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PÄÄKIRJOITUS

Kaikki ympärilläni valittelevat 
aina kiireestä. Niin minäkin. 
Eihän siitä mihinkään pääse, kii-
rettä pitelee. Koko ajan on jotain 

tehtävänä, ja deadlinet puskee päälle. Kun 
yhden jutun saa tehtyä, on seuraavalla jo 
kiire. Nyt en kuitenkaan aio kiireestä enem-
pää valitella, vaan todeta kerrankin ajanhal-
lintani onnistuneen edes kohtalaisesti. Leh-
ti on valmis, ja kiire hellittää hetkeksi.

Ryhtymisrajoitteisuudestani huolimat-
ta ei vuoden ensimmäisen lehden julkaisu 
viivästynyt tämän enempää. Vuoden mit-
taisesta toimikaudestani päätoimittajana oli 
kulunut vain 71 päivää, kun lehti oli jo val-
miina toimitettavaksi painoon. Laskennal-
lisesti voidaan siis todeta ensimmäisen 
lehden olevan jopa etuajassa aika-
taulusta. Tai no, myönnettäköön, 
että tätä pääkirjoitusta kirjoitta-
essa oli seitsemäskymmenestoinen 
päivä jo pitkällä.

Ryhtyessäni päätoimittajan 
pestiin, en oikeastaan tiennyt mitä 
tuleman pitää. Minulla ei ollut 
mitään kokemusta lehden 
tekemisestä. Vähän jännitti, 
tietenkin. Opiskelijayhtei-
sössä hienointa on kuitenkin 
juuri se tekemisen meininki 
— kukaan ei ole ammatti-
lainen, ja tekemisen pitääkin 

näyttää juuri tekijöidensä näköiseltä. Vuo-
sittain vaihtuvat tekijät varmistavat, että 
meno uudistuu eikä jämähdä paikoilleen. 
Kiltalehdestä saa, ja pitääkin näkyä, että 
sitä tekee opiskelijat eikä ammattilaistoi-
mittajat. Tämä ei suinkaan tarkoita, etteikö 
Kolehtikin pyrkisi laatuun.

Mitä vetovastuun vaihtuminen Ko-
lehdessä sitten oikeastaan tarkoittaa? Sen 
tulee kertomaan vasta tuleva vuosi. Tähän 
lehteen päätyi vähän opintoasiaa, konepa-
jailua, kahvia, ja tuore hallitus — seuraa-
viin lehtiin sitten aikanaan jotain muuta. 
Tavoitteena kuitenkin on tehdä entistä pa-
rempaa kiltalehteä ja nostaa Kolehti ansait-
semaansa arvoon killan piirissä. 

Tämän lehden julkaisun aikoi-
hin juhlistetaan Koneinsinöörikil-

lan jo 102-vuotista taivalta. Se 
osaltaan on hyvä muistutus, että 
vaikka tekijät vaihtuvat vuosit-
tain, toiminnan jatkuvuus tuskin 
yhtäkkiä on vakavasti uhattuna. 

Sen kunniaksi tätä lehteä pää-
tettiinkin painaa, ei enem-

pää eikä vähempää, 
kuin 102 kappaletta.

“Kiltalehdestä saa, ja pitääkin näkyä, 
että sitä tekee opiskelijat eikä am-

mattilaistoimittajat”

Koneinsinöörikillan lehti 1/2017
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PUHIKSEN PALSTA

Kevät. Aurinko alkaa hiljalleen paistaa 
korkeammalta, päivät pitenevät, ja pit-
kän talven kaamosmasennus alkaa olla 
voitettu. Otaniemen yhdistystoimin-

nassa kevään alkamisen huomaa ennen kaikkea 
vuoden vaihtuessa toimintansa aloittaneista uusis-
ta hallituksista, toimikunnista sekä lukuisista vuo-
sijuhlista. Niin myös Koneinsinöörikillassa. 

Uuden hallituksen (kts. s.18) toimikausi on 
lähtenyt vauhdilla käyntiin, ja pari ensimmäistä 
kuukautta ovat menneet hujauksessa uusien asioi-
den opettelussa, ja uusiin ihmisiin tutustuessa. 
Killan toimijoiden vuodenvaihdetta ovat halli-
tuksen vaihtumisen lisäksi värittäneet lukuisat al-
kavat projektit, kuten paljukärryn hankkiminen, 
ja sääntöuudistuksen aloittaminen. Lisäksi killalle 
on alustavasti tarjottu mahdollisuutta siirtyä uu-
siin kiltahuonetiloihin, sekä viime aikoina keskus-
telua on herättänyt myös niin Aalto-kokardi, kuin 
kv-tutoreille maksettavat palkkiotkin. 

Normaali toiminta rullaa kuitenkin eteenpäin 
tappavan tasaisesti Cuba Nightin lähestyessä. Jo-
kavuotisen tapahtumakattauksen lisäksi kilta koh-
taa ensimmäisen uuden haasteensa maaliskuun 
lopussa, kun Suomen rakentajateekkaripäivät 
saapuvat Otaniemeen. Tänä vuonna ensimmäis-
tä kertaa KIK on SRT-päivien järjestysvastuussa. 
SRT-päiviä odotetaan innolla, ja KIK haluaa toi-
vottaa Tampereen ja Oulun raksateekkarit oikein 
lämpimästi tervetulleiksi Otaniemeen!

