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Pääkirjoitus
Iloista wappua!

Tuo pitkään ja hartaasti odotettu vuoden kohokohta - vihdoin täällä! 
Vaikka viime viikkoina taivaalta on tullut kaikkea lumesta ja rakeista 
lähtien (perus Suomen kevät, mitä muutakaan voi odottaa..), niin 
toivottavasti nyt alkaa vähitellen säätkin paranemaan. 

Lehden tekeminen jäi taas aivan viime tippaan, kuten kaikki muukin 
tuppaa mulla aina jäämään. Ensi kerralla täytyykin alkaa patistamaan 
rakkaita toimittajia vähän enemmän kuin muutama päivä ennen juttujen 
dead lineja :’D Vähän aiemmin voisi jatkossa alkaa myös valmistautumaan 
tentteihin ettei niitä jäisi toukokuulle seitsemää (luit oikein) kappaletta... 
Onneksi työt alkaa vasta kesäkuun puolella niin ehtii lomaakin pitää pari 
päivää. 

Jottei pääkirjoitus menisi vain itsestä löpisemiseen, niin voisin antaa pari 
kokemuksesta opittua vinkkiä mahdollisen ja erittäin todennäköisen 
tulevan krapulan varalle:

1. Juo paljon (vettä tai tasoittavia).
2. Nuku seuraavana aamuna
    mahdollisimman pitkään.
3. (Jos heräät) popsi kipulääkkeitä 
    aamupalaksi.
4. Murehdi kesätöiden alkamista vähän
    myöhemmin.

Mukavaa kesää kaikille toivottaa

Minna Vierimaa
Päätoimittaja

ps. Toivottavasti tekin ehditte lomailla 
edes vähän :)
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Martin wants to get the job 
done. He couldn’t without 
metals.
Means of communication are essential for growing communities. They 
bring people and jobs closer together and make it possible for people to 
move forward in life. Trains, buses and tablets all depend on copper and 
zinc, that are used in everything from electrical wires to steel bodies.  
Martin is ready to do his best, and so are our metals.

Au Ag

Cu
Zn

Puhiksen pöhinät

Tervehdys ja hyvää Wappua rakkaat Vuorimiehet!

Tähän on tultu! Eli siis Wappu on tullut! 

Koko vuoden on saanut odottaa, että pääsee taas Vappulounaalle nostamaan 
sankareillemme maljaa sekä tanssijalkaa, kun Senkkasiskot esiintyvät ja saavat koko 
juhlakansan riehaantumaan. Lounaan jälkeen odotetaankin, että Havis Amanda saa 
keskiyön lyödessä lakkiinsa tupsun. Sitä riemun määrää, kun jokainen teekkari saa taas 
laittaa teekkarilakkinsa päähänsä. Sitä yhtenäisyyden ja keväisen onnellisuuden 
tunnetta ei voi pukea sanoiksi. Seuraavana päivänä sitä voikin miettiä tässä 
yhtenäisessä porukassa, että mitähän sitä taas tuli tehtyä eilen ja mitä sitä oikein pukisi 
päälle tänään, kun päätä niin kivistää tai toinen kenkä sekä osa vaatteista on jälleen kateissa.  

Kevääseen on kuitenkin kuulunut muutakin kuin vain Wapun odotus. 
Puheenjohtajan tehtävät ovat vieneet suurimman osan ajastani, mutta olen kuitenkin 
onnistunut suoriutumaan kevään kursseistani kunnialla. Edustustehtävät, kokoukset sekä 
kaikennäköiset muut häppeningit ovat olleet ehkä välillä liian iso osa elämääni, mutta ne 
ovatkin asioita jotka painavat hartioillani läpi tämän vuoden. Olen kuitenkin iloinen siitä, 
että olen saanut toimia tämän kevään tässä tehtävässä ja nähdä, kuinka juhlavuoden 
valmistelut ja toteuttaminen ovat edistyneet. Tämä vuosi tulee olemaan hieno vuosi!

