 
varattu hauskanpitoon, koska silloin on 
paikallisen vuorikillan Mijnbouwkundi-
ge Verengineerin (MV = Hollannin VK) 
opiskelijakapakka Het Noorden auki!

Kuva 1. Hollannin kartta



6

14.10.2021 pääsin vihdoin osallis-
tumaan MV:n ”koeporaukseen” ja 
pääsin vihdoin killan täysivaltai-
seksi jäseneksi, sekä saan kunnialla 
kantaa yhdistyksen kravaattia! Myös 
Kapsalonia (paikallinen lihamuki) 
on tullut nautittua ja kiltiksellä on 
tullut hengailtua! Osallistuttiin myös 
EMC porukalla killan futisturnauk-
seen MV Cupiin, josta tuloksen 
hyvä 2. sija. Myös excursiolla tuli 
käytyä Mammothilla, joka tarjoaa 
nostopalveluita ympäri maailmaa.

Plussat ja miinukset opiskelijana olosta Delftissä:

Plussat: Yliopisto auki normaalisti, luennot mielenkiintoisia, keli voit-
tanut Suomen syksyn, virvokkeet halpoja, tuttuja naamoja ISW reis-
suilta, tutustunut paikalliseen opiskelijakulttuuriin (Vuorihenkisiä, eli 
hyvä meno!), lafkalla myös oma baari, joka auki torstaisin (eri kuin Het 
Noorden) ja kebulat noin 4e halvempia kuin Suomessa.

Miinukset: Ei opiskelijarafloja kampuksella (yleensä omat eväät), kun 
sataa niin sataa kunnolla, vuokra tasoa +300e niemen hintoihin, Visa 
toimii vain tietyissä paikoissa, vessassa kaksi hanan säätöä (yksi kylmälle 
ja yksi kuumalle), vessa muistuttaa joissain paikoissa tarjotinta.

Loppusanat:

Ylipäätänsä syksy täällä on mennyt hyvin ja on ollut mahtavaa tutustua 
Delftin yliopistoon ja millainen opiskelukulttuuri täällä on. Ihmiset ovat 
ystävällisiä ja porukka vaikuttaa motivoituneelta tekemään paljon töitä 
tutkinnon eteen. 
Kun näitä plussia ja miinuksia pohtii ja yleensä koko yliopiston toimin-



7
taa miettii, on pakko todeta, että Aalto-yliopisto todella tarjoaa maail-
man parasta opiskelijaelämää. Suosittelen kaikille lähtemään vaihtoon 
tai suorittamaan maisteria toiseen maahan, jos suinkin mahdollista. 
Vasta siinä vaiheessa tajuaa, kuinka mahtava paikka Otaniemi on.

Glück auf,
Sauli
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Kisuja  
- Darran tueksi
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Mineraalihoroskoopit

Rapu (22.6. - 22.7.)

Olet topaasi. Pidät yllä 
kovaa ulkokuorta, mutta 
olet silti herkkä iskuille. 
Kannattaa ehkä tänä 
syksynä säilyttää turvavä-
li naulapeleihin ja muihin 
vaarallisuuksiin.

Leijona (23.7. - 22.8.)

Olet magnetiitti. Sinusta on 
viime aikoina tuntunut, että 
sulaudut massaan. Huomaat 
kuitenkin pian, että veto-
voimasi on edelleen suurta 
ja vedät juomiakin puoleesi 
kuin magneetti.

Neitsyt (23.8. - 22.9.)

Olet muskoviitti. Pehmey-
tesi on sinulle syksyllä sekä 
hyödyksi että haitaksi. Olet 
helposti lähestyttävä, mutta 
varo, ettet anna itsestäsi liikaa 
turhiin asioihin. Panosta syk-
syllä omaan hyvinvointiisi.

Vaaka (23.9. - 23.10.)

Olet kvartsi. Sinusta on 
moneksi ja monenlaiseen 
hommaan, mutta usein 
tunnet voivasi olla täysin 
oma itsesi vain turvallisessa 
pienessä kotikolossasi. Kerää 
rohkeusryyppysi ja ole oma 
itsesi, se saattaa olla ihan 
hauskaa.

Skorpioni (24.10. - 22.11.)

