

PÄÄKIRJOITUS
Hauskaa ja riehakasta Wappua itse kullekin!
Kevät on mennyt uskomattoman nopeasti ja tätä kirjoittaessani huomaan, että on jo melkein kesä. Sää on todella
lämmin, ja mieleni tekisikin lähteä vain ulos haistelemaan
tulevaa kesää. Hanhet ovat saapuneet ja peipot, punarinnat ja
muut kevään linnut laulavat jo.
Toivottavasti nautimme yhtä upeasta säästä myös wappupäivänä Ulliksella. Toisaalta nyt, kun pitkästä aikaa pääsemme
viettämään wappua kunnolla (jotkut ensimmäistä kertaa,
mukaan lukien minä itse), ei säällä lopulta ole niin paljon
väliä. Tärkeintä on päästä kokemaan kiltamme perinteisiä tapahtumia ja nauttimaan wapputunnelmasta ystävien kanssa!
Sonja
Mediavastaava ’22
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PUHIKSEN PÖHINÄT
Iloista Vappua kaikille!
Kevät ja wapunodotus on mennyt hyvin kiireisissä merkeissä. Pitkästä
aikaa ollaan päästy elämään normaalia opiskelijaelämää ja vuosijuhliakin on ollut joka viikonloppu. Hauskaa ollaan kiireistä huolimatta
pidetty, ja odotan Vappulounasta ja Wappua suurella innolla. Toisaalta
teille lukijoillehan tämän vuoden Vappulounas on jo takana päin ja
toivottavasti oli hauskaa. Ensi vuonna sitten uudelleen! On ollut mahtavaa päästä näin koronan jälkeen näkemään vanhoja naamoja, uusiakaan
unohtamatta. Killan tapahtumissa on ollut huikea meno tänä vuonna ja
siitä ei voi kiittää kuin raatia <3 Huikeata tekemistä, pidetään syksylläkin lippu korkealla.
Saatan olla krapulainen ja pahoinvoivan näköinen, mutta tule silti
juttelemaan, jos spottaat minut Ulliksella. Seuraavana pysäkkinä onkin
sitten killan kevätretki ja kesätyöt Harjavallan puolella. Sitten voikin jo
kääntää katseensa orientaatioviikkoon, mahdolliseen Kotimaan Pitkään
ja 75. Vuosijuhlaan.
Raadin puolesta,
Juha Malinen
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OLTERMANNIN
WAPPUTERVEHDYS
Rakkaat Vuorimiehet,

Vuonna 2020 kirjoitin tervehdyksessäni: ”Totisesti toivon, että Wappua ei ole
peruttu... mutta yhtä totisesti toivon, että se on siirretty. Siirretty niin kauas,
että voimme turvallisesti yhdessä juhlia, julkisesti kokoontua Kaljaviestiin,
Wappulounaalle, Ullanlinnanmäelle. Että voimme tiiviisti tanssia, hyppiä ihan
kylki kyljessä, laulaa Senkkasiskojen tahdissa Sipulissa. Naukata saman pullon
suusta. Nousta ikäluokat vuorollamme ’ken on fuksi’ laulun tahdissa tuolille,
aina sinne Aapo Kirvesniemen vuosikurssiin saakka.”
Kaksi Wappulounasta vietimme TEAMSin välityksellä, mutta vihdoin tänä
vuonna suuri osa näistä kirjatuista toiveista toteutuu. Saamme kaivaa naftaliinista Wappuhärpäkkeet ja nyörit ja kokoontua tällä kertaa Sipulin sijasta
Scandic Grand Central Helsinkiin. Nähdä oven takana kiemurtelevan Vuorimiesjonon, joka odottaa malttamattomana, että kello lyö 13 ja ovet avataan
- syöksyäkseen etsimään itselleen Wappuisaa pöytäseuraa. Kuulla innokkaan
hälyn ja porinan, joka ylittää muutamissa minuuteissa sen rajan, jonka jälkeen
jakamattoman huomion saaminen on mahdoton tehtävä. Ja kokea kuitenkin,
kun satapäinen seurakunta ihmeellisesti löytää lähes yhteisen laulun tahdin ja
sävelen silloin, kun ääni matkaan saatetaan. Meillä on nyt myös vihdoin mahdollisuus saada kiltamme uusimmat jäsenet mukaan tähän vuosikymmeniä
iloa tuoneeseen traditioon - ja toki kaikkiin muihinkin Wapputapahtumiin!
Kevään tulon ja Wapun ilon rinnalla,
nostan vuoden 2020 tervehdyksestä esiin
myös pyynnön, joka on tänään, sodan
kestettyä Ukrainassa yli kuukauden verran, vielä enemmän totta kuin tuolloin:
”Pitäkää huolta itsestänne, rakkaistanne
ja läheisistänne, sekä kaikista niistä tutuista ja tuntemattomista, jotka tarvitsevat apua ja tukea”.
Rakkain terveisin,
Oltermanninne
Mari