Henkilökohtaisella tasolla olen identiteetti-
kriisin äärellä. Kävin viime tenttiviikolla tekemäs-
sä kandin viimeisen tentin (toivottavasti), ja onpa 
sitä jo kuullut ensimmäistä kertaa olevansa vanha 
setä. Vihaan kliseitä, mutta rehellisesti tuntuu, 
kuin olisin juuri vasta ollut ensimmäistä kertaa 
A-salissa odottamassa silmät pyöreinä fuksikip-
parin ohjeita Konelafkalle siirtymiseen, ja nyt jo 
kuulee olevansa killan ikääntynyttä kaartia. Val-
mistumisenkin tulisi koittaa parin vuoden päästä, 
jos tavoiteaikaa uskoo. Kolmivuotinen taipaleeni 

Otaniemessä on lentänyt kuin siivillä, ja se hyvin 
pitkälti on killan ansiota (tai syytä).

Mutta mitä se kilta sitten on? Vetäydyimme 
viime joulukuussa noin kymmenen kilta-aktiivin 
kanssa mökkeilemään, ja miettimään vähän killan 
tulevaisuuden visiota. Tulevaisuuden visiointi läh-
tee tietysti nykytilan tunnistamisesta, ja keskustelu 
killan tärkeydestä opiskelijoille äityi liki romantti-
selle tasolle. KIK tunnetaan erittäin vahvasta teek-
karihenkisyydestään, vähän suuruudenhulluista 
ideoistaan, toiminnan laadusta ja toimivuudesta 
sekä siitä, ettei tämä loppujen lopuksi ole niin 
vakavaa. Näkemyksiä killan roolista opiskelijalle 
oli monia, mutta silti kaikissa puheenvuoroissa oli 
yksi ja sama kantava teema: ihmiset. Ihmiset teke-
vät killan, ja kilta on aina täysin jäsentensä näköi-
nen. Ja te, kiltalaiset, teette Koneinsinöörikillasta 
Suomen parhaan killan. Joten lähdetään rohkeasti 
uudistamaan kiltaa ja sen toimintaa, sekä teke-
mään KIK:stä myös tänäkin vuonna juurikin ny-
kykiltalaisten näköistä!

Railakasta kiltavuotta 2017 ja nähdään kil-
tahuoneella!

Paavo



6

Näköpuhelin mainittiin minun 
kouluaikanani tulevaisuuden 
ennusteissa. Arvelimme, että 
sellainen joskus tulee, mutta 

on kallis ostaa ja painava pidellä 25 tuuman 
näyttöineen. TV-lupamaksu on varmasti 
korkea. Nythän sellainen laite kulkee jokai-
sen taskussa eikä kukaan kitise 4 tai 7 tuu-
man näytön pienuutta. 

Netin kautta on skypen tai whatsappin 
käyttö naurettavan halpaa. Saapuvaan nä-
köpuheluun vastaamme heti, ellei ulkoinen 
olemus meillä satu olemaan aivan räjähtä-
nyt. 

Vihreää vastausnappia tärkeämpi on 
kuitenkin punainen lopetuspainike. Se on 
tärkeä myös tavallisen äänipuhelun lopet-
tajana. Sukulaistyttöni soitti pojalle, jonka 
kanssa oli joskus lukiovuosina heilastellut. 
Ääni häipyi ja puhelu tuntui katkenneen. 
Tytön huhuiluun ei tullut vastausta, mutta 
sitten hänen korviinsa kuului aivan vieraan 
naisen ääni: ”Minä luulin ettei se soittajasi 
ikinä lopeta. Ainakin tunnin olen odotta-
nut, että pääsen näyttämään ihan vain sinua 
varten ostetut uudet stringit”. 

Toinen tapaus: pikkuserkkuni – nainen 
jolla ei ole lapsia – soitti pitkän puhelun 
lapsuudenaikaiselle ystävälleen. Tämän kol-
me poikaa oli pikkuserkkuni tuntenut syn-
tymästä alkaen, merkkipäivinä muistanut 
ja heidän kasvamistaan seurannut. Nytkin 
hän kyseli kiinnostuneena poikien nuorten 

perheiden kuulumisia. Lopputervehdysten 
jälkeen ei punaista nappia painettu kum-
massakaan päässä. Niinpä pikkuserkkuni 
kuuli tyrmistyksekseen ystävänsä sanovan 
miehelleen: ”Minä en kestä näitä puhelui-
ta Maijan kanssa. Mitä ihmettä hän utelee 
meidän poikien elämästä? Ne eivät hänelle 
kuulu”.

Harjoitelkaa täsmällisten ilmaisujen 
käyttöä. Kuten tiedätte, on mahdollista 
yhden sanan vaihtamiselle muuttaa iloinen 
asia tyhmäksi. Esimerkiksi tuntemani isä 
lupasi viedä pojat urheilukilpailua seuraa-
maan. Se sai nuo kaksi pientä koululaista 
kovasti innostumaan. Toinen kysyi isältään: 
”Mitä on pönöttää? Isosisko luki meille leh-
destä, että Talent Finland -voittaja ei kisa-
katsomoissa pönötä!”

Me olemme kaikki erilaisia. Tuttavieni 
joukossa on viisi fanaatikkoa. Yksi on in-
tohimoinen teatterin harrastaja, toisen elä-
män täyttää tanssi, kolmas vaeltaa metsissä 
kamera ja varsijousi mukanaan ja neljännen 
elämään mahtuu vain puhtaan ravinnon 
vaaliminen. Viides toimii vapaaehtoisena 
palvelujärjestöissä ja kokee saavansa siitä 
enemmän kuin nuo neljä. Kaikkia yhdistä-
vä piirre on loukkaantuminen verisesti, jos 
heidän elämänsä intohimoa joku kuvailee 
”harrastukseksi”. Toinenkin piirre yhdistää: 
he pitävät noita muita huumorintajuttomi-
na ja minua tylsänä tyyppinä. 