Olet oliviini. Nautit alkusyk-
syn luonnosta ja loppukesän 
viimeisestä vehreydestä täysin 
rinnoin. Vaikka kestätkin hyvin 
ulkoilman lämmön, muista pitää 
huolta nesteytyksestä. Erittäin 
kuivan valkoviinin maistuessa 
muista myös välivesi.

Jousimies (23.11. - 22.12.)

Olet hematiitti. Pidät yllä 
teräksistä ulkomuotoa, 
mutta sisimmässäsi sykkii 
intohimoisen taiteilijan 
sydän. Jätä kuitenkin tai-
vaanrannanmaalailu ja tee 
syksyllä jotain konkreettis-
ta luovuudellasi.
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Kauris (23.12. - 21.1.)

Olet rikkikiisu. Syksyllä sinut 
löytää vähän joka puolelta 
pööpöilemästä. Innostuk-
sen kipinät syttyvät sinussa 
helposti kuullessasi erilaisista 
tapahtumista. Yritä löytää 
samanlainen innostus myös 
opiskeluhommiin.

Vesimies (22.1. - 19.2.)

Olet diopsidi. Tänä syksynä 
huomaat ympäröineesi itsesi 
sinulle tärkeillä ihmisillä. 
Muista arvostaa heitä asiaan-
kuuluvalla tavalla ja tarjoa 
vaikka kierros tai kaksi.

Kalat (20.2. - 20.3.)

Olet fuksiitti. Vaikket 
fuksiksi identifioituisikaan, 
on mielesi yhtä utelias ja 
avoin kokemuksille. Pidä 
kiinni tästä ominaisuudes-
ta ja nauti täysillä syksyn 
riennoista!

Oinas (21.3. - 20.4.)

Olet serpentiini. Syksyn 
valtava tapahtumapaljous 
on sinulle yhtä juhlaa. Olet 
ollut käärmeissäsi mene-
tetystä opiskelijaelämästä, 
ota nyt siis kaikki ilo irti 
tästä hetkestä!

Härkä (21.4. - 20.5.)

Olet tremoliitti. Saatat 
huonona päivänä olla hyvin 
ärtyisä pienestäkin syystä. 
Muista varoa satuttamasta 
lähimmäisiä sanoillasi ja 
teoillasi. Kun pidät itsesi 
aisoissa ja rauhoitut, olet 
muille tärkeä ja hyödyllinen 
yksilö.

Kaksoset (21.5. - 21.6.)

Olet turmaliini. Vaikka väris-
kaalasi on valtava, tukeudut 
usein tuttuun ja turvalliseen. 
Ulospäin näytät järjestel-
mälliseltä, mutta sisimpäsi 
on sekava. Syksyllä puhkeat 
väriloistoon kuin ruska 
konsanaan.
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NATIONAL GEOGRAPGHIC
WUORIKAUTISET:

KESÄTÖISSÄ SODANKYLÄSSÄ

Johdanto

Lappi. Tuo kaukainen ja mystinen erämaa, jossa useat ovat käyneet, 
mutta vielä harvemmat asuvat. Asuuko siellä oikeasti ketään ja miltä 

elämä näyttää siellä? Wuorikautiset päätti tutkia asiaa ja lähettää kaksi 
tutkivaa reportteria selvittämään mitä siellä jänkhällä oikein tapahtuu.

Tutkimusretkemme alkoi haastatteluilla ja alkujärjestelyillä. Kohtee-
namme oli Sodankylä ja siitä n. 50km pohjoiseen sijaitseva Boliden 
Kevitsa, joka on saanut nimensä Kevitsa tunturin mukaan. Haastattelut 
työpaikalle sujuivat kätevästi internetin välityksellä, jonka jälkeen alkoi 
kuljetusten ja asumisjärjestelyiden sumpliminen. Kävi ilmi, että So-
dankylästä kulki yrityksen järjestämät säännölliset bussivuorot aamuin 
illoin, jolloin bensakuluista ja joka aamuisesta porojen väistelystä ei 
tarvinnut olla huolissaan. Majoitukseksi valikoitui Jääkärikankaan kau-
punginosassa sijaitsevat entiset skapparien asunnot, jonka meille vuok-
rasi paikallinen vuokrafirma. Siirtymä itse pelipaikoille lähti liikkeelle 
aamuyön pikkutunteina Sebun uskollisella [auto ja sen merkki], joka ei 
ainakaan pahemmin nikotellut matkan aikana ja merkittävimmät näh-
tävyydet olivat Oululainen kebula ja Napapiirillä sijainnut Joulupukin 
kylä. Perillä Sodankylässä meitä odotti n. 1000€/kk (jaettuna kahdelle) 
huoneisto, johon kuului kalusteet, vesi, sähkö, olohuone, keittiö, kylpy-
huone, kaksi makuuhuonetta sekä vuoroviikoin saapuva siivooja. Asun-
to sijaitsi n. 1,6km päässä lähimmästä nelostien bussipysäkistä, mikä ei 
jalan ole kovinkaan paha, mutta sen sijainti oli hieman heikko lähimpiin 
ruokakauppoihin (K-market 2,3km ja Lidl 2,6km) nähden tosin koro-
navuoden istuskelun jälkeen nämä lenkit olivat erinomainen tapa saada 
hyötyliikuntaa. Polkupyörän hankkimista suositellaan vahvasti.
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Työpaikka

