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Pääkirjoitus
Kylläpäs aika rientää töitä tehdessä! Toivottavasti pääsitte viettämään edes vähän 
lomaa, ettei koko kesä mennyt pelkästään raataessa. Ainakin omasta puolestani 
voin sanoa, että on taas hauskaa päästä vaihteeksi opiskelun pariin, vaikka kesä-
työni olikin varsin mukavaa.

On tosiaan se aika vuodesta kun ilmat kylmenevät ja 
lehdetkin alkavat taas sinertää. Wuorikautiset alkavat 
taas saapua tuttuun tapaan kiltahuoneelle enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti. Fukseillehan kyseessä on
ensimmäinen tuttavuus tämän vuorimieskillan pää-
äänenkannattajan kanssa. Toivottavasti löydätte näiden
kansien välistä teitä kiinnostavaa ja/tai viihdyttävää
materiaalia. Jos ette, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä
niin parannetaan lehden tasoa yhdessä! Muistakaa
myös, että jokaisesta lehteen kirjoitetusta jutusta 
saa yhden fuksipisteen.

Kuten tarkka lukija huomaa, on lehden teemassa
siirrytty viime wapun varsin vasemmistolaisesta
ulkoasusta tasapainon vuoksi nyt äärioikealle.
Tämä numero heijastelee amerikkalaisia arvoja, 
joskin edelleen vain visuaalisessa mielessä.

Vielä haluan toivottaa kaikille lukijoille -ja
muillekin - oikein hyvää lukuvuoden alkua. Erityi-
sesti fukseille haluan muistuttaa: Vaikka syksy
onkin työntäyteinen, älkää ottako kaikkea liian
vakavasti, varsinkaan Wuorikautisia!

	 	 Markus	Nuotto
   Päätoimittaja
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Syksy tulee.

Niin se kesä taas meni nopeammin kuin pikaju-
na Helsingistä Tammisaareen. Mennyt kesä oli 
kuivin kesä sataan vuoteen, kertoi Metro-leh-
den lööppi. Mitä kuumempaa, niin sitä enem-
mänhän on juotava. Näin sanoo Koverharin 
kuumien olosuhteiden juomaohje. Minä ainakin 
pidin tästä ohjeesta lujasti kiinni.

No eihän se kesä pelkästään vettä juodessa kulunut. Koverharin mainittuani, tuli siellä 
tehtyä taas tuhansia tonneja terästä. Rannalla tuli makoiltua ja käväsin myös Ecuado-
rissa serkun häissä. Kyllä oli taas mukava palata Suomeen, jossa tiet ovat tasaisia, eikä 
jokaisen pankin ja huoltoaseman edessä seiso konetuliasein varustetut vartijat. Olihan 
se maa toki erittäin kaunis ja luonnoltaan rikas, mutta ei paljoa auta kun korruptio 
rehottaa kuin isoisän nenäkarvat. Tarinan opetus on tietysti se, että kannattaa käydä 
katsomassa jossain hieman Suomea vähemmän kehittyneessä valtiossa, niin kyllä kum-
masti taas alkaa oma isänmaa näyttää oikein mukavalta paikalta elää ja yrittää.

Syksy on siis täällä ja tätä lukiessasi istut todennäkösesti Vuorimieskillan Nuotioillassa 
niemen nokassa. Toivottavasti ainakaan kaikki lehdet eivät ole menneet sytykkeiksi, 
jotta edes joku pääsee lukemaan tätäkin hengentuotosta. Syksyllä pitää muistaa opiskel-
la ja sen vastapainoksi rentoutua killan tapahtumissa, joita taas tänäkin syksynä on 
runsain mitoin. Joten muistakaa käydä Rapu- ja Vuosijuhlat, siinä missä pienemmätkin 
kekkerit. On taas aika tutustua uusiin fukseihin ja heidän tutustua meihin vanhempiin 
tieteenharjoittajiin.

Hyvää alkusyksyä!

Puhiksenne  Marko

Puheenjohtajan Terveiset
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Heippa kaikille!

Niin se syksy sieltä sitten taas saapui. Toivottavasti olette ottaneet kesästä kaiken irti ja energiaa 
on varastoituna tulevaa syksyä varten. Ihana nähdä taas kaikkia vanhoja tuttuja ja ennenkaikkea 
päästä tutustumaan uusiin ihmisiin. Tahdonkin toivottaa vielä kerran teidät uudet Vuorifuksit läm-
pimästi tervetulleiksi!! Upeaa saada teidät tänne!

Tuleva syksy on taas täynnä tapahtumia. Luvassa on kaikennäköistä rennoista urheilutapahtumista 
riehakkaisiin sitseihin! Fuksien osalta syksy polkaistiin käytiin jo reilu viikko sitten pidetyllä 
Waraslähdöllä. Ensimmäisenä virallisena koulupäivänä tutustuttiin kouluun ja illan aikana myös 
teekkarikulttuuriin. Toivottavasti kaikilla osallistuneilla oli hauskaa!

Tällä viikolla luvassa on Nuotioilta niemenkärjessä, Otasuunnistus sekä avajaiset AlwariRockin 
merkeissä. Kehotan varsinkin fukseja osallistumaan tapahtumiin ahkerasti! Tulkaa rohkeasti 
mukaan! Tapahtumissa on helppo tutustua niin uusiin fuksitovereihin kuin vanhoihin kiltalaisiin-
kin, eikä varmasti tule olemaan tylsää! Fuksivuosi on usein teekkariajan ikimuistoisinta aikaa ja 
eniten siitä saa irti osallistumalla ahkerasti killan toimintaan! Tulevana vuonna on siis luvassa 
monia hauskoja hetkiä ja mieleenpainuvia kokemuksia. Käykää ahkerasti tapahtumissa ja kerätkää 
samalla pisteitä fuksipistevihkoon. Toivon, että teistä mahdollisimman monen fuksivuosi päät-
tyy teekkarilakin painamiseen päähän. Siihen todella kannattaa tähdätä! Suosittelen seuraamaan 
syksyn ohjelma-tarjontaa killan nettisivuilta vk.tky.fi. Kaikki mukaan, niin uudet kuin vanhatkin 
kiltalaiset!

Fukseille toivotan tsemppiä myös opiskelumaailman ensi askeleisiin! Ensimmäisellä viikolla lapi-
okurssi sekä johdatus opiskeluun kurssi täyttävät lukkarinne. Käykää ne kunnialla läpi ja pistäkää 
kaikki tarpeellinen tieto huolella muistiin! Tsemppiä koko tulevan syksyn opintoihin!

Minä ja ISOhenkilönne olemme täällä juuri teitä fukseja varten! Tulkaa ihmeessä nykimään hi-
hasta tai ottakaa muuten yhteyttä, jos jokin asia askarruttaa tai huvittaa jutella muuten vain!

Iloista syksyä kaikille!! Nähdään killan tapahtumissa ja muutenkin!

Terkuin, Fuksivääpeli Elina

Ps. Fuksit, muistakaa lukea ahkeraan sähköpostejanne!! Sitä kautta saatte tietoa killan tapahtumis-
ta ja monista muistakin tärkeistä asioista.

Fuksivääpelin 
Terveiset
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Suuri Kesätyöhaastattelu
Wuorikautiset haastatteli vuorimiehiä heidän kesä-
töistään. Jokaiselta kysyttiin 10 lyhyttä kysymystä, 
lisäksi heille annettiin mahdollisuus kommentoida 
työpaikaansa omin sanoin. Tähän artikkeliin on 
koottu muutamien vastauksia. Wuorikautiset kiittää 
kaikkia kyselyyn osallistuneita!