Odottelen tämän kirjoitushetkellä 

muutaman viikon päästä koittavaa Kuuban 
Yötä. Toivottavasti Killan minulle järjestä-
mällä pöytädaamilla on silmät, joihin voisi 
vaikka hukuttautua. En tarkoita silmien ko-
koa vaan katseen syvyyttä. Tietysti iltapu-
kujuhlaan kuuluu meikki, mutta saisi olla 
häivähdys. Haudantakaiset värit ja puolen 
metrin pituiset ripset tappavat minun kiin-
nostukseni. Niitä voisi kutsua piikkilan-
ka-lookiksi, joka kuuluu SM-osastoon
– jään siis toiveikkuuden valtaan. 

Hyvää kevättä kaikille kiltalaisille!

Pentti Häkkinen
Kummisetä

KUMMISEDÄLTÄ

Punaisen napin metsästys
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Ville Majuri
koneteekkari

Tuomas Kyrö
kirjailija

KUIN KAKSI MARJAA

Joakim Heinolainen
koneteekkari

Prinssi William
kruununperijä
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Fintech, foodtech, biotech, healthtech, cleantech, edte-
ch... Tech-päätteisiä hienoja termejä vilisee joka puo-
lella. Otsikoissa nämä termit usein yhdistyvät erilaisiin 
miljardibisneksiin ja mullistaviin startup-ideoihin, 

mutta aina ei ole täysin selvää mitä nämä käsitteet oikeasti tar-
koittavat ja miten ne konkreettisesti näkyvät arjessa. Nyt oli-
sikin tarkoitus avata näistä mysteerisistä lyhenteistä yhtä, Ed-
techiä, sekä pohtia miten tämä opintoihin vahvasti vaikuttava 
käsite voitaisiin valjastaa jokaisen opiskelijan henkilökohtaisek-
si työkaluksi.

Edtech eli Educational technology tarkoittaa siis yksin-
kertaisesti mitä vain tietotekniikkaa jota hyödynnetään ope-
tuksessa: esimerkiksi MyCourses tai MasteringEngineering 
ovat ENGiläisten arjessa näkyvää edtechiä. Nämä tällä hetkellä 
käytettävät työkalut ovat opetusta tukevia työkaluja.  Vaikka tek-
nologian mahdollisuudet usein nähdään vain perinteisen ope-
tuksen apuna, käsittää edtech kuitenkin myös kokonaisuuksia 
jossa opetus toimii kokonaan erityisen alustan kautta. Esimerk-
kejä tällaisista alustoista ovat MOOCit (Massive Open Online 
Courses) jotka mahdollistavat kurssien käymisen suoraan ja 

EDTECH 101
Mitä Edtech on ja miten siitä 

voi hyötyä?
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pelkästään netissä. Kyse on siis yksinkertai-
sesti verkkokurssista joita Aallossakin alkaa 
olla jo tarjolla! Tiedonjako on meilläkin siis 
koko ajan kehittymässä kovaa vauhtia, ja 
hyvä niin.

Vaikka kehitys kehittyy, tänä päivä-
nä opetus on kuitenkin vielä pääosin sitä 
perinteistä luentorumbaa. Perinteinen, jo 
muinaisten roomalaisten käyttämä massa-
tiedonsiirtomenetelmä jossa luennoitsija 
luennoi luokan edessä opiskelijoille kaksi 
tuntia putkeen tiettyyn aikaan viikosta on 
keskimäärin kelvollinen tapa siirtää tietoa, 
mutta se ei kuitenkaan ole kaikille optimaa-
lisin tapa oppia! Mielestäni on hassua, että 
opetus nojaa vieläkin tällaiselle menetel-
mälle jota vain noin kolmas (t. oma koke-
mus) opiskelija hyödyntää ja vielä harvem-
pi pitää erityisen järkevänä ajankäyttönä. 
Teknologia ja nimenomaan edtech tarjoaa 
mahdollisuuden viedä oppimiskokemusta 
entistä enemmän itselle räätälöityyn ja hen-
kilökohtaisesti optimaaliseen suuntaan.

Tällä en tarkoita sitä, että opiskelijan 
pitäisi jättää yliopiston tarjoama koulu-
tus kokonaan taka-alalle ja ryhtyä koulut-
tamaan itseään interwebseissä. Edtech ja 
MOOCit eivät korvaa yliopisto-opetusta, 
mutta ne pikemminkin voivat tehostaa, pa-
rantaa ja täydentää omia opintoja niin, että 
koulumme kursseista sekä oppimisesta saisi 
mahdollisimman paljon irti. Olen itse hyö-
dyntänyt edtechin mahdollisuuksia muuta-
maan eri tarkoitukseen, jotka voidaan Stub-
bimaisesti esitellä kolmella pääpointilla:

1. Joskus videot, välitöntä palautetta an-
tavat minitehtävät ja keskustelufoomit 
ovat helpompi ja innostavampi tapa op-
pia asioita. Mikäli jonkun kurssin sisältö ei 
vain tunnu kiinnostavilta, asia ei tunnu pai-
nuvan mieleen eikä pänttääminen maistu, 
asian opettelu jonkin muun tavan kautta 

on parempi vaihtoehto kuin jättää asia ko-
konaan ymmärtämättä! Khan Academy tar-
joaa erinomaisia opetusvideoita esimerkiksi 
1. ja 2. asteen diffisyhtälöihin. Itsekin opin 
kyseisten yhtälöiden hallitsemisen Khan 
Academyn kautta, kun en krapulaisena 
fuksina päässyt kyseisiä asioita käsitellyille 
matikan luennoille.

2. Mahdollisuus suorittaa huippuyli-
opistojen tarjoamia kursseja joita omas-
sa koulussa ei ole mahdollisuutta käydä. 
MITin, Stanfordin ja Harvardin moni pe-
ruskurssi löytyy nykyään verkkokurssina, 
joille pääsee osallistumaan opetusvideoiden 
lisäksi myös kokeiden, vertaisarvioitavien 
tehtävien ja keskustelufoorumeiden muo-
dossa. Luennot ja muu sisältö ovat usein 
erinomaiseksi hiottuja kokonaisuuksia, eikä 
parhaiden käymieni nettikurssien oppimis-
kokemus ole jäänyt paljoa jälkeen parhaista 
Aallossa käymistäni kursseista.