Tänään on kuitenkin se päivä, jolloin me 
voimme keskittyä itseemme ja ystäviimme. Pian 
alkavat kesätyöt ja kaikki lähtevät omille teilleen 
seuraaviksi kuukausiksi. Joten, nostakaa 
skumppalasinne, täyttäkää se ja nauttikaa 
skumpan kuohuista. Halatkaa ystäviänne ja 
nauttikaa tästä mahdollisesta auringon paisteesta 
ja räntäsateesta.

Simaterveisin

Waltteri Leskinen
Puheenjohtaja
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Hyvää Wappua arvoisa Vuorikautisten lukija. Nimeni on Pekka Pirkola 
ja olen Metallikerho ry:n puheenjohtaja. Mutta hetkonen.. Mikä ihmeen 
Metallikerho?!

Metallikerho on materiaalitekniikkaa opiskelevien tai siitä 
kiinnostuneiden opiskelijoiden ammattiainekerho. Kerho on perustettu 
vuonna 1958 eli täytämme ensi vuonna 60 vuotta! Kuulumme osaksi 
kansainvälistä ASM konsernia, mikä on mitä mainioin tapa tutustua 
alamme toimijoihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Järjestämme jäsenistöllemme tapahtumia pitkin vuotta kuten grillailuja, 
kesäpäiviä, saunailtoja sekä ekskursioita. Kuitenkin tärkeimpänä 
tapahtumana järjestämme parillisina syksyinä ekskursion jollekin 
toiselle mantereelle. Niistä viimeisimmät ovat olleet Etelä-Korea, USA, 
Japani ja Etelä-Amerikka.

Osallistuin itse viime syksynä Etelä-Korean ekskursiolle ja se oli 
ehdottomasti yksi unohtumattomimmista reissuista mitä olen ikinä 
kokenut. Matkalla kuljimme Soulista Busaniin ja takaisin perehtyen 
paikalliseen kulttuuriin, nähtävyyksiin, yrityksiin, yliopistoihin sekä 
tietysti paikalliseen nestemäiseen nautintoaineeseen – sojuun eli 
riisiviinaan.

Parasta oli kuitenkin tutustua ja seikkailla kaksi ja puoli viikkoa noin 
20:stä henkilöstä muodostuvan ekskursioporukan kanssa ja saada 
heistä elinikäisiä ystäviä. Suosittelen tutustumaan toimintaamme ja sen 
jäsenistöön ja lopulta tulemaan osaksi sitä. Syksyllä on seuraavan 
ekskursiokohteen julkistustilaisuus, joten ole siellä tai ole neliö!

Metallikerhon 
wapputervehdys
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Lopuksi Metallikerho ry:n Korean 
ekskursion tärkeimmät teemat:

Bekfast!
Soju    Kia
Tuutuu-chicken
F*cking hotdog
Slaavikyykky
Bottleflip feat dap
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VAROITUS SAASTUNEESTA IHMISLIHASTA JA AIVOPERÄISESTÄ 
MATERIAALISTA

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietoon on tullut useita tapauksia, 
joissa kypsentämättömän ihmislihan ja aivoperäisen materiaalin 
nauttiminen on johtanut vakaviin sairastumisiin ja kuolemiin. THL haluaa 
muistuttaa, että raa’an ihmislihan syömisessä, ihmisten puremisessa, 
ihmisaivojen syömisessä ja silmämunien nuolemissa on aina erittäin
korkea riski erilaisiin tartuntoihin.