Kysymykset:

1. Missä olit töissä ja miten sait työpaikkasi?

2. Oliko helppoa/vaikeaa saada työpaikka?

3.  Mitä työnkuvaasi kuului?

4. Vastasiko työ odotuksiasi?

5. Olitko tyytyväinen palkkaasi?

6. Mikä oli parasta työssäsi?

7. Mikä oli ikävintä työssäsi?

8. Haluaisitko jatkaa työskentelyä kyseisellä työnantajalla ja/tai kyseisellä alalla?

9. Aiotko ensi kesänä mennä samaan paikkaan töihin?

10. Anna kouluarvosana-asteikolla yleinen arvosana työllesi.

11. Kerro vapaasti työpaikastasi

Vastaukset:

Elina Kekki - III vuosikurssin opiskelija

1. Työskentelin Konecranesilla Hämeenlinnassa. Hain työpaikkaa työvoimatoimiston yleisen kesä-
työhaun kautta helmikuussa (eli täytin hakemuksen ja jätin työkkäriin). Maaliskuussa KCI:ltä soitettiin 
ja pyydettiin haastatteluun.

2. Oli helppoa. Täytin vain paperin työkkärissä ja sitten mut soitettiin haastatteluun. Haastattelun 
yhteydessä mulle luvattiin jo työpaikka.

3. Työskentelin asentajana nostinten kokoonpanossa. Tehtaalla valmistettiin hallien kattoon sijoitetta-
vien nosturien nostimia. Tehtäväni oli koota nostimen vaunuosa, jonka ympärille nostin rakentuu.

4. Juu, kyllä vastasi. En odottanut ihmeitä.

Wuorikautiset 4-06

Teksti: Markus Nuotto
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5. No ihan ok. Palkka oli varmaan sellaista keskitasoa, ei kovin suuri, mutta menetteli. Tottakai parem-
pikin palkka olisi kelvannut. 

6. Työpaikan rento ilmapiiri, työkaverit ja uudenlaiseen työympäristöön tutustuminen. Oli ihan mielenkiin-
toista oppia tuntemaan myös nostinten valmistusta ja Konecranesia yrityksenä.

7. Ehdottomasti yksipuolisuus. Tasaista aherrusta, ei haasteita.

8. Työnantajana KCI on ollut mieleinen. Yritys tuntuu tarjoavan laajan kentän erilaisia työtehtäviä ja mah-
dollisuuksia! Yrityksellä on toimintaa laajasti ympäri maailman. Työilmapiiri on ollut hyvä ja yrityksellä 
menee tällä hetkellä todella hyvin. Jos vaan sopivia työtehtäviä tuolta alalta löytyisi, niin mielelläni voisin 
kyseisessä firmassa työskennellä.

9. En tiedä vielä. Riippuu siitä mitä muita mahdollisuuksia on tarjolla. Jos KCI tarjoaa jotain kehit-
tävämpää ja mielenkiintoisempaa työtä kuin mitä tänä kesänä tein, niin voisin todella harkita meneväni 
sinne uudelleen! Jos tarjolla on samat työtehtävät, niin yritän saada jostain muualta jotain mielenkiintoi-
sempaa.

10. Kouluarvosana 7½. 

Plussia: mukava ja rento työilmapiiri, kansainvälinen suuri yritys jolla menee hyvin.
Miinuksia: yksipuolinen työ, tasaista aherrusta ilman sen kummempia haasteita.

Kokonaisuudessaan sellainen perusmukava ”aivot narikkaan” homma. Siinähän se kesä meni taas että 
vilahti, kivaa oli.

11. Tehtäväni oli koota nosturien nostinten vaunuosia. Kokosin vaunuja 5 ja 6,3 tonnin nostimiin. Osat 
olivat isoja, ei siis sellaista pientä piperrystä. Käytin työssäni paljon työkaluja, enimmäkseen paineilma-
työkaluja sekä erilaisia lenkkiavaimia. Yksinkertaista kokoonpano työtä siis. Osan osista joutui nostamaan 
nosturin avulla, koska ne olivat niin raskaita. Kuitenkin aika paljon tuli erilaisia akseleita, kantopyöriä ja 
levyjä käsinkin nosteltua... Ehkä hieman hauiskin kasvoi. Tai noh, enpä tiedä, taitaa olla kuvitelmaa.

Kaisa Miettinen - II vuosikurssin opiskelija

1. ABB:llä Pitäjänmäessä. En oikeastaan nähnyt ollenkaan vaivaa työn saamisen eteen; lähetin vain netti-
hakemuksen, minkä jälkeen ABB:ltä soitettiin.

2. Ei ollut vaikeaa, en tehnyt muuta kuin täyttänyt nettihakemuksen.

3. Pistehitsaamista, eikä oikeastaan mitään muuta.

4. Vastasi, koska työhaastattelussa sanottiin suoraan, että työ on on pelkkää pistehitsaamista.

5.  Olin.

6. Sain tehdä melkein pelkkää aamuvuoroa, työpaikka oli suhteellisen lähellä ja palkka oli kohtuullisen 
hyvä. Ilmapiiri töissä oli hyvä ja työkaverit ja pomo kivoja.

7. Työtehtävien yksitoikkoisuus.

Wuorikautiset 4-06
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8. Kyllä, koska todennäköisesti jatkossa saisin kivempia töitä ja yksitoikkoiset työt oli kesätyöni ainut ikävä 
puoli.

9. Kyllä, koska paikka on kiva ja erittäin todennäköisesti saan parempia töitä ensi vuodeksi.

10. Kouluarvosana 8. Töissä oli suhteellisen kivaa ja yksitoikkoisiin töihinkin tottui.

Ville Keikkala - IV vuosikurssin opiskelija

1. Olin Janneniska Oy:llä ajamassa liftiä. He tulivat rekryämään TKK:lle. Omalla valloittavalla olemuksella 
sain naamani heille mieleen ja muutaman viikon päästä pyysivät haastatteluun. Mitään papereita ym. ei 
tehty, kaikki sovittiin suullisesti ja harjoittelu alkoi saman tien.

2. Sattuivat etsimään minunlaistani henkilöä, joten asiat luontuivat kuin itsestään.

3. Ajoin nostolava-autoa Suomessa ja Tallinnassa. Ajaminen tapahtuu joystickeillä korkeuksista (max 46m 
maanpinnan yläpuolella). Sen minkä ohjailultani kerkesin, niin autoin korissa mukanani olevia työmiehiä, 
esim. asentamaan GSM-antennia.

4. Kyllä

5. Kyllä

6. Joustavat työajat -sai tehdä paljon töitä tai pitää lomaa. Mahdollisuus ulkomailla käymiseen.

7. Aamukeikat saattoivat alkaa hyvinkin aikaisin (klo 04:00 herätys), tai vastaavasti iltapäivät venyä (esim 
PE ....!!!).

8. Kyllä, joustavuuden takia.

9. Kyllä, homma on tuttua ja tarkoitus olisi päästä pidemmille ulkomaankomennuksille.

10. Kouluarvosana 9+ Tapaa joka päivä uusia ihmisiä, työpäivät eivät ole samanlaisia, saa kivan rusketuk-
sen 

11. Sateinen ja tuulinen kesä olisi voinut antaa erilaisen arvosanan.

Tuomas Rantanen - III vuosikurssin opiskelija

1. Ovako Koverhar, sain Killan työharjoitteluinfossa kuuman tipsin mailiosoitteesta, johon lähetin hakemuk-
sen ja CV:n.

2. Helppoa oli, juuri muualle en hakenutkaan.

3. Terästehtaan tulenkestävien materiaalien varastonhoito, pääasiassa trukilla ajoa, rekkojen purkamista ja 
toimistohommia.

