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3

4 Pääkirjoitus
5 Puhiksen palsta
6  Kummisedältä
8  Edustajistovaalit tulevat
10  Dipoli on uudistunut
12  Kiltalaiset kesätöissä

16  Kolehti killan kuva-albumilla
18 Kuin kaksi marjaa
19  Tela-Veera Paukepäivillä
22  Hitchballs of  Steel kiertueella
26 Puuhanurkka

TÄSSÄ LEHDESSÄ

VEERA PÖLLYTTÄÄ HIEKKAA

s. 19

KAKSI 
MARJA

A

s. 18

KILT
ALA

ISE
T 

KES
ÄTÖISS

Ä

s. 12

PEUKKU- KYYDILLÄ POHJOISEEN

s. 22

MIKÄ 
IHMEEN 

DIPOLI?

s. 1
0



4

Koneinsinöörikillan 
lehti 3/2017

Julkaisija
Koneinsinöörikilta ry
www.koneinsinoorikilta.fi

Päätoimittaja
Markus Nevalainen
markus.nevalainen@aalto.fi

Ulkoasu ja taitto
Markus Nevalainen

Toimitus
Paavo Pietikäinen
Pentti Häkkinen
Jani Pusula
Neea Nieminen
Niki Vihtola
Juho Norema
Aleksi Partanen

PÄÄKIRJOITUS

Elämä on täynnä yllätyksiä. Ne 
eivät välttämättä kaikki ole 
positiivisia – mutta toisaal-
ta, ei kaikki negatiivisiakaan. 

Yllätyksellisyys pitää elämän mielekkää-
nä. Kun ei aina tiedä, mihin seuraavaksi 
päätyy, voi päätyä ihan eri tilanteeseen 
kuin mihin oli mielessään suunnitellut.  
Vaikkei se aina tunnukaan mukaval-
ta, jälkikäteen sitä kutsutaan usein  
kokemukseksi.

Sen, että minä astun juuri lehden 
painosta saapumisen hetkillä lentoko-
neeseen kohti Barcelonaa, ei suinkaan 
pitäisi tulla minulle yllätyksenä. En ole 
kuitenkaan vielä lainkaan sisäistänyt, että 
aivan hetken päästä lähden puoleksi vuo-
deksi vaihtoon kaupunkiin, jossa en ole 
koskaan käynyt, jossa puhuttavaa kieltä 
en ymmärrä, ja josta minulla ei vielä ole 
tiedossa edes asuntoa. En ole juurikaan 
edes ajatellut sitä, vaan olen keskittynyt 

Suomen kesästä nauttimiseen, minkä 
kesätöiltäni olen ehtinyt. Se ei ole mi-
nulle lainkaan tyypillistä, yleensä mallai-
len asioita päässäni ennakkoon jo välillä 
liiallisuuksiin asti. 

Nyt kuitenkin olen lähdössä varsin 
vieraaseen tilanteeseen oikeastaan aika 
takki auki. En voi väittää, etteikö vähän 
jännittäisi, ja ettenkö olisi asiaa ajoittain 
jopa stressannut. Samalla kuitenkin tun-
tuu myös aika hyvältä vain heittäytyä ja 
ajatella, että asioilla on tapana järjestyä. 
Yllätyksiä on väkisinkin luvassa, niin nii-
tä hyviä, kuin niitä huonojakin. 

Aivan yllättäen tajusin myös tämän 
lehden jäävän viimeiseksi minun pää-
toimittamakseni. Kiltavuosi jää 
minun osaltani hieman kesken, 
mutta tähän asti se on ollut 
kaikin puolin huikea ja tu-
lee sitä varmasti olemaan 
myös loppuun saakka, 

siitä olen varma. Hieman haikeasti 
jätän jo niin kotoisaksi muodostu-
neen Otaniemen hetkeksi taakse-
ni juuri kun uudet fuksit saapuvat ja 
Otaonnela herää taas täyteen kukois-
tukseensa kesän hiljaiselon jäljiltä. 

Asiat onneksi rullaavat tasaisen var-
masti eteenpäin. Seuraava Kolehtikin 
julkaistaan aivan normaaliin tapaan 
vielä syksyn edetessä. Siitä pitää huo-
len vuoden viimeisen lehden ajaksi 
päätoimittajan pestiin hypännyt  
Aleksi Kuuva, jonka hoteisiin 
jätän lehden turvallisin mielin. 

Vaikka omasta turvallisesta ym-
päristöstä on mukava hypätä hetkeksi  
vieraille vesille, on sinne toisaalta myös 
aina hienoa palata. Ensi vuonna on taas 
tutut kuviot ja uusi vuosi uusine kujei-

neen Otaniemessä. 

Nähdään taas tammikuussa!