Ihmislihan tai -veren välityksellä 
leviävät sairaudet:

• HIV
• hepatiitti
• lykantropismi
• herpes
• Puulaisaivokuume
• ilmavaivat
• änkytys
• mononukleoosi
• Bieber –kuume
• Erektio-ongelmat
• Maarin syndrooma
• Lääkiksen pääsykokeet

HUOM: Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan 
lykantropismin ja Z-infektion yhteisvaikutuksesta 
on puutteellista ja ristiriitaista tietoa, ja riski muihin 
vakaviin tartuntoihin on erittäin paljon suurempi. 
Tämän vuoksi THL kehottaa erityiseen 
varovaisuuteen ja kriittisyyteen koskien 
anekdootteja zombi-ihmissusien terveydestä.
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Ilmoittautuminen 
2.5. asti: 

lomake.ayy.fi/aava/hvz

Yhteistyössä:

Aivoperäisen materiaalin ja silmien 
nauttimisessa tulee harjoittaa erityistä 
varovaisuutta. Saastuneet ihmisaivot 
ja silmät voivat altistaa muun muassa 
Creutzfeldt–Jakobin tautiin, kuruun, 
ameba-loisiin, radikalisoitumiseen, 
karoshiin, Nickelback-sympatiaan ja 
mämmipizzaan. Myös Alzheimerin riski 
moninkertaistuu, mikäli tartunnan saanut 
yltää pitkään ikään kehon 
mädäntymisesta huolimatta.

THL suosittelee asianosaisia kaiken ihmisperäisen ravinnon tarkkaan 
kypsentämiseen ja varovaiseen käsittelyyn. Uudenmaan maakunnassa, 
erityisesti Otaniemen ja Martinhaagan alueilla on suositeltavaa välttää 
kaiken tuoreen ihmismateriaalin koskemista ilman asianmukaisia 
suojavarusteita.



Wuorikautisten
seksipalsta

Kuukauden odotetuin hetki Kiltahuoneella on ollut vuosikausia erään nimeltä 
mainitsemattoman aikakauslehden kolahtaminen postilaatikkoon. Vuorimiehille 
tärkeintä antia lehdessä ovat aina olleet tietenkin seksivinkit ja kuukauden seksiasento. 
Kiltiskansa on kuitenkin surukseen huomannut, että nykyään lehti ei sisällä 
kuukausittaisia seksivinkkejä, vaan kertoo niiden sijaan monista muista 
ei-niin-tärkeistä asioista, ja ehdotammekin kyseisen lehden tilauksen lopetusta 
pikimmiten. Tämän vuoksi Vuorimieskillan asiantuntijat ovat lyöneet viisaat (ala)päänsä 
yhteen ja päättäneet jakaa tietouttaan koko laatulehteämme lukevalle kansanosalle. 
Tämä on Wuorikautisten seksivinkit!

Kuukauden Vinkki: Verigreippi (Miehien ei suositella lukevan. Pilaa yllätyksen!)

Onko deep-throuttaus pelkkä haave? Ei hätää! Wuorikautisten seksitoimittajat ovat 
löytäneet ratkaisun yökkäysrefleksistä kärsiville sekä muille uusia tuulia kaipaaville. 
Ratkaisu löytyy meidän kaikkien himoitsemasta verigreipistä. Verigreippausta 
suositellaan ehdottomasti suoritettavaksi niin, että miehellä on silmät sidottuna ja hän 
on autuaan tietämätön pienestä, mehukkaasta apuvälineestäsi.

Tee näin:
1.Osta verigreippi.
2.Rullaile verigreippiä kämmenen alla niin, että se vähän mehustuu.
3.Aseta verigreippi leikkuualustalle niin, että sen navat osoittavat sivuille.
4.Leikkaa kannat pois.
5.Leikkaa hedelmälihaan miehen peniksen kokoinen reikä.
6.Aseta verigreippi miehen penikseen (työnnä tekemääsi verigreipin reikään).  
7.Liikuttele greippiä ylös-alas penistä pitkin samalla terskaa imien. Voit käyttää 
kierrettä greippauksessa. Nautinnon maksimoimiseksi verigreippiä voi puristella 
(muistuttaa vaginan supistelua).

Halutessasi voit myös lämmittää verigreippiä lämpimän veden alla ennen H-hetkeä. 
Kylmyys ei kuitenkaan välttämättä ole huono asia! Lämpötilaerolla saadaan kokeiluun 
myös variaatiota.