Kuvaaja: Mikko Raskinen
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Uusia ratkaisuja

KESTÄVÄÄN
ELÄMÄÄN

T

apojärvi on tehnyt vuosikymmenten ajan työtä, jota nykyisin kutsutaan kiertotaloudeksi.
Tänä päivänä olemme globaali
teollisen kiertotalouden edelläkävijä.
66-vuotiaan suomalaisen perheyrityksen palvelut tehtaissa ja
kaivoksissa vähentävät ilmaston
kuormitusta ja säästävät luonnon
neitseellisiä materiaaleja.
Tuotamme
elinympäristömme
kannalta kestäviä tuotteita ja palveluita. Työ toteutetaan aina vas-

tuullisuus ja turvallisuus edellä.
Asiakkaidemme kustannustehokkuus kehittyy operatiivisella erinomaisuudellamme ja uusien teknologioiden käyttöönotolla.
Yrityksemme palkittiin Australiassa vuonna 2010 maailman parhaana kuonankäsittelijänä ja vuonna
2019 kansainvälisellä kuonankäsittelyn teknologisella innovaatiopalkinnolla.
Lokakuussa 2019 Tapojärvi sai
myös valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.

Tapojärvi-konserni

• Perustettu 1955
• Työntekijöitä n. 800
• 13 toimipistettä 3
maassa
• 450 kalustoyksikköä
• LTIF 1,86/Milj.h
• 19 000 tunnelimetriä/a
• 47,9 Mt käsiteltyä
materiaalia vuosittain
• 4 M€/a tutkimus- ja
kehitystyöhön

Suomalainen kaivostoiminta on ympäristöteko – kestävästi toteutettua louhintaa

tapojarvi.com

#tapojärvi #tapojarvi #belongtoourstory

hannukainenmining.fi
#kotimainenkaivos



ISW MONS 2022
Helena Angerla

Tervetuloa mukaan kuulemaan upeasta Monsin Polyteknillisestä insituutiosta. Kuten osa lukijoista on varmaan tietääkin, siellä järjestettiin hiljattain ISW eli International Student Week, jonne eksyi pari Otaniemen
sankaria esittelemään kuinka teekkarit jaksavat juhlia. Ja eiköhän se reissu alkanutkin kuin muutamalla olusella aamutuimaan Helsinki-Vantaan
kentällä, ettei darra olisi päässyt yllättämään hyvin nukkumattoman yön
jälkeen. Kyllä sitä kentällä ja koneessa ehti vähän lepuuttaa silmiä.

Belgian puolelle päästyään suuntana oli Mons, jonka asemalla meitä odotti reissumme pääisäntä, Papi Flavian, joka ystävällisesti ohjasi muukalaisensa asuntolalle, jossa he tulisivat viettämään suurimman osan ajastaan
seuraavan viikon. Majapaikka oli sangen kotoisa yksiö kauniilla näköalalla Monsin keskustaan päin. Joka ilta, jos sattui käväisemään huoneella, sai
nähdä kauniin auringonlaskun ja maalauksellisen taivaan Monsin yllä.


Mutta eipä muukalaisena ehtinyt kauaa asettaa itseään aloilleen, kun lähdimme joukolla nauttimaan tervetuliaisillasta paikallisten opiskelijoiden
ja koulun varadekaanin kanssa asuntolan ruokalassa. Ensimmäinen ilta
oli sangen mukava ja vastaanottavainen. Ympärillä oli hyvä pöhinä päällä
ja odottava tunnelma tulevan viikon osalta. Monsilaiset laulaa lurauttivat
muutaman laulun. Ja dekaanin lähdettyä iltama jatkui vielä pitkään pikkutunneille asti ISW hahmojen tutustuessa toisiinsa.

Kuvissa vasemmalla ylhäällä isäntäväki. Oikealla Monsterit laulamassa tervetuliaislauluja. Vasemmalla alhaalla,
vasemmalta Papi Flavian ja Hellu.

Maanantai alkoi virkeissä tunnelmissa. Aurinko oli ihanan aurinkoinen ja muukalaiset odottivat
jännittyneinä
yritysvierailuja.
Ensimmäisenä vierailuna muukalaisina pääsimme tutustumaan
sähköpajaan, jossa tutkittiin ukkosenjohdattimia ja saimme salama näytöksen.


Iltapäiväksi Papi Falvian oli järjestänyt jännittävän vierailun Cemetirille, CCB, missä kauniit avolouhosmaisemt, räjäytysnäytös, betonitehdas,
suuret koneet ja vanha kaivos häkellyttivät näyillään matkaajia. Kuinka
vanhasta louhoksesta saadaankaan kaunis järvi ja sivukivestä kumpareet
luomaan maisemaa.