 
3. Jokin aihe saattaa kiinnostaa hieman, 
mutta aika tai innostus ei välttämättä 
riitä puolen vuoden kurssin tai vuoden 
sivuainepaketin käymiseen.
Ehkä suurin hyöty edtechistä itselleni on 
ollut omien opintojen täydentäminen sel-
laisilla kokonaisuuksilla jotka ovat suh-
teellisen kiinnostavia ja tärkeitä mutta 
jotka eivät kuitenkaan ole prioriteettilis-
talla kärjessä. Näistä kursseista saa lyhyen 
verkkokurssin avulla jo vähintään hyvän 
yleiskuvan, ja omia tietotaitoja voi helpos-
ti laajentaa jo pienellä vaivalla. MOOCeja 
voi käyttää myös opintojen suunnittelussa: 
muutama lyhyt harjoitus tai viikon kestävä 
MOOC voi antaa jo todella hyvän kuvan 
siitä, haluanko käydä esimerkiksi koodaa-
misen sivuainekokonaisuuden. Se ettei 
tykkääkään tietotekniikasta on mukavampi 
huomata muutaman tunnin MOOC-ko-

keilun jälkeen kuin kolmannen sivuaine-
kurssin kohdalla.

 
In conclusion: Edtech ja MOOCit eli 

avoimet verkkokurssit tarjoavat erinomai-
sen työkalun omien tietotaitojen kehittä-
miseen ja koulussa opitun tukemiseen. Yli-
opiston opetusta ei voi korvata kokonaan 
verkkokursseilla, mutta oppimista ei tarvit-
se rajoittaa siihen mikä koulun mielestä on 
parasta ja optimaalisinta sinulle.

 
Joonas Lehtovaara

Hyödyllisiksi todettuja verk-
ko-oppimisalustoja, joissa suu-
rin osa kursseista on ilmaisia:
Coursera - Tällä hetkellä suurin 
MOOC-alusta. Erikoisuutena“Spe-
cialization”-paketit jotka kattavat 
jonkin sivuaine-tyylisen kokonaisuu-
den.
EdX - Harvardin, MITin ja Berke-
leyn yhteistyössä kehittämä alusta. 
Suurin osa kursseista näiden kolmen 
koulun tarjoamia.
Udacity - Stanfordin tietotekniikan 
professorin perustama alusta, joka 
keskittyy yliopistotason STEM-kurs-
seihin (Science, Technology, Enginee-
ring, Mathematics)
Khan Academy - Tarjoaa har-
joitustehtäviä ja opetusvideoita 
käytännössä mistä vaan aiheesta. 
Hyvä paikka kerrata esim. matikan ja 
fyssan perusasioita.
Codecademy - Helppo tapa oppia 
perusteen yleisimmistä ohjelmointi-
kielistä
Duolingo - Pelillistetty kännykkäso-
vellus kielten opetteluun
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MIKÄ 
IHMEEN 
KPJ?

Toinen killan kahdesta konepajajaos-
vastaavasta kertoo, mikä oikein on KPJ, 

mitä se tekee, ja kuinka se tempaisi 
hänet mukaan toimintaansa.
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Killassa toiminnan vuonna 2009 
aloittanut Konepajajaos on jo 
varttunut kahdeksan vuoden 
ikään, osaamme solmia kengän-

nauhat ja lukea ilman tavuviivoja. Sellaisia 
asioita kahdeksanvuotiaan tulisi kuulemma 
osata, itse tulevana diplomi-insinöörinä en 
näitä hihastani ravistanut. Oma Konepaja-
jaoskipinäni syttyi jo ennen opiskeluiden 
alkua. Pienestä pitäen olen rakastanut asioi-
den purkamista ja monesti niistä ei enää eh-
jää tullut, kuulostaakin ihan KPJ-meinin-
giltä. Lukiessani fuksiopasta vuonna 2013 
sain tietää mahtavasta Konepajajaoksesta, 
joka tekee mitä haluaa, muiden tehdessä 
mitä osaavat. Killan sivuilta löysin tietoa 
jaoksesta sekä kuvagallerian (katso sieltä 
kuvat, kun vanhat sedät ovat olleet nuoria), 
ja päätin hypätä mukaan tähän hulluun 
porukkaan, kunhan pääsisin opiskelun ma-
kuun.

Tämä hetki koitti vihdoin syksyllä 
2015. Syksyn projekti oli silloisen KPJ-vas-
taavan Nikolas Laineen tuella ja turvalla 
rakentaa fuksivoimin toimiva ajokki Ota-
tarhan ajoihin. Mukaan innostui myös 
muita kaistapäitä, kuten excumestarimme 
Jami Qvisén ja fuksivääpelimme Aamos 
Varesmaa. Öljy-yhtiö Shellin arktisen 
alueen öljynporaus oli tuolloin aurinkoise-
na fuksisyksynämme ajankohtainen aihe ja 
päätimme rakentaa öljynporauslautan. Jot-
tei ajokkimme olisi liian KPJ-standardeilla 
tylsä, päätimme kehittää siihen myös resii-
nasta tutun mekanismin porauslautan lii-
kuttamiseksi eteenpäin. Kilpailu oli jymy-

menestys, ja vaikka voimaa tiehen välittävä 
ilmakumipyörä puhkesikin finaalissa, työn-
simme ajokkimme maaliin. Tästä opimme, 
ettei renkaaseen, jossa lukee ”max 3 bar”, 
tule laittaa neljää ja puolta baaria painetta. 
Kilpailumenestyksemme siivittäminä pää-
simme Tekniikka & Talous -lehteen, sillä 
voitimme kilpailun paras tekninen toteutus 
-palkinnon. Tällaista on siis Koneinsinöö-
rikillassa opiskelu, vähän kisaillaan ja heti 
olemme lehdessä. Olin myyty KPJ-toimin-
nalle.