4. Ei sinänsä, että sain tietää vasta ensimmäisenä työpäivänä mitä yleensä ottaen tulen tekemään.

Wuorikautiset 4-06
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5. Ihan tyytyväinen, tosin vaikka kolmivuorotyö ja suuret setelit oli lähtiessä haaveena. Nyt siis olin 
päivätöissä.

6. Vapaat viikonloput

7. Työpaikan sijainti.

 8. Kyseinen firma ei ole omaa alaa, joten en usko että noihin hommiin tulee palattua.

9. Kts. edellinen kohta. Oman alan kesätyöt kiinnostavat, ja Koverharin kaukainen sijainti ei tee siitä hou-
kuttelevaa työpaikkaa ensi kesäksi.

10. Kouluarvosanan 7. Työ oli vastuullista ja siinä näki paljon terästehtaasta, etenkin oli mielenkiintoista tu-
tustua materiaali- ja raaka-ainevirtoihin. Kiireelliset päivät ja välillä työn yksitoikkoisuus laskevat kuitenkin 
arvosanaa.

11. Ihan hyviä paitoja ja lippiksiä tuli tavarantoimittajilta lahjuksina.

Janica Solehmainen - III vuosikurssin opiskelija

1. Olin töissä Ovakon terästehtaalla Koverharissa (Puolessa välissä Tammisaarta ja Hankoa). Olin ol-
lut viime kesänä samassa työpaikassa töissä, joten tänä vuonna töiden hakeminen sujui helposti. Lähetin 
Helmikuun alussa sähköpostia työnantajalle ja ilmaisin halukkuuteni tehdä töitä heidän tehtaassaan myös 
tänä kesänä. Maalis-Huhtikuun vaihteessa Ovakosta soitettiin ja kyseltiin milloin olisin valmis aloittamaan. 
Sovimme aloituspäivän ja lopetuspäivän, sekä ne päivät työn alkuajasta jolloin en pääsisi töihin tenttien 
takia. Sitten menin 16.5. Koverhariin työsuojeluesittelyyn ja haimme työvaatteet. Meille myös kerrottiin 
vuorot joissa olisimme töissä. Tämän jälkeen menimme töihin, jos oma vuoromme sattui olemaan töissä sinä 
päivänä.

2. Tällä kertaa työpaikka oli helppo saada, koska olin jo ollut töissä Koverharissa.

3. Työnimikkeeni oli tarkastaja, joka tarkoitti, että tarkistin teelmiä. Mittasin teelmien vinouksia ja pituuksia. 
Katsoin myös teelmän pintaviat ja merkkasin ne tietokoneelle.

4. Vastasi, koska olin kuullut muilta entisiltä Koverharin kesätyöntekijöiltä millaista työtä siellä on tarjolla 
tytöille.

5. Olin hyvin tyytyväinen, kyllä näillä säästöillä talven yli selvitään.

6. Työporukka ja suhteellisen rento ja helppo työ. Sekä se, että töissä oli paljon kavereita, joita kävi moik-
kaamassa tehtaan puolella aina kun oli taukoa omista töistä.

7. Työssä ei ollut mitään ikävää. Ainostaan kuusi päivää Tammisaaressa ilman minkäänlaista tekemistä oli 
välillä aika ikävää.

8. En haluaisi, koska kyseinen ala ei ole omaa alaani.

9. Ehkä. Riippuu saako ensi kesänä töitä omalta alalta ja kuinka innokas on etsimään uusia töitä.

10.  Kouluarvosana 9. Koska tunteina laskettuna saan työstäni todella hyvää palkkaa ja työni on hyvin help-
poa ja sen oppi nopeasti. Myös työolosuhteet olivat hyvät, koska en joutunut olemaan tehtaan kuumuudessa 
ja tunkkaisuudessa. Sekä omassa vuorossani oli todella hyvä työporukka, joka vaikutti työskentelyyn 
huomattavasti.

Wuorikautiset 4-06
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Waraslähtö

Teksti: Markus Nuotto
Kuvat: Lauri Arra

Osa uusista vuorifukseista sai ensikosketuksen teekkarielämään kun 26.8.2006 järjestet-
tiin perinteinen waraslähtö rantasaunalla. Vaikka paikalle saapui vain 12 fuksia oli tun-
nelma silti koko illan korkealla. Paikalla oli kuitenkin suurin osa ISO-henkilöistä ja raa-
dista. Vanhemmillekin opiskelijoille hauskaa nähdä fuksien lisäksi myös tuttuja naamoja 
näin kesän jälkeen. Eipä kestänyt kauaa kun jokaisen kuulumiset ja kesän tapahtumat oli 
käyty läpi. 

Itse waraslähtö alkoi normaalisti klo 16:00 osastomme edestä josta yhdessä suunnattiin 
Alvarin aukiolle pelaamaan fanttipalloa. Vaikka taivaalla liikkuikin uhkaavan näköisiä 
sadepilviä, päätimme silti yrittää peliä. Kaikesta huolimatta poutasäätä riittikin tarpeeksi, 
joten kaksi täyttä erää saatiin mukavasti pelattua. Pitkällisen taistelun jälkeen fuksit yllät-
tivät ISO-henkilöt päättämällä ottelun murskavoitoon 9-2 (lieneekö raadin avustuksella 
ollut osuutta asiaan).

Ottelun jälkeen siirryttiin rantasaunalle jatkamaan iltaa. Fukseille ohjelmassa oli muihin 
kiltalaisiin tutustumista, tietokilpailua, sekä tietysti saunomista. Paikallaolevat fuksit 
saivatkin hyvän pohjan opiskeluiden aloittamiseen. Loppuilta kului erittäin rennosti kes-
kustellen ja laulellen. 

Ensi vuonna uudestaan!

Wuorikautiset 4-06
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Oodi Killalle  
Rakastan sinua kilta, sillä olet rikas, sosiaalinen ja asiallesi uskollinen. Satunnainen ryyppyputki ei ai-
heuta napinaa, vaan se pikemminkin ilahduttaa sinua. Sinulla on aina aikaa minulle, mutta oman aikatau-
luni voin suunnitella mieleni mukaan. Vieraissa käyminen on sallittua ja pysyt hyvänä ystävänä tien 
väärällä puolella majailevan petturiosapuolen kanssa, vaikka jäisin kiinni rysän päältä.

Olet elinikäinen kumppani, jonka luokse voin aina palata kun tulee (rakkauden) jano. Kannusi ovat aina 
täynnä, eikä maljani jää koskaan osattomaksi. Sellaista kumppania ei olekaan, joka tulisi minulle il-
maiseksi, mutta vuosi kanssasi on taatusti kuuden euron arvoinen. Ne ekstratemput maksavat toki enem-
män. Vaikka satunnaiset vanhemmat herrasmiehet antaisivatkin sinulle enemmän, en yllätyksekseni tästä 
suutu, vaan voin rauhallisin mielin kohdata silmästä silmään kaikkia oven pielistäsi sisään astuneita.

Ei niin, etteikö sinussa olisi vikoja. Olenhan usein juhlissa joutunut kaatamaan itseeni turruttavan annok-
sen lientä jaksaakseni vakihoitojasi, ja aamulla katumus päänsärkyineen valtaa mieleni. Toki vanhenet 
arvokkaasti ja osat käyttäytyä sen mukaan, mutta silti minusta tuntuu välillä, että sinut määritellään 
omien lapsellisten tekojeni kautta. Sitähän sanotaan, että yhteiselo samankaltaistaa. Tiedä sitten...