Ihanan ulkoilupäivän päätteeksi pääsimme pelaamaan Otaniemessäkin tuttua
seurapiiripeliä, nimeltään Beer Pong.
Tarjolla oli kahdenlaista versiota tutusta pelistä. Toinen oli klassinen kahden
joukkueen peli ja toinen eksoottisempi
kolmen joukkueen peli. Kolmiottelussa
pingispallot lentelivät ilmassa, eikä vuoroista ollut tietoakaan.
ISW jengillä oli vahva edustus peleissä, mutta loppuillasta ei kellään ollut
enää tietoa, kuka voitti ja kenet, ja kuka voitti lopulta turnauksen. Sen
tiedän, että olutta oli ja peleistä jatkoimme hämyiseen keskustan opiskelijabaariin toisen osakunnan juhliin ihmettelemään, kuinka Monsissa juhlitaan. Joissain nurkissa saattoi nähdä ison mustan saavin, jonka sisällöstä
ei välttämättä tahtonut olla tietoinen.
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Tiistai aamupäivänä seikkailimme Monsin keskustassa. Pääsimme näkemään kaupungin talon ja sen aukion, kukkulan ja kirkon. Kävelymatkaa
oli paljon, mutta onneksi matkalta löytyi paljon levähdyspaikkoja, joissa
saattoi lepuutella koipia ja hiukan silmäluomia. Kaupunkikierroksen
aika saimme kuulla paljon Monsin historiasta ja perinteistä. Opiskelijat
vaikuttivat olevan aktiivisen kultturelleja.
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Matkalla kohti Kasteelin panimoa oli
hyvä hetki lepuuttaa hiukan silmiä.
Iltapäiväksi suuntasimme kohti Kasteelin panimoa, jossa pääsimme oppimaan
uutta että vanhaa oluen panemisesta.
Vaikka emme päässeen panemaan, nii
saimme silti maistella erittäin hyviä panimon tuotteita.
Ja täytyy sanoa, että panimon oluet olivat pehmeitä maultaan.
Panimokierroksen jälkeen ei belgialaisten erikoisoluiden maistelu päättynyt siihen. Illalla oli Belgian Beer Party, missä lasit täyttyivät vahvoista oluista, ikkunat olivat huurussa ja kaljaa satoi. Tarjolla oli kahdeksaa
erilaista olutta, joista itse muistan vain puolet. Ihmiset, vai voiko tässä
kohtaa puhua jo monstereista, olivat hiestä ja kaljasta märkinä. Kukaan ei
säästynyt illasta kuivana.
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Keskiviikkoaamu alkoi hiukan hitaammin, aikaisempiin aamuihin verrattuna. Edellinen yö oli ollut villi että trooppinen. Onneksi saimme aamupalaksi pienet oluset ja eilisten juhlien siivoajien
jämäkinkkua. Elämä ei voinut hymyillä kauniimmin, kun päivän excursiomme kohteena oli Belgian pääkaupunki, Brysseli.

Ensimmäisenä kohteena Brysselissä nokkamme kohdistettiin Planete Chocolateen. Siellä tutustuimme
Belgialaisen suklaan saloihin, mikä
tekee siitä parempaa ja miksi. Oppitunnin jälkeen muukalaiset päästettiin valloilleen ja etsimme mukavia
pötkötyspaikkoja pitkin katuja.
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Mannequin Pis nähty.

Vaikka silmät ovatkin kiinni niin silti voi laulaa.
Brysselin keskustan jälkeen pääsimme vielä näkemään huikean Atomium
patsaan Brysselin kupeessa. Pitkän
kaupunkipäivän päätteeksi, iltaa vietettiin rentona lauluiltana. Isäntäväki
ja muukalaiset virittelivät äänihuuliaan
laulamaan kaivosinsinööreille tuttuja
lauluja. Joita lukijammekin on joskus
saattanut laulaa.
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Torstain suunta oli kohti korkeajännitekaapelitehdasta Nexosia. Valtavat
kaapelikelat ja kaapelin kutomiskoneet tekivät vaikutuksen. Tarkkasilmäisimmät kiltishengarit saattavat bongata kiltikseltä palan tätä komeasti
kieputeltua isoa mustaa kaapelia. Kandee yytsii nopee.
Iltapäivän retken suuntana oli
vanha hiilikaivos Charleroissa.
Kaivoksen historia oli pitkä ja
kiinnostava. Kaivoskierroksen
jälkeen kiipesimme vanhan jätevuoren huipulle ihailemaan
maisemia, jotka olivat näyttävät. Auringonpaiste piti meitä
lämpiminä.
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Illaksi isäntämme olivat järjestäneet Crasino-illan, jossa pääsimme hiukan rentoutumaan
skumpan ja uhkapelien merkeissä. Ilta meni kaiken kaikkiaan vaihdikkaasti ja omaksi
yllätyksekseni törmäsin pariin
belgialaiseen, jotka puhuivat
sujuvaa suomea. No iltahan
meni sitten höpötellen suomea
ja pohjoismaisen liitouman
kanssa. Kulemma juhlissa esiityi livebändi ja tanssijoita, mutta mitä noista nyt tietää.. Tapahtuiko se, jos ei itse nähnyt?
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Perjantai meni rauhallisissa ja rennoissa merkeissä. Päivällä
vierailimme yliopiston
geologisenlaitoksen
tiloissa vähän haistelemassa ja maistelemassa kiviä, sekä virittäydyimme
viimeiseen
iltaan yhdessä –
Kiitosiltaan.
Kiitokseksi pitkästä viikosta vietimme Thanksgivingiä, jossa isäntämme saivat hetken levähtää ja nauttia lahjoista ja lauluista, joita muúkalaiset olivat tuoneet mukanaan. Ilta oli pitkä ja
meno hurja. Kansainvälisen ystävyyden pystyi
tuntemaan läpi illan. Olimme kuin yhtä suurta
ISW perhettä. Ilta oli menestys, kunnes olimme palaamassa takaisin majoitukseen, jolloin
toinen sankareistamme eksyi matkanvarrelle
ja Papi Flavianin piti käydä noukkimassa sankarimme kadulta. Onneksi itse pääsin turvallisesti majoitukseen perille ja sain mahdollisuuden sovittaa ihania puukenkiä. Siinä on tyyli,
jota voisi rokata useammin.
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Kiitosillasta seuraava aamu oli pyhitetty levolle. Kotimatka tuntui pitkältä
ja raskaalta ISW Monsin jälkeen. Onneksi Monsin juna-asemalta oli suora yhteys lentoasemalle, eikä välissä tarvinnut tehdä vaihtoja. Kotimatka
onnistui hyvin väsyneissä merkeissä.