Boliden Kevitsalla on töissä n. 560 henkilöä, jonka lisäksi kaivos työl-
listää ulkopuolisia urakoitsijoita ja yrittäjiä n. 150-200 henkilön edestä. 
Isoimmat osastot ovat kaivos ja rikastamo, joiden yhteydessä toimivat 
geologia- ja ympäristötiimit. Pää-
asialliset tuotteet ovat kupari- ja 
nikkelirikasteet sekä näiden mu-
kana kulkeutuvat pienet määrät 
platina ryhmä mineraaleja. Suu-
rinosa henkilöstöstä työskentelee 
kaivoksen ja rikastamon puolella, 
mutta työtehtäviä löytyy myös 
rakentamisen, kunnossapidon, 
geologian ja ympäristövalvonnan 
osastoilta. 

Juho, Metallurgiharjoittelija
Työtehtäviini kuului prosessin seuranta 
ja mahdollisten ongelmien ratkaisemi-
nen, laboratorion järjestely, näytteen-
otto prosessista sekä niillä tehtävien 
laboratoriokokeiden valmistelu ja 
suorittaminen. Suurin osa ajasta jakau-
tui 20:80 toimiston ja laboratorion/ri-
kastamon välillä joko etsien, järjestellen 
ja kirjoitellen dokumentteja tai tehden 
vaahdotuskokeita ja käsitellen niistä 
saatuja näytteitä. Työaika ja tehtävät 
itsessään olivat aika rentoja eikä niskaan 
hengitetty oikeastaan ollenkaan. Suun-
nitelmat päivien tehtävistä olivat hyvin 
joustavat ja ehkä mielenkiintoisin ja 
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Sebastian, Näytteenkäsittelijä

Työskentelin ns. geoteknikkona Kevitsan geologisella osastolla. Työ-
tehtäviini kuului mm. nikkelipitoisen kivipölyn haistelu, kairasydänten 
näpertely, viikottain hajoavan röntgendiffraktiolaitteen ihmettely, sekä 
kaivosalueelle eksyneiden porojen jätösten väistely. Voinee sanoa, että 
myös kahvinjuonti kuului työnkuvaan, sillä työkaverit pomoa myöten  
tulivat noutamaan kahvitauolle, jos erehtyi tekemään liian tehokkaasti 
töitä. Onneksi Juhla Mokka oli firman tarjoamaa. Työtä tehtiin kahdessa 
vuorossa 10 tunnin päiviä (07.00-17.00) 5 päivää/kierto, mikä mah-
dollisti vapailla pidemmät reissut ympäri Lappia. Tiedonvälitys saattoi 
ontua välillä, sillä osastolla oli yllättävän suuri lukumäärä sekä yksikie-
lisiä, että ulkomaalaisia työntekijöitä. Työilmapiiri oli kuitenkin erittäin 
mieluisa, eikä toimenkuvassakaan ollut haukkumista. 5/5

parhain homma oli kun kävi kiertämässä hallit ja murkaamot läpi, missä 
pääsi näkemään miten suunnattoman isot myllyt murskasivat ja jau-
hoivat kymmeniä tonneja kiviä päivässä. Itsessään se ei kuulosta kovin 
kummoiselta, mutta livenä nämä insinöörityön taidonnäytteet saivat 
ison miehen tuntemaan itsensä pieneksi.
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Sodankylä ja vapaa-aika