Sielunelämäsi on käsittämätöntä. Kesäisin olet veltto kuin vasen käteni. Syksyn tullen vokottelet nuor-
isoa kainaloihisi ikään kuin sinulle kelpaisi vain irtoamaan suostuvat kypsät hedelmät, jotka ei madoille 
kelvanneet. Liekö edes inhimillistä tuollainen kiima, joka toistuu taas Valpurin aikoihin. Tällöin olet kai 
hormoneista sekaisin, kun järjestät hulluja soidinmenojasi. Ei niin, ettenkö mielellään näkisi sinun pal-
jastavan todellista luonnettasi aina välillä. Kunhan ulottuvillasi on porkkana, eikä keppi.

Välillä mietin mistä säännöllinen elämäsi johtuu. Aivan kuin eläisit jonkun aikataulun mukaan? Totta 
kai haluan vastedeskin olla osa rutiinejasi. Onhan mukavaa saada yhä uudestaan yrittää osoittaa edel-
lisen vuoden töppäilyt tilapäisiksi mielenhäiriöiksi, jotka vaihtuvat iän myötä selkärangaksi ja etiketin 
noudattamiseksi. Tämä ei kuitenkaan ole lupaus, jottet saisi syytä ottaa nokkiisi, kun minut löydetään 
sammuneena nurkkiisi löytötavaroiden seasta.

Hyvää alkanutta lukuvuotta sinulle! 

S. Aarnaaja

Wuorikautiset 4-06

Vuorimiehen kanssa: Osa 4
Kesän jälkeen
Vuorimies päättää kesätyönsä 
pitkän rupeaman jälkeen. Edessä 
on taas muutto takaisin niemeen.

Vaikka kesätyön loppumisesta on 
jo kulunut kuukausia, vuorimies 
herää välillä hikisenä keskellä 
yötä. Silloin kämppisten lohdut-
tava olkapää on tarpeen.

Markus Nuotto

Nähdään 
ensi vuonna! No katsotaan nyt jos saisi vaik-

kapa oman alan hommia välillä...

EI ENÄÄ LISÄÄ TEELMIÄ!!! 
Eikö tää kesä lopu koskaan?!?!

Herää! Et sä enää 
oo tehtaalla!
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Syksyn Wuorikautisten Käyttöohjeet
- Kuinka saat kaiken ilon irti lehdestä -

Wuorikautisten toimitus on nähnyt paljon vaivaa lehteä suunniteltaessa, jotta vuorimiehet saisi-
vat mahdollisimman paljon hyötyä tästä julkaisusta. Kuitenkaan suuri osa kiltalaisista, varsinkaan 
fuksit, eivät ole tietoisia kaikista käyttötarkoituksista johon tämä lehti soveltuu. Tässä siis muuta-
mia yleishyödyllisiä vinkkejä aloittelijoille (ja myös edistyneemmillekin lukijoille), kuinka wuori-
kautisia tulisi oikeasti käyttää:

1. Lue ja viihdy: Saat lukiessasi jotain muutakin ajateltavaa kuin vaikkapa 
matriisit tai faasidiagrammit. Löytyypä näiltä sivuilta myös jokunen asiatekstikin, 
vaikkei sitä heti uskoisikaan. Huomaa myös tämän numeron keskiaukeaman 
naamio, josta riittää viihdettä moniksi tunneiksi.

2.  Kääri lehti rullalle: Rullalle käärittyyn lehteen voi jemmata kätevästi pullon,
joka mahdollistaa salajuopottelun missä ja milloin tahansa. Sopii myös muiden 
sylinterimäisten esineiden kätkemiseen. Käärityllä lehdellä voit myös läpsiä 
holtittomasti muita ihmisiä.

3. Tutustu uusiin kiehtoviin ihmisiin: Wuorikautiset on mitä parhain jäänmurtaja
kiusallisemmissakin ihmiskontakteissa. Huomaa myös erityisesti fukseille 
tarkoitettu keskiaukeaman nimikyltti, johon voit kirjoittaa nimesi ja ripustaa 
lehden vaikkapa kaulaasi tai taitella sen pöydälle luennolla. Näin kaikki muistavat 
varmasti sinut pidempään.

4. Korvaamaton apu illanvietossa: Lehti sopii mainiosti istuinalustaksi,
sateensuojaksi, sekä nuotionsytykkeeksi huonollakin säällä. Useammasta 
lehdestä saat myös pinottua tyynyn ja lämmittävän peitteen aamun 
pikkutunneilla. 

   5. Kiltahuoneella: Wuorikautiset on mitä mainioin pölynkerääjä kiltahuo-
   neella. Pitäessä kiltahuonetta siistinä ei tarvitse pyyhkiä pölyjä pöydiltä, 
   riittää kun heittää pois päällimmäiset wuorikautiset. Useampi lehti sopii 
   myös pöytäliinan korvikkeeksi.

   6. Sukkahousuniksi: Pujota wuorikautiset sukkahousujen sisään, kun aloitat  
   lukuhetken. Näin säästät lehteä likaantumiselta ja rasvatahroilta.

   7. Varahaalarit ja kiltapipo: Jos oikeat haalarisi ovat hukkuneet epämääräi- 
   sissä olosuhteissa saat nopeasti veikeät hätähaalarit useamman wuorikautisten  
   sinisistä kansilehdistä. Jos rullaat lehden ja teippaat sen päähäsi saat myös kilta- 
   henkisen päähineen juhlaan kuin juhlaan.

   Wuorikautisten toimitus suosittelee kantamaan mukana lehteä aina kun  
   mahdollista. Wuorikautiset voi pelastaa sinut ja ystäväsi monilta yllät- 
   täviltä ja tukalilta tilanteilta.
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V NIINKUIN VUORIMIESKILTA
Luennon ollessa erityisen tylsä, leikkaa tämä naamari irti lehdestä. Tee saksilla tai muulla terävällä esineellä reiät 
mustien pisteiden kohdalle ja leikkaa silmäaukot auki. Pujota rei’istä kuminauha ja tee solmut molempiin päihin 

jotta kuminauha pysyy varmasti. Aseta naamari naamallesi ja nauti!
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Pilvi Hietanen

Kaikki alkoi kuten tavallisesti: Tavallinen tyttö 
tapasi tavallisen pojan ja kuten kuuluu, he me-
nivät pian naimisiin.

Hääyönä mies päätti tunnustaa 
todellisen luontonsa:

Satu, minun 
täytyy kertoa sinulle 

jotakin: Olen teekkari. Käsitän 
että sitä voi olla vaikeaa ym-

märtää...

Teekkari muka? 
Ethän osannut edes 
käyttää leivänpaah-
dinta, kun.. Noh, 
korjaa tämä lamppu. 
Jokainen kunnon 
teekkari osaa korjata 
lampun.

En takaa mitään, mutta 
yritän parhaani. Mutta 
eikös tuo ole se lamppu, 
johon pitää laittaa 
patterit sähköpiuhasta 
huolimatta?

Jussi säätää 
lampun 
kanssa het-
ken, kunnes 
Sadulla 
välähtää.

Tästä 
taitaakin 
olla ne 
tavalliset 
paristot 
loppu.

TAVALLISET 
PARISTOT?! 
Minun hienot 
Litium-m3-ul-
tra-super-hyper-
paristoni, jotka.. 
etc. etc. !!!
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Okei okei! 
Ehkä sittenkin 
uskon, että olet 
teekkari, mutta 
taidan tarvita 
drinkin..

Jussi menee keittiöön tekemään 
drinkkiä, kun yhtäkkiä hänen isänsä 
ilmestyy paikalle!