Olo reissun jälkeen on turvonnut ja siunattu. Matkalta jäi paljon hyviä muistoja, ei
muistoja ja ihania ystäviä ympäri eurooppaa. Ei näistä matkoista voi muuta sanoa
kuin että Glück Auf!
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WUORUNURKKAUS:
KILTIKSELLÄ KUULTUJA
LETKAUTUKSIA

”Mä aion kokeilla tänään blowjobia, sitä
alkuperäistä”
”Mitä muuta kiltiksellä voi tehdä kuin
juoda viinaa”
”Tosi ärsyttävää kun pitää ottaa kaikki
kerralla suuhun ja sit vasta nielasta”
”Ärsyttävää ku tää patukka on vähän
liian iso”
”Ei mua pikku haisulit haittaa”

”Tää proppu on ihan kikkeli”

Eräs vuorimies luetellessaan
1. Gen pokemoneja:
”Onpas monta pikachuu, siel on biblub ja
toi sipuli”

t. ovenkorjaaja
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”Vittu et on iso mutteri, HUH”

”Joku on pyöräyttäny mun banaanii”
”Myyt vaa ittees”

t. anonyymi
rahis 20

”Tarviiks imee vai tuliko jo”

”Mä voin ottaa edestä, sä voit ottaa takaa”

”Luulin et se oli röyhtäys sos”

”Mä kävin just testaa sen säkin, se on viel
pehmee mut se on turvonnut jo aika hyvin.”

”Mulla on ilmiselvästi isoin”

”Joo itel on vaan nii ruma mut iha
sopivan kokone.”
”Se on tullut isäänsä”
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VAIHTOTERVEISIÄ
KANADASTA