Sodankylä pienestä asukasluvustaan 
(Koko kunnan alueella yhteensä n. 8200, 
itse kylän ympäristössä n. 5000) huolimat-
ta on alueellisesti merkittävä asutuskeskus, 
josta löytyi kesän tarpeisiin kohtalaisen 
hyvin palveluita. Kesän aikana ehdimme 
testata eri pizzerioiden (4 kpl) versiot po-
rolla höystetyistä pizzoista ja kebabeista, 
ja ruokakauppojen (4) lisäksi kyliltä löytyi 
myös pari rautakauppaa, Tokmanni, Alko, 
kuntosali (firman sponssaamalla kortilla), 
urheiluhalli (firman omilla vuoroilla), 
kirjasto, grilli, retkeily- ja eräliike, ja neljä(tai 6?) baaria/yökerhoa. Pari 
näistä paikoista oli hassusti auki, joten varmuutta niiden toiminnasta 
ei ole. Plussaa tuli hyvistä kebuloista ja grillistä, firman tuista kuntosa-
likortin suhteen sekä Piitsi Pubin ja Rooperanten ravitsemusliikkeistä, 
mutta negatiivista siitä, että kylän ainoat vaatekaupat olivat Tokmanni ja 
retkeilyliike.

Sijaiten keskellä kaunista erämaata Sodankylä ympäriltä löytyy monia 
mielenkiintoisia luontokohteita, joko päiväretkiä tai vaelluksia varten, 
ja ympäröivät joet ovat kalastajien suuressa suosiossa. Kaunis luonto ja 
hyvät kelit mahdollistivat niin lähimaastojen tutkimisen, porrasjuok-
sut, kuin myös frisbie golfin ja ulkona grillailun. Auto ja/tai polkupyörä 
parantavat merkittävästi liikkumismahdollisuuksia sekä aktiviteetteja, 
mutta myös bussilla onnistui matkustaa kohtalaisen mukavasti Rova-
niemelle, Ivaloon tai Saariselälle ja Urho Kalevi Kekkosen kansallispuis-
toon. Muita mielenkiintoisia kohteita olivat Tankavaaran kultakylä sekä 
sen luontopolut ja historiakohteet, Pyhä-Luosto, paikallismuseo sekä 
paikalliset uimarannat, jotka jäivät ikävä kyllä testaamatta huolimatta 
mukavan helteisistä kesäpäivistä.
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Loppujen lopuksi voisi sanoa, että aika 5/5 kesä hienolla pai-
kalla. Jos etsii rauhallisempia maisemia ja haluaa pitää pienen 
tauon pk-seudun vilinästä ja hengähtää, niin parempaa koh-
detta on vaikea hakea.

Terveisin Juho ja Sebu
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Mikäli päädyt, syystä tai toisesta, viettämään aikaasi Harjavallan taivaan alle, saatat 

pohtia, mitä täällä oikein voi tehdä. Ei hätää! Tässä artikkelissa käymme läpi Harjaval-
lan tärkeimmät nähtävyydet, joista voit valita mieleisesi.

Pontus/Emil Cedercreutz
Pontus on yksi Harjavallan liikenneympyröihin pys-
tytetyistä patsaista. Se on uljas veistos taiteilijan, Emil 
Cedercreutzin, omasta tanskandoggista, Pontuksesta. 
Mikäli tämän perusteella taiteilijan muut työt alkavat 
kiinnostaa, sijaitsee muutaman kilometrin päässä 
Pontuksesta Emil Cedercreutzin museo. Siellä saat 
ihailla muita Cedercreutzin vaikuttavia veistoksia, 
siluettitöitä ja taidekokoelmaa. Museosta voit myös 
ostaa upeita Harjavalta-tuotteita, kuten paitoja ja 
mukeja.

Tuomittuna kulkemaan
Kukapa meistä ei rakastaisi Vesa-Matti Loiria, yhtä 
aikamme suurimmista taiteilijasieluista? Harjavallan 
liikekeskuksen seinään on ikuistettu hänelle omistettu 
muraali, saatesanoin “Tuomittuna kulkemaan”. Teos 
herättää ajatuksia saavuttamattomien unelmien 
kaipuusta ja elämän merkityksettömyyden hyväksy-
misestä. Tai jos ei muuta, teos ehdottomasti piristää 

muutoin harmaan ja elottoman liikekeskuksen seinää.