(Modernina fyysikkona Jussin 
isä osaa materialisoitua paikalle 
milloin vain.)

Sanoinhan, että on 
silkkaa tyhmyyttä 
mennä naimisiin 
tuollaisen human-
istin kanssa! Hän ei 
koskaan tule ym-
märtämään sinua 
niin hyvin kuin 
tietokoneet!

Mutta isä, voin 
muuttua ja olla 
käyttämättä fy-
siikan taitojani 
Sadun seurassa! 
Haluan olla 
NORMAALI!

Hah, luuletko oikeasti 
pystyväsi katsomaan elokuvia 

Sadun kanssa tekemättä komment-
teja fysiikan laeista tai pukeutumaan 
hänen haluamallaan tavalla? Mahdo-
tonta! Hän ei edes ikinä halua tavata 
kavereitasi kun hän kerran on tavan-
nut heidät..

“Katoa, jooko? 
Saat nähdä, että 
olet väärässä”, 
Jussi sanoo.

“Miten vain, 
mutta tulet vielä 
haluamaan irti 
tästä avioli-
itosta! ENER-
GIZE!” Isä 
sanoo ja katoaa 
välittömästi 
hiljaa hiipuen.

Kenelle oikein 
puhuit? Ja jos 
oikeasti olet teek-
kari, missä sinun 
läppärisi, tasku-
laskimesi ja muut 
toimistotarvikkeet 
oikein ovat?

Se oli vain isäni, mutta 
ei siitä sen enempää. 
Katsohan kulta, 
kategoriat eivät aina 
päde: kyllä teekkarit-
kin voivat olla ihan 
normaaleja ihmisiä!

Mitäköhän tapahtuu 
kun ystäväni kuulevat 
tästä?! Jussi, lupaa mi-
nulle, ettet koskaan käytä 
matemaattisia taitojasi 

julkisesti!!

Kyllä 
kulta, lupaan, 

että salaan olevani 
teekkari ja olla paras 
mahdollinen aviomies 

maan päällä!

Jatkuu ensi 
Wuorikautisissa

Sarjakuva ei perustu tositapah-
tumiin. Hahmot, kommentit, 
keksinnöt tms. ovat fiktiivisiä.
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Wuorikautiset Tutkii
Testissä Otaniemen parhaat nukkumapaikat

- ” I have no home. ”
- ” So fuckin’ what? Go homeless! ”

 Teksti ja kuvat: Jani Jansson 

Toimittaja 2001 fuksifu-
diksen jatkoilla Gorsussa. 
Kuvan otti Ilkka Harri

”Tämähän on jo liian hyvää ollakseen totta!”

Tuumaa varomaton ja astuu ansaan.

Fuksien saavuttua Otaniemeen ovat asuntotoimiston 
käytävät taas ruuhkautuneet ja asunnonjonottajat 
joutuvat odottamaan pahimmillaan kuukausia 
asunnon saamiseksi. Vanhempia tieteenharjoittajia 
häädetään aina Kivenlahteen asti, jotta kaikille 
halukkaille löydettäisiin koti Otaniemen sydämestä, 
Teekkarikylästä.

Asunnottomana oleminen ei pidemmällä aikavälillä ole mitään herkkua 
kenellekään, mutta syksyn ensimmäinen Wuorikautiset paljastaa kuinka 
siitä saa kaiken mahdollisen irti! Heti alkuun on sanottava kuitenkin 
pieni varoituksen sana: vaikka asunnottomuus saattaa hetkellisesti 
tuntua niin hauskalta että päätät jatkaa sitä aina seuraavaan kesään asti, 
ei sitä ole suotavaa kokeilla montaa yötä peräkkäin. Jo parin ulkona 
nukutun yön jälkeen alkaa ihosi haista kuolemalta ja hiki polttaa reikiä 
upouusiin kouluvaatteisiisi. Myös istumapaikan saaminen kiltikseltä 
saattaa vaikeutua dramaattisesti, eikä huutopussirinkiin pääsemisestä 
kannata edes haaveilla. Wuorikautiset ja sen toimitus eivät ota mitään 
vastuuta jutun seurauksista.

Killan saunaillat:
Alkusyksy on piukassa saunailtoja aina notski-illasta fuksifudiksen kautta sankopalloon. Killan saunaillat 
tarjoavat perinteisesti loistavan mahdollisuuden asunnottomalle huuhdella hiuksensa ja suorittaa 
päivittäinen alapesu. Myös turvallisesti soluasuntoon majoittautuneet löytävät killan tapahtumien 
jatkoilta palan luksusta, nimittäin mahdollisuuden saunomiseen. Nokkelin teekkarin alku saattaa haistaa 
tässä mahdollisuuden säästää vuokrissa, mutta kuunnelkaa vanhemman tieteenharjoittajan neuvoja: 
älkää laskeko mitään sen varaan että löydätte nukkumapaikan killan saunaillan tiloista! Isäntämme 
ovat perinteisesti olleet sydämettömän tiukkoja ja ajaneet väsyneen juhlijan armotta ulos sään armoille. 
Nykyinen raatimme on kuitenkin esittänyt hienoista kiinnostuneisuutta fuksipolven edustajia kohtaan, 
joka saattaa avata loistavalta kuulostavan mahdollisuuden seuraavaksi esitellyn majapaikan löytämiseen 
saunaillan päätyttyä.

+ Mahdollisuus jopa porvarilliseen peseytymiseen!
+ Sauna avaa jopa viikoiksi tukkeutuneet ihohuokoset!
+ Asunnottoman aikuisviihteen asiaa ajaa sekasauna!

As-1.2342 Teknillisen pukeutumisen perusteet (4 op): Tällä kurssilla käydään läpi oikeaoppinen pukeu-
tuminen teknillisellä alalla. Kurssi antaa hyvät perusteet insinöörimäiseen pukeutumiseen. Kurssilla selviää 
mm. kännykän ja taskulaskimen oikea sijoittaminen asuun, sekä sandaalien ihmeellinen maailma.

S-1.2425 Sosiaalisuus ja yksilöllinen kohtaaminen (6 op): Kurssi antaa tietoa ihmistenvälisestä kans-
sakäymisestä ja sosiaalisista kontakteista. Kurssiin liittyy kirjallinen tentti. Kurssi suoritetaan kokonaan 
etätyöskentelynä.

Kie-2.3423 Teknologiaa sivistyssanoin (4 op): Tämä intressantti mutta varsin redundantti kurssi foku-
soituu teknologian kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin arvoihin. Kurssi kulminoituu literaariseen tenttiin, 
mutta alumneille plausiibeli alternaatti on oraalinen eksaminaatio. Ei vulgaareille eikä debiileille.

Kie-3.1337 Leet speekin alkeet (2 op): OMFG!!!111 course taht roXXorZ ur boXXorZ!!!oneoneone n0w 
evry1 ph34r ur m4d skillZ!!!!11!!!1 lol

T-1.5=1.5 Tautologian perusteet (4 op eli neljä opintopistettä): Kurssi tarjoaa opiskelijoille kurssin 
tarjonnan. Tautologia-kurssilla käsitellään tautologiaa, eli opiskelijat saavat oppia tautologiasta. Kurssiin 
kuuluu myös oppikirja, eli kirja josta opitaan. Kurssille voi ilmoittautua siten että ilmoittautuu kurssille.

0-0.00000 Nihilismin jatkokurssi (0 op):

Ke-4.2352 Pyhän sodan peruskurssi (300 op): Tämä kurssi antaa hyvän pohjan kemiassa, sähkötek-
niikassa, ballistiikassa sekä lentämisessä. Kurssi huipentuu lopputyöhön, johon opinnot päättyvät. 