Terkkuja täältä pallon toiselta puoliskolta! Kun tätä lehteä lueskelet
niin oon jo takaisin niemessä toivottavasti nauttimassa hyvää skumppaa
aurinkoisessa kelissä. Nyt on kuitenkin hyvä aika kertoilla vähän mitäs
sitä tällä reissulla on tullut tehtyä.
Aluksi vähän taustatietoa musta jos
ei naama oo tuttu.
Kuka oon? Tessa Finnholm
Kandipääaine? Kemia ja materiaalitiede
Mitä teen? Suoritan kandin vikoja
kursseja (geologiaa!) Kanadassa, Simon Fraser -yliopistossa.
Siinäpä se, mennäänpä asiaan.
Kevät on edennyt mukavasti sateisessa ja sumuisessa Vancouverissa.
Koska kampuksen rakennukset on
lähinnä täffänharmaita ja eläimistö
koostuu pesukarhuista, päivien väriskaala on usein rajoittunut 50 harmaan sävyyn. Mutta kun keli joskus
on kirkas, näkee kampukselta kauniit lumihuippuiset Kalliovuoret ja
Vancouverin pilvenpiirtäjät.
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Arkipäivät kuluu täällä paljolti koulukirjojen ja mikroskoopin ääressä.
Luennot ja labrat on ekan parin viikon jälkeen olleet onneksi kaikki paikan päällä! Suoritan petrologian, Kanadan geologian ja maapallon geologisen historian kursseja. Kurssit ovat olleet mielenkiintoisia ja on ollut
kiva oppia Kanadasta paljon uutta myös niiden kautta. Petrologia on ollut
mulle haastavaa, lähinnä koska siihen tarvittavan pohjatiedon oon hommannut geologian sivuainekursseilta joskus vuosia sitten, ja on ehtinyt
vähän unohtumaan. Toivottavasti siitäkin kuitenkin läpi päästään, Wappuna sitä varmaan jo tietää. Kippis jos pääsin läpi!
Kippiksistä puheen ollen, baarit Vancouverissa ovat kalliita (=samaa hintatasoa kuin
Suomessa), joten bileet pidetään usein jonkun vaihtarin asunnossa. Yhtä baaria voin
kyllä suositella lämpimästi; kampuksella sijaitseva Biercraft, jossa oluet maksavat tiistaisin $3.50 (+taxes)! Ja tää tarkoittaa ihan
kaikkia oluita, ei vaan halvinta vehnälageria! Omistaja on hyvin iloinen kun vaihtarit valtaa baarin joka tiistai, ja niin ollaan
mekin.
Baareista pääsee illan päätteeks hakemaan ruokaa
kampuksen 24/7 -ruokalasta! Päivisin valikoima on
suht hyvä, mutta yöllä tarjottava ruoka koostuu vain
hampurilaisista, ranskalaisista ja grilled cheese -leivistä. Pienessä humalatilassa
ne on kuitenkin enemmän
kuin tervetullutta ravintoa.
Myös pesukarhujen näkee
iltaisin nauttivan roskiksiin
päätyneistä ruokalan antimista.
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Opintojen ja baareilun ohella on mahdollisimman paljon tietty päästävä
katselemaan paikkoja. Yksi syy, miksi mä Kanadaan halusin lähteä, on
sen upea luonto. Vuorilla vaeltelu ja metsissä tallustelu on ihan lempipuuhaa. Täällä on huikeen hyviä vaellusreittejä, lähimmät vain 5 minuutin kävelyn päässä kampukselta. Myös nallet viihtyy alueella (noi mustat
pallot kuvassa).
All in all, sanoisin että Kanada
vaihtokohteena on ollut ihan
mielettömän hyvä valinta. En
voi muuta kun suositella.
Eiköhän tässä oo jaariteltu tarpeeks, nauttikaa Wapusta!
Cheers,
Tessa
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RAADIN LEMMIKIT
ESITTÄYTYY
Heips! Olen Tara, 13-vuotias
cockerspanieli. Tykkään paljon herkuista ja loikoilemisesta, mutta en
saa kuulemma lihoa. Pieni paheeni
on makoilla sohvalla paikalla, missä en saisi olla, vaikka oma paikkani
onkin ihan sen vieressä (katso kuva)!
Eniten inhoan vettä, sadetta ja suihkussa käyntiä, vaikka rotuni puolesta minun pitäisi olla oikein kunnon
uimari. Parasta kuitenkin on se, kun
Jonna käy viikonloppuisin kotona
moikkaamassa minua. <3
Jonna Piironen

Me ollaan kanit Anna ja Elmeri.
Meidät ostettiin siskoksina opintovastaavan vanhemmille. Ja alkuperäiset nimemme olivat Anna ja Elsa Frozen -leffan mukaan. Kuukausi
osoitteen muutoksen jälkeen selvisi, että Elsa onkin poika ja nimi vaihtui
Elmeriksi :).
Olemme puolenvuoden ikäisiä sisaruksia, ja nautimme
järsiä kaikkea sohvasta porkkanoihin ja sähköjohdoista
siideriin.
Meidät on aidattuna omaan
huoneeseemme, josta tykkäämme karata ja juosta ympäri muuta asuntoa aiheuttaen pieniä tuhojaan siellä,
minne eksymmekin.
Jussi Anttila
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Olen Viivi, pian 13-vuotias montteri (mont eri
rottuu). Metsästysviettini on hyvin voimakas ja
haukun eläimiä kärpäsestä hevoseen! Iän myötä olen rauhoittunut, mutta nuorempana sain
isäntäperheelleni ikimuistoisen talvipäiväkokemuksen juosten pitkin kylää! Eläkepäiväni olivat varsin rauhalliset, kunnes Hilla tuli straight
outta hell...
Onneksi olen kiltti ja sopeutuvainen neiti. Kohta kuitenkin tulee kesä, ja voin
taas ottaa aurinkoa asvaltilla

😡

🌞

Olen Hilla, 7-kuinen bordercollie (tai puhujasta
riippuen bordellicolliekin käy). Tykkään tehdä
argeologisia kaivauksia, ottaen mallia Viivistä.
Keräilen myös kiviä ja jääpaloja (katso kuva!).
Osaan tehdä tarpeeni sisälle ja ulos, kuinka kätevää! Eelille tykkään antaa pusuja