Talvella 2016 aloitimme uusien paja-
vastaavien Henri Joonan ja Jamin johdolla 
mäenlaskuvälineen rakentamisen helmi-
kuussa koittavia mäenlaskukilpailuita var-
ten. Lähtötilanteena oli, että laskuvälineessä 
on oltava liekit ja sillä voitetaan. Päädyimme 
kiltahuoneella pidetyssä suunnitteluillassa 
valmistamaan RMS Titanicin, tultasyökse-
vän laivan, joka katkeaa neitsytmatkallaan 
kahtia. Oleellisena osana laivaan kuului 
myös laskijoiden Jack ja Rose -asusteet, 
joissa Aamos ja Niki Vihtola uivat romant-
tisesti toistensa luo halki jääveden ja lumen. 
RMS Titanic valmistui aikataulussa, ja vii-
meisenä iltana ennen Suomen Turussa vuo-
sittain järjestettävää Pikkulaskiaista kaksi 
vanhempaa tieteenharjoittajaa kommentoi-
vat laskuvälinettämme Design Factoryn 
käytävällä: ”Konepajajaoksella keulii mopo 
vuodesta toiseen aina vaan enemmän”. KPJ 
siis työskentelee Design Factoryn tiloissa 
iltaisin, ja ilman tätä heidän tarjoamaansa 
upeaa mahdollisuutta tämä kaikki tuskin 
olisi mahdollista. RMS Titanic saavuttikin 
maineen sekä kunnian lisäksi Turun Pikku-
laskiaisesta pronssia ja Helsingin Ullanlin-
nanmäellä laskiaisena järjestetyssä Laskiais-
riehassa kultaa.

Syksyllä 2016 koitti uusien fuksien 
aika, ja saimme houkuteltua paljon uusia 
jäseniä. Eivätkä lupauksemme KPJ-toimin-

nasta olleet katteettomia. Fuksit pääsivät 
heti tekemisen makuun, sillä Otatarhan 
ajot järjestetään hyvin pian orientaatiovii-
kon jälkeen. Tänä syksynä olimme poikke-
uksellisen hyvin ajan hermolla ja fuksivoi-
min rakentui Länsimetro, poikkeuksellisesti 
ajoissa. Koeajoistamme sivullinen sattui 
saamaan videon ja Facebookissa se onkin 
saanut jo lähes satatuhatta katselukertaa. 
Metron huikeat yksityiskohdat ja valtava 
koko herättivät ihastusta yleisössä. Kanssa-
kilpailijat innostuivat jopa fyysiseen kans-
sakäymiseen, josta Länsimetrolle aiheutui 
plastista deformaatiota.

Syksyn vaihduttua talveen suuntasi 
KPJ katseensa tuleviin mäenlaskukilpailui-
hin. Vuoden 2017 alusta allekirjoittanut 
sekä Mikko Heliö aloittivat konepajajaos-
vastaavina, eikä tehtävästä paineita puuttu-
nut. Vuonna 2017 KPJ on jälleen isompi, 
näyttävämpi ja menestyksekkäämpi. Tätä 
mittamaan on kehitetty vain KPJ-käyttöön 
räätälöity liekkikerroin, joka mittaa liek-
kien tilavuuden kuutiometreinä. Vuosit-
taiseksi kasvutavoitteeksi on asetettu 50 %. 
Tehtävä ei siis ollut helppo. Kiltahuoneella 
järjestetyssä suunnitteluillassa pöhisi ideoi-
ta lentävistä kissoista poliittisesti epäkorrek-
teihin aiheisiin. Idea mäkeä laskevasta sau-
nasta kuulosti jopa näiden joukossa aivan 
päättömältä — siinähän tarvittaisiin oikea 
kiuas. Sauna oli kuitenkin pitkän brains-
tormimme tulos ja KPJ-hengessä lähdimme 
sitä työstämään toisten pitäessä sitä mah-
dottomuutena. Sauna valmistui yllättävän 
nopeasti killan talousministerin ihmetel-
lessä rahojemme haihtumista Bauhausiin. 
Koelöylyt pidimme ensimmäinen helmi-
kuuta, ja se nosti hymyn jokaisen pajailuun 
osallistuneen huulille. Saunamme oikeasti 
lämpeni! 

Matka Turkuun 9.2. sai mutkia mat-
kaan, sillä vaikka saunamme oli rakennettu 

”Lähtötilanteena oli, että las-
kuvälineessä on oltava liekit 
ja sillä voitetaan.”
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killan Transporterin tavaratilan mittojen mukaan, se ei kuitenkaan 
mahtunut sisään. Allekirjoittanut tokaisikin: ”Pakko mahtua, häät 
on jo pidetty”. Oman ajatusvirheeni takia en ollut ottanut huo-
mioon oviaukkoa pienentävää runkopalkkia ja suuntasimme hake-
maan peräkärryä. Vain hiukan myöhässä saavuimme aurinkoiseen 
Turkuun ja aloitimme saunan lämmityksen. Rinteessä oranssi sauna 
herätti huomiota turkulaisten ihmetellessä: ”Siis onko tuolla oikeasti 
lämmintä?” Hämmennyksen ja kauhun sekaisin ilmein he kuiten-
kin uskoivat, että oikeasti lämpimällä saunalla voi laskea. Makkarat 
kiukaalla kikkiläiset laskivat mäkeä ja Puolalanpuiston mäkimontus-
sa pyörivät hangessa niin antaumuksella, että tuomaristolta lohkesi 
täydellisen suorituksen arvosana. Ylivoimaisena yleisöäänestyksen 
voittanut sauna palkittiinkin ykköspalkinnolla Pikkulaskiaisen mä-
kikilpailussa. Kyllä kelpasi lähteä Turun yöhön, tarinoiden mukaan 
on myös skumppapullo korkattu.