Tarkemmat ohjeet löydät youtubesta hakusanalla “angel teaching her grapefruit
technique”. Toimitus suosittelee vahvasti katsomaan videon äänet päällä - 
mitä kovemmalla, sitä parempi.
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MIEHEN KOKEMUS

“Minulla ei ollut mitään aavistusta mitä naiseni 
minulle tekee, mikä oli erittäin kiihottavaa. 
Verigreipin viileys ei ollut mielestäni lainkaan huono 
asia. Greippaus löi kaksi kärpästä yhdellä iskulla 
yhdistäen bloukkarin ja yhdynnän fiiliksen ;) 
Verigreippi tulee varmasti kuulumaan jatkossakin 
ostoslistallemme. “

NAISEN KOKEMUS

“Greippaus toi mielihyvää myös minulle, sillä 
greipistä tirskahteleva mehu toi puuhaan 
uutta twistiä kirpeyden ja maukkauden 
muodossa. Nopein laukeaminen vähään aikaan! 
Samalla sain hoidettua myös päivän 
vitamiiniannoksen. Kokemus oli 
kokonaisuudessaan myös minulle jännittävä, 
koska tiesin, että miehellä ei ollut aavistustakaan, 
mitä oli tulevan. Oli ilo seurata mieheni nautintoa ;) 

PS. Voin suositella kokeiltavaksi myös heille, 
jotka eivät muuten nauti suuseksin antamisesta.”

Wuorikautisten seksitoimittajat lupaavat jatkoa! 
Onko juuri sinulla on idea, jota et ole itse 
uskaltanut kokeilla tai et uskalla sitä omalla 
nimelläsi jakaa kaikille? Voit kirjoittaa meille
terveiset paperille, jonka laitat kiltahuoneella 
sijaitsevaan linnunpönttöön, joka tunnetaan myös 
Klitan, Vulvan ja Jormakan pesänä. Ps. Muusta 
kiltahuonekeskustelusta poiketen tällä kertaa 
pissa- ja kakkaleikit ylittävät toimittajien kinkyyden 
;) Nekin voidaan toki vinkkeinä jakaa, jos henkilö 
on valmis jakaamaan riittävät tiedot jutun 
kirjoittamista varten.

“My anaconda don’t 
want none unless you 

got grape hun!”



Perinteisen tietämyksen mukaan Wapun vietto on ajoitettu toukokuun ensimmäiselle 
päivälle, jolloin kansa kokoontuu juhlimaan railakkaasti. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että 
oikeasti Wapun juhlinta tulisikin aloittaa jo pääsiäisenä.

ILTA=KAUTISET Wuorikautisten suurin
uutismedia

Maanantai 1.5.2017
Vappu, Valborg

Oletko aina juhlinut wappua väärin?
Katso miten wapun suosikkijuoma 
valmistetaan oikein

Juhlijoita jonottamassa muinaiseen yöklubiin. (KUVA: Lukijan kuva)

Tutkijat ovat jo pitkään kuitenkin spekuloineet pääsiäisen yhteyttä Wappuun, mutta 
kiistattomia todisteita on ollut haastava löytää. Viimeaikaisten tulkintojen perusteella 
yhtäläisyydet ovat kuitenkin selkeitä: Palmusunnuntaista alkaa niinkutsuttu hiljainen viikko, 
jolloin muistellaan viimevuoden Wapun kulkua ja valmistaudutaan kiirastorstaihin. Tuona 
torstaina Jeesus järjesti suuren aterian opetuslastensa kanssa, joka aukottoman päättelyn 
mukaan jatkui pitkäperjantaille. Kiirastorstain ja pitkäperjantain nimet viittaavat 
selkeästi siihen, että juhlat olivat hyvin kosteat ja perjantai jatkui pitkälle, siihen asti että 
Jeesus teki jonkinasteisen välikuoleman. Tämän kuolleenaolojakson oletetaan jatkuneen 
kolme päivää, minkä jälkeen tapahtui ylösnousemus. Pääsiäisperinteiden mukaan paasto 
loppuu ylösnousemukseen jolloin myös Wapun juhlinta yltyy.