😘

Eeli Klemelä

Hei, olen Jehu, yksivuotias mediavastaavan
vanhempien luona asusteleva jämtlanninpystykorva. Joskus minua kutsutaan myös
Pöhköksi, sillä syön kaikenlaista pöhköä.
Kerran esimerkiksi nielaisin anastamani toppakintaan vuoren. Innostun helposti, ja kun
tulen lenkiltä leikin usein ”lattia on laavaa”
-peliä ja juoksen pomppien sohvalta toiselle.
Suurinta herkkuani on jogurtti,nam!
Sonja Alasaukko-oja

Olen Onnin veljen 4-vuotias isovillakoira Dori. Olen muotovalio narttu,
ja tykkään rapsutuksista ja huomiosta. Lempipuuhaani on nukkua päivät
pitkät ja karata ovesta aina kun mahdollista.
Onni Lehtikuja
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Moi! Me ollaan Leevi 3v ja Sam
4v, tai tuttavallisemmin Sämpylä.
Molemmat ollaan Welsh corgeja,
mutta Leevi on cardigan ja Sam
on pembroke rotuinen.
Me molemmat tykätään saunoa
ja vahtia ohikulkijoita ikkunasta.
Leevin lempipaikka on nojatuolin selkänojalla, sillä siitä näkee
parhaiten ulos. Sämpylä on aina
keittiössä kerjäämässä ruokaa.
Leevin paha tapa on varastella
sukkia ja Sämpylä yleensä yrittää
varastaa Leevin ruuat.
Ihmisten huomiosta ja herkuista
tulee välillä vähän riitaa, mutta se
menee nopeasti ohi ja nukumme
yleensä päikkärit selät vastakkain.
Lassi Pekkanen
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WUORIKAUTISET TESTAA:
PIKASIMAT
Heräät sängystäsi eräänä huhtikuisena ja tunnet olosi hieman pahoinvointiseksi.
Mielesi tekee jotain raikasta ja virkistävää juotavaa, jotain wappuista. Siis simaa.
Kuljet jääkaapille, jossa kauhuksesi huomaat, että sieltä löytyy vain valo ja eiliseltä jääneet ruuanjämät. On kuitenkin jo wappuaatto joten sinulla ei ole enää
aikaa alkaa käyttämään omaa simaa. Kaupasta toki saisi simaa, mutta eihän siinä
ole edes alkoholia! Mikä siis neuvoksi?
Jotta kukaan Wuorikautisten lukija ei joutuisi kokemaan yllä kuvattua tilannetta, on Wuorikautisten toimituksen asiantunteva ja arvovaltainen raati kokeillut
erilaisia pikasimareseptejä. Näiden reseptien avulla voitkin pelastaa wappusi,
sillä testattujen juomien valmistamiseen kuluu aikaa enimmillään viisi (5) minuuttia. Testit suoritettiin likipitäen NTP-olosuhteissa ja likipitäen selvinpäin.
Testitulosten standardoimiseksi testasimme myös kaupasta ostettua tavallista
simaa.

Kaskein juhlasima
Ainesosat:
Kaskein juhlasima

1 plo

Valmistusohjeet:
1. Mene kauppaan
2. Osta simaa
3. Juo
Arvostelu:
Pommakkinen, fariinisokerin makuinen, pieni lime vivahde, rypäleinen, kirpsakka, kusen keltainen, ei maistu
hiiva, raikas.

1

Toim. huom. Wuorikautisten toimituksen raati ei ole killan raati. Killan raati ei ole arvovaltainen.

2

Päätoim. huom. Killan raati on erittäin arvovaltainen.
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Kaskein juhlasima Jaloviinalla
Ainesosat:
Kaskein juhlasima
Jaloviina		

1 plo
Oman maun mukaan

Valmistusohjeet:
1. Kaada lasiin haluamasi määrä Jaloviinaa
2. Täytä lasi Kasken juhlasimalla
3. Sekoita kevyesti
Arvostelu:
Sekoitus 1:1; Jalluisa tuoksu simatwistillä. Erittäin Jalluisa. Imelä Jallu. Pehmeä
maku, joka saapuu kuin idän pikajuna: ekana simavaunu ja sitten Jallu.
Sekoitus 1:2; Pommakkilonkku, missä tunkkainen viinanhaju. Jallun maku piilossa pienellä vivahteella, mutta (viina) maistuu (arvostelijoille). Väri ei muuttunut. Raikkaus ja hiilihapo kadonneet, saattaa johtua sekoituksesta?
Sekoitus 1:3; Jallun maku ja haju kadonnut. Dokabiliteetti hyvä, väri sama, alkoholia vaikea huomata.
Toim. Huom.: Maistui selkeästi paremmalta erikseen, mutta dokattavissa ja kyllä tällä känniin pääsee.