Vesivoimala
Yksi ehdottomasti vierailunarvoisista Harjavallan nähtävyyksistä on sen vesivoimala 
(oikeasti se on puoliksi myös Nakkilan). Voimalan ylittävältä sillalta avautuu kauniit 
näkymät alajuoksulle ja rosoisille hiekkakivikallioille. Nettosähköteho voimalassa 
on 105-110 megawattia, joten se on yksi Etelä-Suomen tehokkaimmista vesivoi-
maloista. Sillan toisesta päädystä lähtee Paratiisilehdon luontopolku, joka kulkee 
lehtometsän siimeksessä, vanhojen tukkirännien, pienen uimarannan ja vanhan 
sairaala-alueen ohi. 

Joki
Harjavalta sijaitsee Kokemäenjoen varrella, joten veden 
ääreen pääsee helposti. On harrastuksesi sitten uiminen, 
kalastus, soutelu, suppailu tai hiekkalinnojen rakentelu, pääset 
toteuttamaan itseäsi melkein missä vain. Joen varrella on 
useita virallisia ja epävirallisia uimarantoja, joista pääset pols-
kimaan lämpimiin, yleensä rajoitusten mukaisiin, teollisuus-
päästövirtoihin. Kuvan uimapaikan suosittelen etsimään, sillä 
se on syrjäinen, lämpimän lahden poukamassa ja siellä saattaa 

rauhassa uittaa myös pientä metsäkonetta. 

Mikäli yksikään mainituista kohteista ei 
miellytä, ei hätää! Harjavallasta on helppo 
lähteä pois, sillä sieltä on hyvät kulkuyhteydet 
lähistön kivoihin kesäkaupunkeihin, kuten 
Poriin ja Raumalle.
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Coctail corner

ISOSAAREN JÄÄTEE

Lähestyvän itsenäisyyspäivän kunniaksi listan ensimmäisenä on suomalaistettu 
versio New Yorkilaisesta klassikkodrinkistä, Long Island Iced Teasta. Rakenne 
on samanlainen, joskin ainesosat ovat suomalaisille tuttuja. Tämäkään versio ei 
sisällä teetä.

2 cl Vodka
2 cl Salmiakkilikööri

2 cl Minttu
2 cl Ruis Gin

2 cl Kahvilikööri
2 cl Sitruunamehu

Muumilimu
Limelohko

1. Täytä highball-lasi jääpaloilla ja lisää alkoholijuomat 
ja sitruunamehu lasiin.

2. Jatka Muumilimulla ja sekoita kevyesti.

3. Koristele limelohkolla

VENÄLÄINEN SUKELLUSVENE
Tämä yksinkertainen, mutta niin elegantti drinkki parantaa krapulan samalla, 
kun alustaa sitä. Nopea valmistaa ja juoda. Se ei sisällä ristiriitaisia makuja, 
joten se sopii aloittelevallekin maistelijalle!

2 dl Vodka
Suolakurkku

1. Kaada vodka lasiin
2. Koristele suolakurkulla
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VAUHTIVAIHDE

Ratin takana? Muuten vain ei maistu alkoholi? Ei hätää! Tällä drinkillä saa silti 
pään sekaisin. Toisaalta voihan tätä cocktailia nauttia myös alkoholiin päihty-
neenäkin. Drinkkiä nauttimalla voi myös kuitata univelat.

2,5 dl Suodatinkahvi (Vaaleapaahtoinen)
2,5 dl Energiajuoma

1 kpl Monivitamiini-kofeiini-poretabletti
1-2 kpl Kofeiinitabletti

1. Lisää nesteet XXL-kokoiseen itkunauruemoji-
kahvikuppiin.

2. Pudota poretabletti sekaan
3. Aseta kofeiinitabletti suuhun ennen nauttimista.

PUNATULKKU JOULUAAMUNA

Tässä jouluteemaisessa cocktailissa monet railakkaat ainesosat kokoontuvat yhteen 
luoden harmonisen makunautinnon. Drinkin tyyli on erittäin rauhallinen ja saa naut-
tijan joutuin joulutunnelmaan. Drinkin koostumusta voi halutessaan muokata omiin 
mieltymyksiin sopivammaksi.