Tämän täysin loogisen päätelmän lisäksi 
Wappuviikon pituudesta kertoo Siman 
valmistukseen kuluva aika. Hyvä sima 
valmistuu nimittäin noin viikossa, eli se 
ajoittuu  hyvin  pääsiäisen ja Wappuaaton 
väliseen aikaan. Jos kerran tämän artikkelin 
olet alunperinkin aukaissut, voimme olettaa 
että olet tehnyt simatkin aina väärin. Monesti 
simaa valmistetaan liian pieni määrä liian
aikaisin. Tämän takia se yleensä loppuu
ennen Wappuaattoa. Tieteellisten 
tutkimusten mukaan siman kulutusnopeus 
kasvaa suoraan verrannollisesti 
valmistettavan määrän kanssa. Joidenkin
kaavojen mukaan simaa kannattaisi 
ajatella valmistavansa niin paljon että sitä 
riittää juhannukseen asti, tällä tavoin sopiva 
kynnysarvo saavutetaan Wapun tienoilla ja 
pahaa mieltä ei pääse syntymään. Kunnon 
sima ei vaadi suurta alkoholipitoisuutta. 
Mutta jos näin kuitenkin halutaan on tärkeää 
muistaa ettei käymisastioita sulje 

Video siman valmistuksesta. 

Ylösnousemus. (KUVA: Lukijan kuva)

valmistuksessa liian tiukasti. Näin varmistetaan ettei käy niinkuin nuoruuden hyvinä 
aikoina kiljupöntölle, joka räjähtää vanhempien vaatekaappiin keskellä yötä. Alta voit 
katsoa videon miten aito sima valmistetaan.



Vuorimieskilta viettää tänä vuonna
 70-vuotis juhlavuottaan. Juhlavuosi huipentuu 

24.11.2017 järjestettävään vuosijuhlaan.

Lisätietoa juhlavuodesta ja sen tapahtumista 
löydät osoitteesta www.vk70.fi

Juhlavuoden viralliset häshtagit:
#vk70

#vujukuntoon
#vuorifilmaajat

#sulametallionseksikästä
#HotDarkDirty

#otaniementeräsmiehet
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Laulukilpailun voittajat

Vuorimieskillan 70-vuotis juhlavuoden kunniaksi käynnissä oli laulukilpailu, jonka 
voittajaksi selviytyi Sipi Seisko kappaleellaan Vuorimies (Alkup. “Mennyt Mies” by 
J. Karjalainen). Kunniamaininnan sai Mari Lundström kappaleellaan 
Näytän sulle malmin (Alkup. “Näytän sulle rannan” by Jesse Kaikuranta). 

Vuorimies 

Mä olen kaljakorin sininen vuorimies
Mä olen kieltään lipova vuorimies
Mä olen Otaniemen vuorimies
Aina ilosta syntyvä uudestaan
Sä tunsit mut aiemmin fuksina
Niitä ei meille enää tulekaan
Sä jätit osan killasta
Kilta ei oo mun mielestä kokonaan
Vuorimies
Ei oo historiaa
Vuorimies
Ei oo historiaa
Laitetekniikka ei mua kiinnosta
En aio mennä syksyllä labraan
En enää vuosiin oo käynyt pre-wapussa
Mä tahdon tarttua pasuunaan
Mul on kilta ja kiltis ja mokkamasteri
Kiltissohvassa ruusukuvio
Mul on kiltiksellä mennyt maailma
Mul on loistava tulevaisuus
Vuorimies
Ei oo historiaa
Vuorimies
Ei oo historiaa
Mä olen kaljakorin sininen vuorimies
Mä olen kieltään lipova vuorimies
Mä olen Otaniemen vuorimies
Aina ilosta syntyvä uudestaan