Da-!.”#%”¤ Dadaismi nyky-yhteiskunnassa (3i op): kirahvi

Kie-5.2350 Kontinkielen kontti kolkeet antti (2 kopintopistettä ontti): Korssi kuntti kon ontti korkoitet-
tu tantti kopiskelijoille ontti kotka jontti koluavat hantti koppia ontti kohumaan puntti kontinkieltä kontti. 
Korssin kuntti kopulla lontti kodetaan pintti kontti tentti. Korssi kuntti kon ontti korkoitettu tantti kohinna 
läntti koteriaalitekniikan mantti kopiskelijoille ontti.

Tu-9.8765 Terveen itsetunnon kehittäminen (10 op): Mitäköhän kaverisi ja vanhempasi sanovat jos otat 
tämän kurssin? Kurssi on kyllä 10 op:een arvoinen mutta ei sitä kuitenkaan pääse läpi ja siitä vaan masen-
tuu enemmän. Ei kannata edes yrittää.

MT-9.8242 Liiallisen alkoholinkäytön vaikutukset oppimiseen (-200 op): Tämä erittäin suosittu kurssi 
järjestetään nyt suuren kysynnän takia joka periodilla. Kurssilla käydään henkilökohtaisesti läpi alkoho-
linkäytön erilaiset haittavaikutukset opinnoissa. Kurssin kesto on noin 9 vuotta. Ei läsnäolopakkoa.

300 
op

Kurssisuositukset Ensi Lukuvuodelle

Jos lukujärjsestyksesi ammottaa vielä tyhjyyttään, etkä 
ole varma mitä oikein opiskelisit ensi lukuvuonna, tässä 
sinulle muutamia ideoita. Wuorikautisten toimitus etsi 
ja testasi varsin vähän tunnettuja, mutta päteviä kurs-
seja, joilla saat opintosuunnitelmasi aukot täytettyä. 

Wuorikautiset 4-06
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- ” So fuckin’ what? Go homeless! ”
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tarjoavat perinteisesti loistavan mahdollisuuden asunnottomalle huuhdella hiuksensa ja suorittaa 
päivittäinen alapesu. Myös turvallisesti soluasuntoon majoittautuneet löytävät killan tapahtumien 
jatkoilta palan luksusta, nimittäin mahdollisuuden saunomiseen. Nokkelin teekkarin alku saattaa haistaa 
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älkää laskeko mitään sen varaan että löydätte nukkumapaikan killan saunaillan tiloista! Isäntämme 
ovat perinteisesti olleet sydämettömän tiukkoja ja ajaneet väsyneen juhlijan armotta ulos sään armoille. 
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joka saattaa avata loistavalta kuulostavan mahdollisuuden seuraavaksi esitellyn majapaikan löytämiseen 
saunaillan päätyttyä.
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- Soveltuu vain ”kamelin uniin”, ei pitkään nukkumiseen
- Armoton isäntä ajaa lopulta hankeen nukkumaan
- Lihanhimoisten raatilaisten välttely saattaa turhauttaa

Verdict: Ei sovellu nukkumiseen niin hyvin kuin peseytymiseen. Tarjoaa hyvälle ihmistuntijalle 
kätevän foorumin kunnollisen nukkumapaikan löytämiseksi.

Raatilaisten asunnot:
Moni raatilaisista on löytänyt kodin Otaniemestä 
toiminnan ytimestä, Teekkarikylästä. Tällä 
toimenpiteellään he ovat varmistaneet nopean pääsyn 
kiltahuoneelle ja (jalkojen vielä pelatessa) hyvät 
kulkuyhteydet bileistä kotiin.

Jotkut raatilaisista saattavat auringon laskeuduttua 
tarjota mahdollisuutta nukkumiseen asunnossaan. 
Nukkumapaikka kävelymatkan päässä arvovaltaisen 
henkilön asunnossa kuulostaa jo itsessään hyvältä, 
mutta asunnottoman epäröidessä raatilainen saattaa 
äärimmäisenä keinona jopa lupautua hoitamaan sinulle 
paikan ensi vuoden raadista. 

”Tämähän on jo liian hyvää ollakseen totta!”, tuumaa 
varomaton ja astuu ansaan. 

Varo näitä asuntoja! Etukäteen hyvältä kuu-
lostava yö raatilaisten luona saattaa päättyä 
hyvinkin nolosti.

Tätä vaihtoehtoa tuleekin välttää viimeiseen asti vaikka olisit kuinka vakuuttunut raatilaisen 
kyvyttömyydestä! Ainoan poikkeuksen raatilaisista tässä tapauksessa tekee Fuksivääpeli, joka on 
virkansa puolesta koulutettu käyttäytymään hyvin ja siivosti. Samaa sukupuolta olevan raatilaisen 
petikaveriksi lupautuminen voi tuntua vaarattomalta, mutta aiheuttaa varmasti semmoiset jutut 
kiltahuoneella, että maineesi vaalimisen vuoksi tätäkään ei kannata kokeilla kuin äärimmäisessä 
hädässä. Fiksumpi valitsee nukkumapaikkansa jonkin seuraavaksi esitellyistä vaihtoehdoista tai 
turvapaikan fuksikaverin, sukulaisen tai muun ystävän luota. Vanhemmat tieteenharjoittajat voivat 
kokeilla estoitta.

+ Usein loistava sijainti!
+ Saattaa sisältää tarjoiluja!
+ Mahdollisuus aamusuihkuun!

- Aamulla uneksi luulemasi painajaiset 
saattavat hyvinkin olla totta
- Selkä seinää vasten seisaaltaan 
nukkuminen on mahdotonta tai ainakin 
hyvin hankalaa
- Riistaksi leimautumisen johdosta saapuvien 
haahkalintujen hätyyttäminen voi käydä työstä
- Aamusuihkussa voipi tirahtaa itku

Verdict: Älä kokeile edes unissasi. Kuulemasi 
”Fuksia ei kuksita”-lausahdus on joillekin vali-
tettavasti vain pelkkiä sanoja. Yleisesti van-
hempien tieteenharjoittajien tarjouksia kan-
nattaa aina käsitellä tietyllä epäilyksellä.

Varo heitä! Kuvassa näyttäytyy Vuorimies-
killan raati -06. Älä anna heidän suloisten 
ulkokuorien hämätä!
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+ Ulkoilmassa nukkuu sikeästi!
+ Lyhyen matkan päässä!
+ Aikainen herätys auringon nousuun!

- Aikainen herätys auringon nousuun
- Ulkoilma tekee sairaaksi
- Laulavat lintukoirat ja muut puliukot suojelevat reviiriään

Verdict: Tarjoaa ulkona nukkumiseen tottuneille varman paikan rauhallisella sijainnilla. Ei 
kuitenkaan korvaa kattoa pään päällä! Talvella täysin asumiskelvoton.

Postin lastauslaituri:
Huonon sään varalta Alvarin aukiolta on nopea 
poistumisreitti Postin lastauslaiturille, joka tarjoaa 
hätäapusuojaa monille muillekin katujen kasvateille. 
Täällä voitkin joutua taistelemaan nukkumasijastasi 
ja parhaat paikat on kaikki jo varattu kanta-
asukkien toimesta. Hyvällä tuurilla saatat löytää täältä vaikka uuden sydänystävän!

+ Tarjoaa kattoa pään päälle!
+ Ostarin välittömässä läheisyydessä, joten korjaussarjan saaminen aamulla ei ole työn ja 
tuskan takana.
+ Paikalliset ovat parhaimmillaan sosiaalisia!