3 cl Gambina
3 cl Campari

3 cl Punainen vermutti
3 cl Punaviini (kuiva)

3 cl Glögi
3 kpl Vadelma
Kanelitanko

1. Kaada ainesosat jääpaloilla täytettyyn 
shakeriin.

2. Ravista juoma ja jääpalat highball-la-
siin.

3. Koristele vadelmilla ja kanelitangolla



ISW CLAUSTHAL 2021

Glückauf!

Vuorimieskilta on osa kaivostek-
niikan ja metallurgian unionia, 
nimeltä IFMMS. Unionin yliopistot 
järjestävät International Student 
Week -tapahtumia, joihin jokainen 
jäsenyliopisto voi lähettää edustajia 
tutustumaan oman alan opiskeli-
joihin ja paikalliseen teollisuuteen. 
Vuorimieskillan järjestämää ISW:tä 
kutsutaan Kotimaan Pitkäksi.

Clausthalin teknillinen yliopisto perustettiin 1775 kaivosakatemiana, ja on pitkään 
ollut tunnettu kansainvälisesti arvostettuna kaivostekniikan kouluna sijaintinsa vuoksi 
merkittävän Harzin vuoristo/kaivosalueen kupeessa.

Majoitus Clausthalissa toteutettiin Corps Montania -osakunnassa, joka on saanut 
nimensä Yhdysvaltain Montanan osavaltiosta, sillä sen perusti 1800-luvulla joukko 
yhdysvaltalaisia opiskelijoita. Tämän vuoksi myös Montanian lipun värit ovat sinival-
kopunaiset. Osakunnan alkuperäinen nimi oli “Verein zum lustigen Arschleder”, mikä 
herätti hilpeyttä saksantaitoisissa.

Osakuntataulu

Clausthalilaiseen opiskelijakulttuuriin kuuluu 
olennaisesti erityislaatuinen kalpamiekkailu, ja 
käsittääkseni paikallinen opiskelijamiekkailu on 
aggressiivisempaa kuin varsinaiset urheilumiek-
kailulajit. Corps Montanian kellarissa oli miekkai-
lusali, jossa säilytettiin mm. harjoitusnukkeja.

Harzin aluetta kutsutaan myös “Glückauf ” 
-alueeksi, johtuen paikallisten epätavallisesta ter-
vehdyksestä. Glückauf juontaa juurensa vanhaan 
kaivosmiehille tarkoitettuun onnentoivotukseen ja 
sitä käytetään alueella tyypillisesti tervehdyksenä, 
hyvästelynä, jopa kiitoksena.
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Tänä vuonna ISW Clausthaliin osallistui kolme suomalaista (Aalto), kaksi norjalaista 
(Trondheim), kaksi brittiä (Exeter), kaksi belgialaista (Mons) ja kolme saksalaista 
(Aachen). 

Suomalaisista sanottua: “They drink like fishes!”

Keskiviikko: Päivä 1

Matkaan lähdettiin viideltä aamulla, ja kaikki kolme vuorimiestä olivat ottaneet osaa 
Koeporaukseen samaisena yönä. Lentokentän turvatarkastuksessa Samin yllä olevat 
haalarit, taskumatti sekä luoti-avaimenperä aiheuttivat hämminkiä. Lento lähti Helsin-
ki-Vantaan lentokentältä 7:20 ja saapui määränpäähän Frankfurtin lentoasemalle 9:30 
paikallista aikaa.

Määränpäässä haukkasimme ensi töiksemme mäkkärin 
aamupalan ja aloimme pohtia junalippuja. Pian kuitenkin 
huomasimme että Saksassa liput on hankittava viikkoja 
etukäteen -- normaalisti 20€ maksava lippu maksoikin vuo-
rimiehille 70€ hengeltä.

Junamatka vietettiin haalarimerkkejä ommellen ja torkkuen. 
Junan ollessa aikataulustaan myöhässä, vaihto Göttingenissä 
Goslariin menevään junaan oli epäonnistua ja ovet sulkeu-
tuivat kutakuinkin sekunti Lassin astuttua junavaunuun.

Merkkejä...
Goslarissa hakemassa oli Eli, tapahtuman pääorganisoija. 
Goslarista edettiin mutkaisten vuoristoteiden kautta Claus-
thal-Zellerfeldin kaupunkiin, jossa meille esiteltiin pikapikaa 
kaupungin nähtävyydet (yksi kpl). Lihakaupan kautta seurue 
lähti Corps Montanian osakunnantalolle, missä majoittuminen ja muu aktiviteetti toteu-
tettiin.