Näytän sulle malmin

 Näytän sulle malmin
joka paikallaan vaan odottaa
hiljaa varuillaan
studya, joka arvioi
onko kannattavaa, sitä koskaa jalostaa

näytän vuorimiehemme, jotka kallioo
ovat kairanneet
kaikki vuodet kuluneet
jos vain kiven järkäleet
voisi tanssia kuin lumihiutaleet

näytän sulle prosessin
vuorimiehen piirtämä on
tutalaisen laskema on
ja sä päättää voit mitä teet
päätätkö käynnistää toimen?

ja mä näytän kuinka liekkiuuni lämpenee
kun vuorimies sen prosessia hyväilee
ja sä päättää voit mitä teet
päätätkö jäädä viereen



16



17



18

ISW Mons – Sinne ja takaisin, maksa-arvoja uhmaten

Kun Ilmomasiinaan ilmestyi mahdollisuus lähteä ISW:lle Monssiin, Belgiaan, tiesin heti, että 
tämä täytyy nähdä ja kokea. Ongelmia oli aluksi (vain) pari, rahaa oli pelkkään menolippuun, 
pari labraa oli sovittuna siihen päälle, maksa ei ollut ihan täysin toipunut Kotimaan Pitkästä ja 
lukeakin pitäisi. Live fast – die never mottonani päätin lähteä matkaan täysin vailla 
harkinta-aikaa. Tai edes harkintaa.

Huolista viis, kahta päivää ennen reissun alkua varasin
lennot Helsinki-Pariisi, sillä dösä Pariisista Monssiin olisi 
säästänyt 20e, ja rahat oli tiukoilla, ensimmäinen ylläri-
pylläri osui perseeseen seuraavana päivänä, lento oli 
peruttu. Eipä tässä, rahat sain takaisin ja ostin uuden 
lennon, Helsinki-Bryssel. Lähtöpäivän aamuna kävi 
kuitenkin ilmi, että tämäkin lento oli peruttu, mutta 
Riikasta lähtisi lento jolla kerkeäisin Brysseliin, ainoana 
ongelmana oli siirtymä sinne, sillä vapaita paikkoja ei ollut. 
Mutta mutta! Yllätys, yllätys! Myös Helsinki-Riika oli 
peruttu! Virkailijan (erittäin viehättävä) kanssa selviteltiin 
asiaa, ja tilanne rupesi taas järjestymään puhelinrumban 
jälkeen. Stand-by -liput (koneeseen pääsee, jos on tilaa) 
kourassani sitten jonotin Tallinnan koneeseen, jos vaikka 
koneessa olisi paikkoja, ja jos vaikka Tallinna-Riika 
lennollekin mahtuisi. Jo tässä vaiheessa sitä tiesi, että 
reissusta tulee seikkailu. Viimeinen etappi Riikasta 
Brysseliin lennettiin n. 50 paikkaisella potkurikoneella, joka 
paikka paikoin tärisi siihen malliin, ettei ollut selvää oliko 
päämääränä Belgia vai taivasten valtakunta.

Brysselin kentälle saapuessani olin väsynyt, 
sekava ja ulkona satoi. Sekoilusta, 
aikaeroistasta ja monesta suunnitelmanmuutok-
sesta huolimatta, tai paremminkin juuri siksi, olin 
paikalla tuntia ennen ennakoitua. Onneksi 
paikallinen lentokenttäbaari oli kohtuuhintainen, 
ja taskussa oli vielä rahaa vajaa kymppi. Muutama 
tunti laskeutumiseni jälkeen pihaan kurvasi auto, 
jonka ratin takaa punaiseen frakkitakin 
kaltaiseen sonnustautunut Bastien 
Ranskankielisetsukunimetonvaikeita hyppäsi ulos 
koura ojossa ja esitteli itsensä, minä tein samoin. 
Ensimmäinen asia johon autossa kiinnitin 
huomioni, oli sen poikkeuksellinen 
varustelutaso, autossa oli nimittäin ainakin 
kahdeksan lavaa olutta. Sihahduksen 
saattelemana suuntasimme motarille.