Artikkelin kirjoitushetkellä Laskiaisrieha Ullanlinnanmäellä on 
vielä edessä. Tapahtumassa tunnetusti on sitä kuuluisaa pinkkiä näy-
tetty, ja KPJ aikoo antaa kaikkensa myös tänä vuonna, jotta kaikille 
olisi mahdollisimman hauska ja ikimuistoinen tapahtuma. Tärkein-
tähän ei ole voitto vaan hauskanpito. Usein voitto ja hauskanpidon 
hyvä meininki vain korreloivat keskenään. Keväällä Konepajajaoksel-
la on edessään killan tulevan peräkärrypaljun rakennus, joka varmas-
ti saa kiltalaisia mukaan toimintaan tai ainakin nauttimaan paljusta. 
Näin Konepajajaos tempaisi minut toimintaansa mukaan.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Joona Stenman
Kirjoittaja on toinen killan konepajajaosvastaavista.

KUVISSA:
Ylhäällä Länsimetro Otatarhan Ajoissa syksyllä 2016
Keskellä Öljynporaustorni Otatarhan Ajoissa syksyllä 2015
Alhaalla Kahteen osaan katkennut Titanic Laskiaisriehassa 2016
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Alepan take away -kahvi saadaan markettikah-
veille tyypillisestä kahviautomaatista, jossa valin-
toina ovat kahvin vahvuus ja haluaako kahvinsa 
maitovaralla vai ei. Omani valitsin keskivahvana 
ja ilman maitovaraa, jotta voin maistaa kahvin 
todellisen luonteen ja nyanssit. Kahvi kustantaa 
vaivaisen yhden eerikin, ja onkin oiva valinta kii-
reiselle teekkarille, jos kahvi on jäänyt aamulla 
välistä, automaattikahviksi kahvi toimii nimittäin 
yllättävänkin hyvin. En tiedä vaikuttiko hämmen-
tävänkin positiiviseen reaktiooni ulkoilman rai-
kastava vaikutus, mutta kahvi oli hämmästyttävän 
maukasta. Kahvissa oli tietynlaista vastajauhetun 
kahvin makua, vaikka selvästi voi maistaa, ettei 
papuja koneessa tuoreeltaan jauhetakaan. 

Saapuessani seuraavaan kohteeseeni Op-
pimiskeskukseen, olin nauttinut kahvistani noin 
puolet ja kahvi oli jäähtynyt helpostinautittavaksi, 
joskin samalla huomasin maun muuttuneen epä-

miellyttäväksi. Kahvin aromaattisuus läs-
sähti täysin. Lieneekö tämä seurausta ajan 
kulumisesta, kahvin jäähtymisestä, kum-
mastakin, vai jostakin näiden salaisesta 
suhteesta, mutta kahvi ei enää maistu-
nut hyvältä. Kaiken kaikkiaan kuitenkin 
markettikahviksi varsin maukas ja 
hintakin vaivaisen euron.

ONKO KILTISKAHVIN VOITTANUTTA?
KoLehti testasi Otaniemen kahvitarjonnan, ja selvitti, onko kiltiskahville varteen otettavaa kilpailijaa, vai onko jatkossakin 
kahvin parissa notkuttava kiltiksellä. Yhteen putkeen suoritetun viiden kahvin vertailun pohjalta saatiinkin ratkaisu pulmaan 
— ja varmasti aivan liikaa kofeiinia yhteen päivään.

MITÄ? Take away -suodatin-
kahvi automaatista
MISTÄ? Otaniemen Alepa
HINTA? 1,00 euroa

Alepa

TEKSTI JA KUVAT: Markus Järvelä



15

Saapuessani Robert’s Coffeehen, ensimmäise-
nä huomasin espressokoneessa isolla seiso-
van Rancilion logon. Tämä enteili hyvää, sillä 
tiedän Rancilion valmistava laadukkaita kah-
vivärmeitä. Tilasin itselleni suodatinkahvin, ja 
kysäisin kahvin alkuperästä. Kahville  jäi opis-
kelija-alennusten jälkeen hintaa pyöreät kaksi 
euroa. Erikoiskahvikokemukseni Robert’sissa 
ovat aikaisemmin olleet varsin karmeita, joten 
en odottanut suodatinkahviltakaan ihmeitä. 
Henkilökunta oli kuitenkin varsin mukavaa ja 
sainkin kuulla erilaisista kahvilaaduista, joita he 
käyttävät tuotteissaan.

Suodatinkahveissa käytetään Robert’s Cof-
fee House Blendiä, joka on sekoitus kenialaisia, 
guatemalalaisia sekä kolumbialaisia kahvilaatuja. 

Paahtoaste on 3/5, makeus 3/5 ja täyteläisyys 
4/5 Robert’sin omien määritelmien mukaan. 
Näistä olen samaa mieltä paahdon osalta, 
joka tuli aika selkeästi esille maistelussa. Ma-
keuteen en ota kantaa, sitä ei juurikaan ollut 
havaittavissa. Täyteläisyys ei vastannut mieles-
täni annettua nelosta, vaan enemmänkin 2,5-3. 
Yllätyksellistä oli myös samankaltaisuus Alepan 
kahvin kanssa. Tämä kahvi kuitenkin oli he-
delmäisempi ja tuoreempi ja näin ollen myös 
parempaa, vaikkei kuitenkaan mitään maail-
maa mullistavaa Enemmänkin huomasi, että 
kyseessä on vain ”parempaa” tavaraa. Kahvi 
tuli termoskannusta, mutta ei ollut erityisen 
seisoneen makuista.