Suureksi harmiksi emme olleet paikalla ensimmäisinä vaan Englanti (Exeterin yliopisto) 
oli saapunut paikalle ennen meitä.

Montaniassa meitä olikin sitten odottamassa pöydällinen olutta, ja saimme tutustua saksa-
laiseen kellotuskulttuuriin...

Juotuamme tutustuimme paikallaoilijoihin ja ymmärsimme pian, että Saksassa olut on 
rooliltaan osapuilleen sama kuin Suomessa hanavesi. Tätä ymmärrystä vahvisti vapaasti 
käytettävissä oleva oluthana.
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Saksalainen mentaliteetti

Tutustuimme myös paikalliseen kuriositeettiin, jota 
kutsuttiin nimellä “Pabst”

Ilta kului majoittuessa ja maltaista nauttiessa. Puolelta öin laulettiin paikallisesti perin-
teinen Glück auf sekä sen lisäksi oma perinteinen Teekkarihymni. Näiden jälkeen iltaa 
jatkettiin vielä tovi mutta lopulta väsymys kävi liialliseksi.

Torstai: Päivä 2

Torstaiaamuna oli herätys 8 aikaan aamu-
palan ollessa 8:30. Maittavan aamupalan 
jälkeen noin 9:30 aikaan ISW:läisistä otettiin 
yhteiskuva paikalliseen lehteen ja lähdimme 
kohti Salzgitterin kaupunkia. Salzgitterissä 
vierailimme ensin Konradin rautakaivoksen 
esittelyrakennuksessa. Paikalla oli vanha ja 
ilmeisen arvostettu geologi, joka on ollut 
mukana Konradin muuttamisessa ydinjät-
teen loppusijoituspaikaksi hankkeen alusta 
asti (1970-luvulta). Loppusijoitushanketta 
esiteltiin seurueelle diaesityksin ja VR-lasein. 
Vierailu oli inspiroiva ja opimme merkit-
tävästi säteilyturvallisuudesta ja joitakin 
perusasioita geo/biosfääriajattelusta ja 
geokemiasta.
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Konradin jälkeen siirryimme reissun upeimpaan kohteeseen. Salzgitter Flachstahl on 
Saksan suurimpia terästehtaita, ja sillä oli merkittävä rooli mm. toisen maailmansodan 
sotaponnistuksissa. Liittoutuneet olisivat halunneet purkaa koko tehdasalueen Saksan 
uuden nousun estämiseksi, mutta tehdas pelastui loppujen lopuksi. 

Salzgitter Flachstahl AG pyrkii olemaan edelläkävijä vetypelkistyksessä ja muiden 
Cleantech-terästeknologioiden kehityksessä. Näiden suurimpana ongelmana on kui-
tenkin niiden suuri sähkönkulutus.

Tehdasalue oli valtava ja majesteettinen. Sulia teräsjokia, ruosteen ja rikin tuoksu joka 
puolella, massiivisia omakotitalojen kokoisia koneita siirtelemässä sulaa terästä ja raa-
ka-aineita masuunista masuuniin ja lyöden niitä levyiksi. Kaunista, upeaa, jylhää.

Nykyään SG tuottaa seitsemän miljoonaa tonnia terästä vuodessa.

SG:n vierailun jälkeen väki oli ns. poikki. Otimme torkut ja etenimme päivällisen kaut-
ta muutaman litran tuopin välipysäkiltä “tervetulojuhlaan” paikalliseen opiskelijoiden 
hallinnoimaan baariin. 

Pian huomasimme, että ISW ei ollut keskiössä vaan baarissa oli “business as usual” 
Clausthal-opiskelijoilla. Paikalla oli paljon muidenkin alojen opiskelijoita ja tilaisuus 
oli huikea tutustua kirjavaan joukkoon Clausthalilaisia. Pfefferminz-likööri ja olut 
olivat ilmaista, Lassilla oli aina mukanaan kossupullo taskussa.
(Sami: Taskumatti-jekku onnistui lähes kaikilla baarin jäsenistä)

Baarissa viihdyttiin n. klo 2:een jolloin Eli ja Niklas komensivat aggressiivisesti kotio. 
Tämä oli kaikkien mielestä sangen valitettavaa.