Kaskein juhlasima Koskenkorvalla
Ainesosat:
Kaskein juhlasima
Koskenkorva		

1 plo
Oman maun mukaan

Valmistusohjeet:
1. Kaada lasiin haluamasi määrä Koskenkorvaa
2. Täytä lasi Kasken juhlasimalla
3. Sekoita kevyesti
Arvostelu
Sekoitus 1:1; Terveen virtsan väristä, makea viinainen tuoksu. Maku parempi
kuin haju. Viina maistuu, mutta profiili helpompi kuin Jallulla. Muuten maistuu simalta.
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Sekoitus 1:2; Väri muistuttaa skumppaa. Viina on havaittavissa haistamalla,
mutta ei maistamalla. Kevyt simainen maku.
Sekoitus 1:3; Vaalean keltainen väri. Kossu ei haise tai maistu, muuten maultaan simainen. Piilottaa viinan paremmin, mitä sikis. ErittäinMieluisaa juotavaa. Voisi vetää kännit. EiHuono.JormaUotila.JPG.
Toim. Huom.: Jorma Uotilan haastattelusta huolimatta totesimme, että makua
voisi ehkä parantaa jäähdyttämällä kossua ensin pakastimessa ennen käyttöä.

Itsetehty simasiirappi Jaloviinalla
Ainesosat:
Sitruuna
Fariinisokeria
Hunajaa
Vettä
Jaloviinaa

3 kpl
2,5 dl
2 rkl
1l
Saman verran kuin
valmista siirappia
Kivennäisvettä 2 x valmiin siirapin
määrä
Valmistusohjeet:
1. Kuori sitruunat
2. Lisää kattilaan vesi, sitruunankuoret ja muutama sitruunarinkula, sokeri ja
hunaja
3. Keitä, kunnes sokeri on sulanut
4. Siivilöi jäähtynyt liemi
5. Lisää joukkoon kivennäisvesi
6. Lisää joukkoon Jaloviina
7. Sekoita
Arvostelu:
Sekoitus ilman viinaa: Samea, kohtalainen, suolainen, Värska maistuu vahvasti
läpi.
Kivennäisvesi, siirappi, viina sekoitus: Hyi vittu, *hyrghhh*, merisuolainen
jallu, pliis ei. Maistuu perseelle. Värska evolved.
Kivennäisvesi, siirappi, viina 2:2:1 sekoitus: Välttävä. Suola iskee läpi. Jallu
maistuu.
Jallu ja siirappi 1:1; Värska pilasi kaiken. Vahvasti makea, leikkaa pahimman
viinan maun. Juotavissa.
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TESTAA, MIKÄ PATSAS OLET!

Tiesitkö, että Mantan lisäksi myös moni muu patsas saa lakin wappuna? Ympäri
Suomea lakitetaan mitä erilaisimpia patsaita. Tämän testin tarkoituksena on selvittää, mikä patsas muistuttaa eniten sinua.

Miten viettäisit Wappuasi mieluiten?

a) Kaupungin vilskeessä, isolla porukalla
b) Lähimpien ystävien kanssa juhlistaen
c) Torilla vilvoittavan merituulen puhaltaessa
d) Luonnon helmassa hyvästä seurasta nauttien
e) Piknikillä joen rannalla, pulahtaen välillä jäiden sekaan uimaan

Mikä voisi olla toteemieläimesi?

a) siili: utelias yöeläjä, aktiivisimmillaan klo 3.00-4.00, pitää kesästä
b) Kettu: myöskin yöeläjä, viihtyy sekä kaupungeissa että metsissä
c) Kärppä: nopea liikkeissään, vaihtaa pukua kahdesti vuodessa
d) Norppa: viettää mielellään toukokuisen päivän kallioilla köllötellen
e) Poro: kulkee juuri sieltä mistä haluaa, viihtyy parhaiten ryhmässä

Entäpä toteemikivesi/mineraalisi?

a) Sarvivälke: tummanpuhuva, usein menossa mukana
b) Punagraniitti: korkealaatuinen rakennuspalikka
c) Liuske: usein selkeät suunnitelmat ja tieto tulevasta
d) Spektroliitti: värikäs persoona, harvinainen näky
e) Kulta: arvokas monitoimityökalu

Oletko opiskelijana/työntekijänä
a) Utelias innovoija
b) Muidenkin vastuut harteilla kantaja
c) Älykäs visualisti
d) Huolehtija ja organisoija
e) Ahkera käsillä tekijä?
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Miten asennoidut Wappusäähän? Ja sitten ratkaiseva kysymys:
a) Olispa aurinkoista ja lämmintä
Parasta Wapussa?
b) Pieni tihkusade ei juhlintaa haittaa
c) Juoma pitää lämpimänä säässä kuin
säässä
d) Vaihteleva sen olla pitää, aurinko ja
raekuuro sopii hyvin yhteen
e) Kun on sopiva varustus, ei säällä ole
väliä

a) Hauskat perinteet
b) Skumppa ja munkit
c) Itsetehty sima
d) Yleinen juhlatunnelma
e) Piknik ystävien kanssa

Eniten a-vastauksia:

Olet kuin Havis Amanda (Manta),
joka pystytettiin Helsingin kauppatorille vuonna 1908. Manta on
merenneito, jota ympäröi suihkulähde ja merileijonien piiri. Manta kuvastaa Helsingin kaupungin
uudelleen syntymistä ja sitä onkin
luonnehdittu myös Helsingin ruumiillistumaksi, joka saa voimaa
rantojen aalloista.
Oletkin idearikas, ja meri on elementtisi. Viihdyt myös hyvin keskellä kaupungin vilinää. Wappuna olet elementissäsi paljon väkeä keräävissä tapahtumissa.