- Paikalliset ovat pahimmillaan äänekkäitä persläpiä
- Paperinkeräyslaatikko ja pahvirullakko ovat jo varattuja

Verdict: Niin ikään vain hätämajoitukseen, soveltuu esim. yhdistelmäkäyttöön Alvarin aukion 
kanssa. Edes ammattilaiset eivät selviä täällä talven yli.

Alvarin aukio. Kuvassa merkattuna kolme ehdotettua nukku-
mapaikkaa lähistöltä: 1. Kuusen alla, 2. Puiston penkillä, 
3. Postin lastauslaituri (esitelty seuraavaksi).

Alvarin aukio:
Idyllinen ja tyyni Alvarin aukio 
tarjoaa hyvällä säällä lempeän 
kehdon väsyneelle matkamiehelle. 
Matka tapahtumien jatkoilta ei 
taatusti muotoudu esteeksi edes 
heikkokuntoisimmalle ja raitis 
ilma tekee vain hyvää! Mikäli 
sinussa ei ole meteorologin vikaa, 
kannattaa tätäkin vaihtoehtoa pitää 
varasijalla, sillä sään yllättäessä 
romantiikka katoaa ja silloin, 
kuten sanotaan, ”shit hits the fan”. 
Ilman kunnollisia suojavarusteita 
(haalari ei ole tällainen) sateisesta 
yöstä puun alla tai puiston penkillä 
tulee yhtä helvettiä ja bonuksena 
saat tuberkuloosia, malariaa 
ja puutiaisaivokuumetta. Tämäkään vaihtoehto ei sovellu kuin hetkellisten majoitusongelmien 
paikkaamiseksi eikä sitä näin ollen suositella asunnon korvikkeeksi. Heikommalla säällä suositellaan 
jotain seuraavaksi esitellyistä vaihtoehdoista.

” Idyllinen ja tyyni Alvarin aukio tarjoaa 

hyvällä säällä lempeän kehdon väsyneelle 

matkamiehelle. ”
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Otaniemen ranta:
Otaniemen rannassa kulkevan hiekkapolun varrelta 
saattaa tarkkasilmäinen ja luova kulkuri löytää 
käypiä asunnonkorvikkeita. Köli taivasta kohti 
käännetyt veneet tarjoavat niin sää- kuin näkösuojaa 
reissussa rähjääntyneelle. Täällä ei tarvitse pelätä 
pultsareita tai raatilaisia, ainoan ongelman oikeastaan 
muodostavat alueen runsaslukuiset ja kovaääniset 
linnut, jotka karjunnallaan tunkeutuvat alitajuntaasi 
asti repien korvakäytävät palasiksi. Talvella lintuja 
ei tietenkään ole, mutta eipä ole veneitäkään, joten 
tämäkin paikka on talvisin hyvin asumiskelvoton. 
Nukkumapaikkana Otaniemen ranta on melko 
toimiva, mutta lisävarustelultaan hyvin vaatimaton: 
wc, suihku, tv ja tietoliikenne loistavat poissaolollaan. 
Ei asumiskäyttöön tämäkään.

+ Hieman syrjäinen sijainti tarkoittaa: ”ei 
kanssanukkujia paikan puolesta”!
+ Veneet tarjoavat suojaa sateelta ja 
pahimmalta tuulelta!

- Linnut pitävät sietämätöntä meteliä
- Ei luksusta
- Mutainen maa pitää sisällään mönkiäisiä, 
joiden kaivaminen aamuheijarin alta saattaa 
ärsyttää

Otaniemen ranta. Täältä voit hyvällä tuurilla 
ja tarkkaavaisuudella löytää mainion yösijan 
(tiettyjä heikkouksia lukuun ottamatta)

Verdict: Alvarin aukio–Postin lastauslaituri-yhdistelmän korvikkeena toimiva, mikäli pelkää 
pultsareita mutta sietää lintuja. Kahdesta pahasta jokainen valitkoon itse.

Maarintalo:
Vertailumme viimeinen paikka Maarintalo Sähkömiehentie 3 A:ssa tarjoaa avoimia ovia TKK:n 
opiskelijakortin omistaville ympäri vuorokauden. Vaikka se onkin ensisijaisesti suunniteltu tietokone- 
ja ryhmätyötilojen tarjoamiseksi, soveltuu se mainiosti myös nukkumiseen. ”Maarin” sisätiloissa kelpaa 
opiskelijan nukkua pois viinahöyryjään ja lepuuttaa väsynyttä kehoaan. Tiedon valtaväylän varrella 
lukee kätevästi sähköpostit ja tarkastaa ruokalistat.netistä Otaniemen ravintoloiden tarjonnan ennen 
kuin lähtee tetsaamaan uuteen päivään. 

Kuten  kaikissa  edellisissä  vaihtoehdoissa,  on  tässäkin  omat  heikkoutensa.  Tietokonesuuntautuneisuutensa 
vuoksi Maaria ei ole suunniteltu tarjoamaan kattavia peseytymisvaihtoehtoja, mutta käsisuihkulla ja 
talouspaperilla saa jo pahimman pintahien karistettua. Maarille hakeutuessa kannattaa tarkistaa että 
opiskelijakortti on mukana sillä vartijat tulevat sitä herkästi kyselemään. Nämä vartijat saattavatkin 
häiritä heikkounisimpia aina mielenvikaisuuteen asti eikä heille kannata paljastaa olevansa 
asunnoton; koulutyön deadlineen vetoaminen saa kivisydämiset vartijat kuitenkin helposti heltymään. 
Videovalvonnan takia jatkuvaa asumista samassa huoneessa kannattaa välttää.
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The Conclusion:
Asunnottoman arki ei todellakaan ole mitään juhlaa ja 
hieman yllättäen vertailumme asumiskohteet osoittautuivat 
poikkeuksetta asumiskelvottomiksi. Mikäli olet ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelija ja vielä asunnoton, kannattaa ottaa 
välittömästi yhteys ISO-henkilöihisi ja  Fuksivääpeliin, 
jotka varmasti osaavat auttaa sinua eteenpäin ahdingossasi. 
Yhteydenpito-ongelman ilmetessä voit marssia TKY:n 
sihteeristöstä löytyvään asuntotoimistoon ja ilmoittaa heille 
hätätilastasi. TKY:llä on tarjota hätämajoituksia, joista on 
mahdollista löytää majapaikka ripeästi, eikä näin ollen 
kenenkään tarvitse asua taivasalla. Asunnottoman kannattaa 
kysellä nukkumasijaa myös fuksikumppaneilta, jotka ovat 
jo asunnon saaneet. Taivasalle ei kannata ajautua!

Mikäli olet vanhemman koulukunnan teekkari ja silti 
asunnoton, soita HOASille ja ota se pelkäämäsi paikka 
Kivenlahdesta. Ei se niin kamala seutu ole kuin mitä 
huhutaan. Ja onhan siellä aina Casanova, ettei vaan tarvitse 
niissä homeluukuissa viettää vapaa-aikaansa.

Onnea ja menestystä munkin puolestani syksyn opintoihin(?) 
ja rientoihin(!). Nastaa että kesätyöt on loppu ja ihmisillä on 
taas millä mällätä. Törmäillään Otaniemen yössä.
Malttakaahan mennä välillä himaankin nukkumaan.

Maarintalo. Täällä kelpaa reissumiehen goisata! 
Tarjolla on wc, tietoliikenneyhteydet ja lämmin 
nukkumasija.