Aina ennen olen ostanut Ainosta ainoastaan 
aamukahveja mukaan luennolle sen enempiä 
miettimättä makua – siis ainoastaan kofeii-
nipöhinän perässä suoritettuja ostopää-
töksiä. Nyt kuitenkin oli aika miettiä, miltä 
kahvi maistuu.

Valitsin posliinikupin pahvisen sijasta ja 
täytin kahvilla. Hämmästyksekseni kuppo-

nen tsufea maksoikin vain 1,15€, normaalin 
1,55€ sijaan, eli siis yliopistomatematiikalla 
voimme laskea pahvimukin hinnaksi stratosfää-
risen 0,4€. Pahvimuki ei liene edes juurikaan 
isompi, joitakin millilitroja korkeintaan.

Tuoksu oli varsin perinteinen ”kahvilakah-
vi”, eli jonkin aikaa seissyt ja lämmitysastiassa 
tekeytynyt. Maku ei täysin vastannut hajusen-
saatiota kahvin maistuessa vain hetken aikaa 
seisoneelta. Termarin nestetason ilmoitin kui-
tenkin näytti kahvin olevan melkein lopussa, 
eli ainoa looginen johtopäätös on tällöin, että 
kyseinen termarillinen on kulunut nopeasti 

loppuun ja kahvi ei ole kerennyt tekeytyä ja 
muuttua pahanmakuiseksi. Kahvi oli muuten 
aika keskipaahtoisen oloista, mikä tuntuukin 
olevan kampuksella yleinen valinta kahvilois-
sa. Mielestäni tämä on erikoinen ilmiö tuntien 
suomalaisten kahvitottumukset, joissa vuodes-
ta toiseen kestosuosikkina on ollut erittäin 
vaaleapaahtoinen Juhla Mokka. Viime vuosina 
kuitenkin on tapahtunut muutosta aina vain 
tummempaan suuntaan, mikä on hyvää kehi-
tystä maun suhteen, joskin kahvin kofeiinipitoi-
suus kärsii pitemmällä paahtoajalla.

Mausta mainittakoon, että kahvi oli aika 
mitäänsanomatonta, vaikkakin huomasi, että 
kyseessä ei tainnut olla se ihan perinteinen 
juhlamokka. Muutaman kerran, kun suun ym-
päri purskautti, niin sai hitusen raikkautta esiin, 
mutta tämäkin analysoinnin tuloksena. Kahvin 
kahvi/vesi-suhde oli jäänyt ehkä aivan häviävän 
aavistuksen liian laihaksi omaan makuuni. Tämä 
on kuitenkin henkilökohtainen mielipiteeni.

Robert’s Coffee

MITÄ? Suodatinkahvia ter-
moksesta
MISTÄ? Oppimiskeskuksen 
Robert’s Coffee
HINTA? 2,00 euroa (opiskeli-
ja-alennushinta)

Aino

MITÄ? Suodatinkahvia 
termoksesta
MISTÄ? Kahvila Aino Kan-
didaattikeskuksen pääaulassa
HINTA? 1,15 euroa (take 
away 1,55€)
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Vielä ennen kiltahuonetta suuntasin tie-
ni HUBiin Starbucksin tuotteiden perässä. 
Kahvin saa automaatista joko maksamalla 
kortilla tahi lähettämällä tekstiviestin an-
nettujen ohjeiden mukaan. Valikoimaa löytyy 
erikoiskahvien puolelta kiitettävästi, mutta 
tämän arvostelun kannalta harmikseni auto-
maatista ei saanut suodatinkahvia. Päätin siis 
olosuhteiden pakosta arvostella erikoiskah-
veista (mielestäni) parhaimman, eli espres-
son. Valittavana on vaalea- tai tummapaahto 
ja hintaa kummallakin on maltillinen 1,80€ + 
palvelumaksu 0,30€ koska ostin tekstivies-
titse.

Espresson sopiva uuttoaika on noin 30-
35 s, mutta tällä kertaa kahvi hulahti kuppiin 
noin 15 sekunnissa, eli arvata saattaa, ettei 
kyseinen tuotos ei ollut mikään erityinen 
makunautinto. Lyhyellä uuttoajalla on maun 
lisäksi myös muita ongelmia. Espresson pääl-

le muodostuvaa kaunista vaahtokerrosta, 
eli cremaa ei muodostu juuri nimeksikään. 
Lyhyt uuttoaika saattaa johtua myös liian 
karkeasta jauhatuksesta, jolloin painetta ei 
kerry riittävästi ja vesi hulahtaa kahvipuruis-
ta läpi. Todellista syytä lyhyeen uuttoaikaan 
voi toki vain arvailla. Myös kahvin määrä on 
verrannollinen uuttoaikaan ja uuttoajan ly-
hyydestä johtuen espressoa tulikin mukiin 
ehkä normaalia sinkkuespressoa enemmän, 
mikä luonnollisesti laimentaa tuotteen. Mää-
ränsä puolesta kahvi lähenteli jo doppiota eli 
tuplaespressoa.