Eniten b-vastauksia:

Olet kuin Turun Lilja, joka pystytettiin Auransillan kupeeseen Runeberginpuistoon vuonna 1927. Punagraniittinen patsas esittää naista ja Turun vaakunakukkaa, liljaa.
Teoksen alkuperäinen nimi, Ranskan Lilja, muutettiin
Turun Liljaksi taiteilijan aloitteesta. Nimenmuutos ja lilja-aihe ovat vahvistaneet patsaan merkitystä Turun symbolina. Turun vaakunan lilja on kristillistä alkuperää: sen
uskotaan symboloivan puhtautta ja Neitsyt Mariaa, jolle
Turun Tuomiokirkko on pyhitetty. Oletkin lempeä yksilö,
jolla on rohkeutta puolustaa itsellesi tärkeitä asioita. Nautit puhtaasta luonnosta ja elämän pienistä iloista. Wappuna vietät mieluusti aikaa läheisten ystävien seurassa,
hyvää skumppaa siemaillen.
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Eniten c-vastauksia:

Olet kuin Franzénin patsas, joka pystytettiin
Frans Mikael Franzénin kunniaksi Ouluun
vuonna 1881. Franzén oli runoilijapiispa, joka
valmistui maisteriksi 17-vuotiaana ja 20-vuotiaana hän oli jo dosentti. Oletkin siis älyllisesti
hyvin lahjakas runoilijasielu. Sinulta luonnistuu
varmasti helposti myös sitsilaulujen sanoittaminen, sillä Franzén kirjoitti myös muun muassa
juomalaulun “Glädjens ögonblick”. Ehkäpä oletkin sanoittanut jonkin kipaleen myös wapuksi?

Eniten d-vastauksia:

Olet kuin Kurkipatsas, joka pystytettiin Lappeenrannan Lappeen kirkon edustalle vuonna 1951.
Pronssinen patsas on osa suihkuallasta, ja esittää
lentoon lähtevää kurkiparia. Patsas on pystytetty Lappeenrannan pommituksissa täysosuman
saaneen väestönsuojan paikalle. Itämerensuomalaisessa mytologiassa kurki on lintujen kuningas,
jonka tehtävä on vartioida ja suojella pahalta. Sen
uskotaan myös kannattelevan taivaankantta. Oletkin usein huolehtijan roolissa ja ansiostasi asiat
tulee tehtyä ajallaan. Wappu on sinulle työlästä aikaa katsoessasi muiden perään, mutta muista pitää
myös hauskaa!

Eniten e-vastauksia:

Olet kuin Jätkänpatsas, joka pystytettiin Rovaniemelle Kemijoen rannalle vuonna 1955. Patsas muistuttaa Rovaniemen historiasta tärkeiden uittojokien rannalla.
Patsas kuvaa tukkijätkän kovan työn
sankarina. Oletkin ahkera ja työteliäs
ja nautit fyysisestä rasituksesta. Myös
jätkähuumori on sinulle ominaista. Tarinoit vähintään yhtä värikkäästi kuin
Nätti-Jussi, jätkähuumorin kuningas.
Wappu on sinulle mieluista aikaa, sillä
pääset kokemaan jännittäviä seikkailuja, joista voit myöhemmin turinoida.
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LEMPIKIVENI
Juha Malinen

Fukalite: Ca4[Si2O6][CO3](OH)2
Väri: Vaalean ruskea / valkoinen
Kovuus (Mohs): 4
Kidejärjestelmä: Monokliininen
Väyryneniitti: MnBe(PO4)(OH)
Väri: vaaleanpunainen/ ruusunpunainen
Kovuus (Mohs): 5
Kidejärjestelmä: Monokliininen
>tää on nimetty mun lempipoliitikon mukaan
:D
Cummingtonite:
(Mg,Fe2+)2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2
Kovuus (Mohs): 5-6
IMA symbol: Cum
Kidejärjestelmä: Monokliininen
>mun lemppari monokliininen amfiboliryhmän
mineraali + täl on hassu nimi :D
Dickite: Al2Si2O5(OH)4
Väri: valkoinen
Kovuus (Mohs): 1.5-2 (pehmeä dickite :D)
Kidejärjestelmä: Monokliininen
>nimi on harhaanjohtava…
Analsiimi: NaAlSi2O6·H2O
Väri: valkoinen, väritön, harmaa, vaaleanpunainen jne
Kovuus (Mohs): 5-5.5
Kidejärjestelmä: Monokliininen
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MEEMINURKKA
Vanhat mouhot kiltalaisille: ”Raadissa
on vain hyviä hommia”