Mons on pieni kyläpahanen, joka onnistuu vakuuttavalla arkkitehtuurillaan luomaan itsestään 
kokoaan suuremman kuvan, olut on halpaa (ilmaista), naiset kauniita (ja päissään) sekä miehet 
ihan päissään. Koko kaupungin sydämenä on Faculté Polytechnique de Mons, jonka aulassa on 
tietysti paikallisten teekkarien oma baari (tällainen tarvitaan meillekin), jonka hinnasto, 0,5€ 
tuoppeineen teki välittömästi vaikutuksen, ja se olikin kokoontumispaikkamme aina kun muuta 
ohjelmaa ei ollut. Miltei kaikki opiskelijat asuvat kahdessa massiivisessa tornitalossa, jotka ovat 
kaikki yhtä rakennusta opetustilojen ja baarin kanssa. Tämä takaa aika uskomattomat jatkot, jos 
aamukuudelta sulkeutuvan baarin jälkeen on vielä jano.

Tähän väliin muutama sananen belgialaisesta juomakulttuurista. Polyteknikoilla tapana on juoda 
paljon, todella paljon, koko ajan, ja kaikki tuopit kumotaan ykkösellä kurkusta alas, myös ne 
trappistit, joista Suomessa joutuisi pulittamaan toistakymmentä euroa per lasi. Koska normaali 
ilta-annos on sen 50 tuopin molemmin puolin, on sanomattakin selvää, että kaikki se ei kerralla 
mahdu ruhoon, edes sangen horisontaalisesti ulottuvaan allekirjoittaneeseen, joten kaariyrjöjä 
viskeltiin huolimattomasti ämpäreihin, sadevesitynnyreihin ja nurmikoille. Tämä oli jopa 
sosiaalinen ohje, välttämättömyyden lisäksi.  Iltojen venyessä baarin lattia peittyikin 
oksennukseen, olueen ja ilmeisesti virtsaan, ja haalareiden likaa-, naisia- ja vettähylkivät 
ominaisuudet olivatkin enemmän kuin tervetulleita itsekunnioituksen ylläpitämisessä.



Paikalliset opiskelijat tunnistaa ylipitkistä 
lippalakeista, jotka on sidottu päähän kettingeillä 
hukkaamisen estämiseksi, ja näihin lakkehin 
kiinnitetään erinäisiä pinssejä saavutusten
merkeiksi, kuin haalareihimme konsanaan. Lakin 
hukkaamisesta seuraa ankara sanktio, nimittäin 
saadessaan uuden lakin kadonneen tilalle, joutuu 
opiskelijaparka juomaan x määrän oluita 
hattunsa lipasta, muiden nauraessa, laulaessa ja 
kannustaessa. FPM:n ylioppilaskunnan 
hallituksen tunnistaa edellä mainituista punaisista 

Pelkän syntisen ja silmättömän kippaamisen 
lisäksi reissulla käytiin myös 
muutamalla vierailulla: Betonitehtaalla (hyi 
helvetti mikä määrä pölyä), avolouhoksella 
(rakastuin heti), korkeajännitelaboratoriossa 
(TESLAKÄÄMEJÄ!), panimossa (Röyh!), 
Brysselissä (alaston letkajenkka päätorilla ja 
oluen juominen pissaavasta pojasta) ja 
parissa kaivoksessa (jossa toisessa pääsi 
pohjalla uimaan). Pääpaino oli kuitenkin 
tukevassa kuosittamisessa koko matkan ajan.