Kiltahuoneen kahvi on aika perus 
suodatinkahvia. Maku ei ole kaikis-
ta taivaallisin mutta käy oikein hyvin 
pahimpiin kofeiinin puutostiloihin. 
Kahvi ei kuitenkaan maistu perin-
teiseltä Juhla Mokalta, vaikka kil-
tahuoneella ei mitään muuta ikinä 
juodakaan. Uskon tämän johtuvan 
siitä, että viimeisestä kahvinkeitti-
men puhdistuskerrasta on jokunen 
tovi. Tästä huolimatta kiltiksellä on 
kaikkia muita paikkoja parempi tun-
nelma, mukavat ihmiset ja ennen 
kaikkea kahvi siellä on ilmaista. Vaik-

ka maku onkin vähän vetisenpuo-
leinen, vie kiltahuoneen kahvi tässä 
arvostelussa voiton. Kahvi maistuu 
muutenkin parhaalta omasta kupis-
ta. 

Starbucks (automaatti)

Kiltahuone

MITÄ? Espresso automaatista
MISTÄ? Starbucks-kahviau-
tomaatti Kandidaattikeskuksen 
Student HUBissa
HINTA? 1,80 euroa (+30 sentin 
tekstiviestimaksulisä)

MITÄ? Suodatinkahvia suoraan 
killan Moccamasterin pannusta
MISTÄ? Koneinsinöörikillan kilta-
huone
HINTA? Killan jäsenille maksuton



Helmikuun herkutteluiden 
jälkeen on  asioihin saatava
 joku ROTI

Rakennetun Omaisuuden TIla 2017 
julkaistaan 14.3.  Stay tuned
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KI
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17
Kuten joka vuosi, killalle on taas valittu uusi hallitus. 
KoLehti koki velvollisuudekseen ottaa selvää, mistä 
tämänvuotiset tekijät on tehty. Tämän aukeaman 
tietopaketti kertoonee tiedonjanoiselle kiltalaiselle 
hallituksesta kaiken tärkeimmän, mutta jos sekään 
ei riitä, on seuraavilla aukeamilla esitelty jokainen 
hallituslainen erikseen. 

Mistä KIKH koostuu?

12 varsinaista
hallituksen jäsentä

34 toimihenkilöä

+ = KIKH17

Naisia Miehiä
Otaniemessä Muualla

Konetekniikka
Rakennustekniikka

Ene
rgi

ate
kni

ikk
a!

Sukupuoli? Missä 
asuu?

Mitä
opiskelee?
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Hallituslaisten lukumäärä
vuosikurssin funktiona
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Mitä mieltä?

Hallituslaisten
kotipaikat kartalla
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Lassi vai Aamos?

Wapu ei lopu?

Kiltikselle vihreää teetä?

Kiltishengailu vie liikaa aikaa?

Olisitko tällä hetkellä mieluiten Alpeilla laskettelemassa?

Kesätöiden hakeminen on kivaa?

KIK liian ylivoimainen laskiaiskisassa?

Maistuuko kiltiskahvi?

Guggenheimiin valtion rahaa?

Donald Trump?

Kulkeeko Länsimetro tänäkään vuonna?

Valmistutko oikeasti tavoiteajassa?

Aiotko valmistua tavoiteajassa?

Opintotukiuudistus?

Aalto-kokardi?

Yhteinen ENG-kandi?
KYLLÄ EI
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HALLITUS

Paavo Pietikäinen

Puheenjohtaja
Anni Kankare

Sihteeri, viestintäministeri
Tuukka Virkki

Varapuheenjohtaja
Niki Vihtola

Talousministeri

Annukka Laurila

Teollisuusministeri
Marko And

Isäntä
Milla Partanen

Maisterikapteeni
Olli Kekäläinen

Opintoministeri

Aamos Varesmaa

Fuksivääpeli
Lassi Liimatainen

Fuksivääpeli
Alisa Lehtinen

ISOvastaava
Joonas Skogström

Sisäministeri
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TOIMIHENKILÖT

Sini Simpura
Emäntä

Joona Stenman

Konepajajaosvastaava

Juho Norema

Telajaosvastaava

Kalle Kekäläinen

Pakuvastaava

Veera Sairanen
Emäntä

Mikko Heliö

Konepajajaosvastaava

Emilia Jurvanen

Opintosihteeri

Katariina Ikävalko

Teollisuussihteeri

Antti Honkanen

Juomanlaskija

Alex Suomala

Lukkarijaosvastaava

Nikolas Laine

Opintosihteeri

Matti Ylikontiola

Teollisuussihteeri

Kimmo Saira

Juomanlaskija

Markus Nevalainen

Päätoimittaja

Sara Salmu

Opintosihteeri

Jami Qvisen

Excumestari

Rene Leino

Juomanlaskija

Rasmus Koivu

Virkistysjaosvastaava

Marianne Sola

Ulkovastaava

Tuomas Kaipiainen

Excumestari
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Emma Syrjänen

Alumnivastaava

Eeti Ahola
Graafikko

Emma Mäkinen

ISOwanhus

Heikki Hynynen

TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö

Jani Pusula

Tiedotussihteeri

Timo Vesala

Maisteriwaari

Jouni Ilves

ATK-vastaava

Juho Lehto

WWW-vastaava

Iina Jokinen

CN102-vastaava

Eero Pollock
Kääntäjä

Veijo Silventoinen

Maisteri-ISOvastaava

Jarna Verho

CN102-vastaava

Camilla Leiman

Dokumentoija

Henri Joona

Kiltisvastaava



LUKIJOIDEN  VIESTIT
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Viitalaaset omistaa koko Lapuan.
KP

Vaadimme kiltahuoneelle

Cosmopolitan-lehteä! Ritva

Tiesittekö, että:

Itäisen Suomenlahden kanojen 

myynnin budjetti on kotkotkassa
Köyliöjärven 
jään johtaja

Kirkastusjuhlien paluubussissa 

tunnelma on rapea kuin sipsipussis-

sa. Onneksi kirkkarit on vain kerran 

vuodessa Kalle-Risto 
Antero Pula

Oletko jutellut alkoholin käytöstä 

Jeesuksen kanssa? Minä olen!

Kossu