+ Tarjoaa parhaat tilat vertailuryhmän 
nukkumapaikoista!
+ Ei silti niin kaukana etteikö sinne löytäisi!
+ Erittäin nopea internetyhteys luo 
kosketuspintaa muuhun yhteiskuntaan!
+ Kiinalaiset eivät ole niin äreitä kuin 
ostarin pultsarit!

- Kiinalaisia on huomattavasti enemmän 
kuin ostarin pultsareita ja heidän välistään 
väljän nukkumapaikan löytäminen voi olla 
haastavaa
- Lattialla on kovempaa nukkua kuin 
ruoholla tai patjalla
- Vartija saattaa herättää kerran yössä
- Erittäin nopea internetyhteys voi eriyttää 
muusta yhteiskunnasta
- Tätäkään ei kehtaa näyttää uudelle 
tyttöystävälle tai vanhemmille

Verdict: Varma valinta jos et omista Otaniemessä asuvia kavereita. Yhteiskunnasta syrjäytymisen 
pelossa kannattaa kuitenkin hankkia piakkoin oma asunto pääkaupunkiseudulta. Maaria voi 
aina käyttää kuitenkin hätäapuna. Vertailumme ehdoton voittaja.

Jani Jansson

Wuorikautiset 4-06
23



Wuorikautiset 4-06

Wuorikautisten Keittiössä
Yllätysvieraille

Mitä tehdä, kun vieraat yllättävät ja jääkaappi näyttää tavallistakin 
tyhjemmältä? 

Aivan tyhjästä ei voi loihtia mitään. Siksi onkin syytä pitää kämpillä erilaisia 
ruokatarvikkeita, joita voi kätevästi käyttää uskomattomissa makuelämyksissä. 
Tällaisia ruokatarvikkeita ovat nykyeläjälle muun moassa tölkkisardiinit, muut 
hyvin säilyvät hedelmäsäilykkeet ja lihaeinekset (mikropitsa). 

Pussikeiton voit tarjota sellaisenaankin leivän kanssa, mutta yleensä hyviin tapoihin kuuluu pikaisesti 
valmistaa tarjottavat itse. Jos mielesi halajaa kiinteämpää ruokaa keiton asemesta, vähennä nesteen 
määrä puoleen ohjeesta tai odota kunnes ruoka on vanhentunutta (mikäli se sisältää maitotuottetta). 

Säilykkeet kannattaa valita huolella ja monipuolisesti. Nykymaailmassa allergiat ovat lisääntyneet niin 
huimasti, että on kohteliaisuudesta syytä varata ruokavaliota noudattaville ainakin gluteeniton, lihaton, 
maidoton, kananmunaton, maapähkinätön, makeutusaineeton ja vähähiilihydraattinen vaihtoehto. Siksi 
onkin syytä varata paljon tofua, joka sopii useimmalle ruokailijalle. Sen sijaan jos haluat tarjota jotakin 
maukasta, lohisäilykkeet tai tölkkilihapullat ovat oiva vaihtoehto. Seuraavat ohjeet onkin laadittu juuri 
näitä ainesosia varten. 

Lohigratiini

1 tölkki lohta
1 pussi katkarapukeittojauhetta
1 tölkki lihapullia

Kaulitse lohisäilykkeet ohuiksi levyiksi ja levitä ne 
pellille. Jauhota lohisäilykkeet katkarapukeittojau-
heella. Keitä loppu katkarapujauhe kastikkeeksi 
käyttämällä puolet ohjeen vesimäärästä. Dippaa 
lihapulla kerrallaan katkarapukastikkeeseen ja sijoita 
lihapulla huolellisesti yhden lohiviipaleen päälle ja 
kierrä lohi kiinni lihapullan ympärille. Kuumenna 
pakkaus mikrossa 700W n. 35 minuuttia. Herkullista!

Teksti: Pilvi Hietanen24
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Lämmin sardiinivoileipä

1 tölkki sardiineja 
1 voileipä
1 purkki oliiveja

Ota voileipä leikkuupöydälle ja pilko se kuutioiksi. Kostuta 
voileipä kahvilla, jolloin voileipä tummuu.Tämän jälkeen 
laita voileipäkuutiot soluasunnon yhteiseen pakastimeen 
3-4 tunniksi niin, että kahvivoileipäkuutiot ovat jäätyneet 
isoksi kimpaleeksi. Tämän jälkeen ota kuutiot pakastimesta 
ja muussaa ne muovipussissa. Sekoita joukkoon viipaloidut 
sardiinit. sekä kivettömät oliivit. Asettele mössö lautasille
tillin kera. Tarjoa palanpainikkeeksi kaljaa.  Tarjoile hymyn kera 
ja käy pikaisesti ottamassa selville myrkytyskeskuksen numero. 
Vaihtoehtoisesti valmistusvaiheiden jälkeen ota yhteys lähimpään pikaruokalaan, heitä omatekemä 
ruokasi roskiin ja odota pikaruuan tuloa rauhallisesti.

Sylissä syötävää 

Ystävät on kutsuttu iltaa istumaan jännittävän urheilutapahtuman merkeissä. Penkkiurheilija ei 
jaksa seurata koko tapahtumaa ilman suuhunpantavaa ja teeveen äärestä ei voi lähteä kesken kaiken 
keittiön pöydän ääreen. Siksi on hyvä olla jotain syötävää varattuna, jota voi huoleti syödä käsin 
sohvalla. 

Menu

Sipsejä
Kaljaa
Pitsaa

Ainekset

1 mikropitsa
muutama kalja (huom. tölkissä!)
2 pussia sipsejä

Vie ainekset sohvapöydälle. Avaa sipsipussi valmiiksi ja asettele kaljat helposti otettaviksi. Älä 
lämmitä mikropitsaa, kylmänä sen esanssit ovat houkuttavampia. 
Kehoita vieraita istumaan sohvalle.

Vinkki! Voit myös vaihtoehtoisesti tarjota vain yhtä näistä kolmesta. Se on yhtä hyväksyttävää, ellei 
jopa suotavaa.
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Hehän ovat kuin kaksi marjaa

Juha Kärki
Vuorimieskillan 

isäntä 1994

Ville Fomkin
Vuorimieskillan 

isäntä 2006
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Varoitus!
Tämä lehti ei ole lelu. Tämän lehden käyttö voi johtaa vakavaan aivovaurioon ja jopa kuolemaan. 
Älä laita lehteä mikroon kissan kanssa. Älä koske sähkölaitteeseen lehden ollessa märkä. Älä juo 
kuumaa kahvia lukiessasi lehteä, voit polttaa suusi. Tämä lehti ei kelpaa maksuvälineeksi Alkossa. 
Tätä lehteä käytettäessä on syytä suojautua vähintään kypärällä, hammassuojuksilla sekä muulla 
harkinnanmukaisella turvavarustuksella. Tätä lehteä ei saa käyttää alkoholin vaikutuksen alai-
sena. Tämä lehti voi sisältää huonoa makua ja voi aiheuttaa vakavaa ärsytystä. Kun olet lukenut   
lehden pese kätesi ja silmäsi runsaalla vedellä. Jos ärsytys ei lakkaa hetken kuluttua ota heti 
yhteys lääkäriisi ja kerro oireistasi. 

Wuorikautisten toimitus sekä Vuorimieskilta eivät ota minkäänlaista vastuuta 
tapaturmista, vahingoista, sekaannuksista ja ongelmista jotka ovat aiheutuneet 

tämän lehden johdosta.

Hmm... Mielen-
kiintoisia juttuja 
tässä lehdessä 
taas

Wuorikautiset
Ilmestyy joka kerta

Toivottavasti toi 
nainen huomasi 
että mäkin luen 
Wuorikautiset aina 
kun ne ilmestyy!