Päivät kierreltiin, lounaana aina samaa, patonkia 
ja kaljaa, ja illalla polyteknikkojen baariin. 
Vapaamuotoisen naukkaamisen lisäksi meitä 
kestittiin myös muutamalla erinomaisella 
iltaohjelmalla, fantastisella pukujuhlapäivällisellä, 
jossa pidin kuulemma tunteisiinvetoavan puheen, 
alueen kaikkien opiskelijoiden yhteisbileillä, jossa 
ratkaistiin Monssin kuningas juomakilpailulla, 
sekä koko reissun ehkä kohokohdalla Crasino:lla 
(kuin kasino, mutta enemmän kaljaa [tällainen 
tarvitaan meillekin!]).  

takeista, joiden tuoksu on unohtumaton kokemus koko eurooppalaiselle opiskelijayhteisölle 
(Kotimaan Pitkällä olleet tietävät).

Päiväohjelmat oli organisoitu eritäin onnistuneesti, aamuisin herätys kello 6-8, suklaavohveli ja 
kuusi olutta oli jokaisen aamun aamupala, siitä sitten dösään. Dösässä pari olutta lisää, ja muutama 
laulu ajankuluksi. Jos koskaan, armaat lukijat, mietitte aamusella tukevassa pöhnässä, että oletteko 
oikeassa seurassa, niin aloittamalla hupaisan laululeikin ”There is one naked miner in the Bus” se 
selviää nopeasti. Päivälliset noudattivat tuttua kaavaa, ranskalaisia ja makkaroita, tai pitsaa. 
Ruokajuomana olutta.

Suurena kunnianosoituksena yhteis- ja juhlahengen kohottamisesta myönnettiin allekirjoittaneelle 
myös FPM:in varsinaisen laulukirjan lisäksi se parempi laulukirja, joka on vain paikallisten ”lukka-
reiden” sisäiseen käyttöön, lienenkin ainoa suomalainen jolla tämä haluttu opus on (tyytyväistä 
myhäilyä). Toisen laulukirjan ansaitakseen kokelaan on juotava yksi kappale kaikkia kapakan oluita 
kertarysäyksellä, tässä tapauksessa 9kpl.  Sääliksi kävi hienoja artesaanioluita ja trappisteja.
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Kotiinpaluu oli sangen mitäänsanomaton, eräs seurueeseemme lyöttäytynyt entinen opiskelija 
tarjosi viimeiset oluet Monssin kauniilla keskustorilla auringon helliessä turvonnutta ruumistani, 
ja paluumatkan ainoa jännittävä kohta olikin pelko siitä, ettei SAS päästäisi lennolleen, koska 
saatoin olla lievästi (aika paljon) juovuksissa, ja henkilökotaisen hygienian taso oli päässyt 
laskemaan. Kuitenkin loppu hyvin, kaikki hyvin, ja Arlandan kentällä paikallista keskikuraa 
ryystäessäni huomasin siirtyneeni olutkulttuurin Mordoriin, josta ripeää lentomatkaa 
myöhemmin kotouduin isänmaan kamaralle, janosta (viikoksi) parantuneena.

Suosittelen antaumuksella 
jokaista kynnelle kykenevää 
Vuorimiestä lähtemään 
seuraavaan ISW Monssiin, tätä 
reissua ei unohda, ainakaan niitä 
(harvoja) hetkiä jotka reissulta 
muistaa. Kuusi kautta viisi, 
menisin uudestaankin. (En 
kuitenkaan ihan heti ensi 
vuonna).

-Ville Kivinen
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wuori
kautisten
krapula
meemi
nurkka
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Norilsk Nickel 
Harjavalta Oy on 
monipuolinen nikkeli-
kemikaalien ja 
-metallien valmistaja. 
Modernin teknologian, 
osaavan henkilöstön 
sekä jatkuvan tutki-
muksen ja kehityksen 
ansiosta olemme yksi 
maailman johtavista 
nikkelijalostamoista.

NIKKELIJALOSTUKSEN 
MAAILMANLUOKAN ASIANTUNTIJA

HARJAVALTA

www.norilsknickel.fi