Perjantai: Päivä 3

Kolmantena päivänä vierailimme Fels-Werke GmbH:n Elbingerode-kalkkikiviavo-
louhoksella. Fels on Saksan toiseksi suurin kalkkikiven tuottaja ja niin ikään lähes 
Clausthalin kyljessä. 

Yleisön pyynnöstä, louhoksen mitat olivat 1200 m x 980 m ja tuottaa parhaimmillaan 
kolme miljoonaa tonnia kalkkikiveä vuosittain. Vierailu ei nyt ihan varsinaisesti me-
tallurgiaan liittynyt, mutta kaivos oli mielenkiintoinen ja opimme mm. CaO:n käytöstä 
rakennusmateriaaleissa ja vedenpuhdistuksessa.

Mielenkiintoinen huomio: Itä-Saksassa on Ladoja.

Kaivokselle kiertelyn jälkeen otettiin kämpillä muutaman tunnin torkut ja illalla meitä 
odotti osakuntakierros. Osakuntakierroksen päätteeksi osallistuimme “tieteen pitkä yö” 
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-tapahtuman osioon, joka sisälsi Glück aufin laulantaa sini-
sen kirkon ja yliopistorakennuksen välisellä aukiolla yhdes-
sä satojen ihmisten kanssa. Lisäksi kaikki ISW:n osallistujat 
oli kutsuttu ASV Barbaran aktiivin, Janin, syntymäpäiville.

Mm. raportit Japanin 
keisarikunnan terästeolli-
suudesta vuodelta 1908

Lauantai: Päivä 4

Neljäntenä päivänä oli aika vuoren valtauksen. Lähdimme 
tajunnanräjäyttävässä krapulassa kohti Harzin ylänköalueen 
korkeinta vuorta, Brockenia. Alkuperäisenä suunnitelmana 
oli vetää koko matkan ajan perässä kaljakärryä, mutta ensim-
mäisten metrien jälkeen huomasimme että suunnitelma ei 
toimi, ja päädyimme kantamaan kaljat käsissä. 

Maisemat olivat kauniita, 
lukuunottamatta ajoittaisia 
kasvitautiin kuolleita met-
säalueita. Vuoren huipulle 
päästäksemme meidän oli 
ylitettävä vanha Itä-Saksan 
raja. Vuoren huippu oli puu-
rajan ja lumirajan yläpuolel-
la, ja näkymät olivat varsin 
lappimaisia.



24

Vuoren huipulle kulki myös 
höyryveturi joka ajoittain 
puksutti ohitsemme. Itä-Saksan tolppa

Illalla pidettiin kiitosjuhla, jossa järjestäjät lau-
loivat kynttilöiden kanssa saksalaisen laulun, 
minkä jälkeen osallistujayliopistot tulivat aina 
vuorollaan esittämään kiitoksensa ja “maansa 
antimet” järjestäjäkunnalle. Eli oppi olemaan 
luottamatta suomalaisten annosteluun ja 
hörppi viinilasillisen salmaria pienen tuskan-
hien saattelemana.

Kiitosjuhla-case

Lauantaipäivän sekä illan aikana pyrimme myös “hal-
tuunottamaan” Corps Montanian lipun sekä muita talon 
koriste-esineitä, mutta Eli räjähti lipun ja esineiden 
häviämisestä joten tavarat päätyivät rivakasti takaisin 
omistajilleen.

Räjähtihän se

Sunnuntai: Päivä 5

Lähtö Clausthalista oli rivakka ja saimme kyydin 
Goslarin asemalle, mistä lähdimme tällä kertaa 
Hildesheimin kautta Frankfurtiin. Matka oli pitkä ja 
odottelua oli paljon. Kotimatka sujui pitkälti nukku-
essa ja Otaniemeen saavuttiin noin kahden aikaan 
yöllä.

Matka oli antoisa ja inspiroiva, ja siitä jäi käteen mm. 
lukuisia uusia tuttavuuksia, oksennusrefleksi “Vi ska 
bli fulla” -biisin soidessa ja uusi noppapeli. Suosit-
telemme lämpimästi ISW:lle osallistumista jos vain 
suinkin onnistuu!

Noppia ja rituaali

Viimeisenä iltana “lainattu” kettu (fuksi) on 
kokenut syvästi traumaattisia hetkiä.

Tuumasta toimeen
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Silliksen puuhanurkkaus
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