Kuvat ja kuvitus
Niki Vihtola
Neea Nieminen

Paino
Picaset Oy, Helsinki
70 kpl
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PUHIKSEN PALSTA

Vastuu kasvattaa.
Allekirjoittaneen kesä on pit-

kälti sujunut kesätöiden ja niitä 
seuranneiden viikonloppurien-

tojen merkeissä. Vietin nyt toisen kesäni ny-
kyisellä työpaikallani ja viime kesän erittäin 
haastavien asioiden perehdytysjakson jälkeen 
tänä kesänä halusin ja sain ottaa enemmän 
vastuuta omista työtehtävistäni. Kesän jälkeen 
olen tilanteessa, jossa olen oppinut neljän 
kuukauden aikana enemmän uusia asioita kuin 
varmaan koskaan ja kehittänyt omaa osaamis-
tani todella paljon. Huomaan myöskin oman 
ammatti-identiteettini alkaneen rakentua viime 
vuosina ja se on syntynyt pitkälti kesätöiden 
ja siellä heränneiden kiinnostuksen kohteiden 
kautta. Vastuu, ja sen kantamisessa onnistumi-
nen, on myöskin lisännyt haluani hakea lisää 
vastuuta nyt ja tulevaisuudessa. Ja mikään ei 
ole palkitsevampaa ja ruokahalua herättäväm-
pää kuin positiivinen palaute hyvin hoidetusta 
vastuullisesta työstä. Enkä liene yksin koke-
musteni kanssa.

Vastuullisuuden tärkeyden omaan ammat-
tiin kasvamisessa on myös huomannut yhdis-
tystoiminnassa. Yhdistystoiminta on loistava 
ei-niin-vakava pelikenttä vastuunkantamisen 
harjoittelemiselle ennen työuraa. Vastuu pa-
kottaa käyttämään päätä ja ajattelemaan asioi-
ta monelta eri kantilta. Vastuu on paras tapa 
kehittää omaa osaamista ja siten oppii myös 
toimimaan vastuullisissa tilanteissa. Yrityksen 
ja erehdyksen kautta kehittyy, niin myös täs-
säkin asiassa. Hakeutukaa siis omaehtoisesti 
tilanteisiin, joissa joudutte ottamaan vastuuta. 
Jälkikäteen ette tule pettymään, vaikka alkuun 
olisikin hankaluuksia. Syksyn tullen ottakaa 
vastuuta itsestänne, omista opinnoistanne, lä-
himmäisistänne, kavereistanne ja muista opis-
kelijoista. Varsinkin niistä nuoremmista. Voin 
myös lämpimästi suositella yhdistystoimintaa. 

Kilta tarvitsee vastuunkantajia ja osaajia myös-
kin jatkossa. Työ ei ole koskaan valmis.

Säteilytuokion jälkeen hieman kevyempiin 
aiheisiin. Syksy tulee, oletko valmis! Kynän täl-
lä puolen kesä on ollut opettavainen, muttei 
se silti vedä vertoja opiskelijaelämälle ja haus-
kanpidolle. Siitä kannattaa nauttia niin pitkään 
kuin voi (kommentti ei kannusta kiltalaisia ve-
nyttämään opintojaan tavoiteajasta). Opiskelu 
on elämän parasta aikaa. 

Ja tulossa onkin aikamoinen vuosi! Orien-
taatioviikko pärähtää käyntiin syyskuun alussa 
hieman viime vuosista muuttuneella aika-
taululla Dipolin avajaisista johtuen. Dipolin 
remontin valmistumista on odotettu innolla 
ja rakennus näyttää mahtavalta. Pysyi jopa ai-
kataulussakin. Ilmeisesti jotain muutakin on 
Otaniemeen vihdoinkin aukeamassa. Se tarina 
ei ole ollut ihan yhtä ruusuilla tanssimista.

Killankin näkökulmasta elämme mielen-
kiintoisia aikoja. Koko vuoden suunniteltuja 
ja valmisteltuja projekteja alkaa puhjeta kuk-
kaan heti Orientaatioviikosta lähtien. Tulos-
sa on kaikenlaista hauskaa killalle ja kaikille 
otaniemeläisille. Syksyllä järjestetään myöskin 
AYY:n edustajistovaalit, joihin kilta lähtee täy-
sin uudella ilmeellä. Eräs ikuisuusprojektikin 
näyttäisi vihdoinkin liikahtaneen liikkeelle. 
Toiveet sen loppuun saattamisesta jopa tämän 
vuoden puolella ovat ainakin toistaiseksi kor-
kealla. Sääntöjäkin ollaan todennäköisesti ruk-
kaamassa 2010-luvulle. Katsotaan vielä mitä 
muuta saadaan aikaan. Unohtamatta mahtavia 
tapahtumia.

Yhtä kaikki, edessä on jälleen huikea syksy 
ja lukuvuosi. Nautitaan siitä ja toivotetaan taas 
kerran yksi uusi fuksisukupolvi lämpimästi 
tervetulleeksi Otaniemeen!

Nähdään Orientaatioviikolla!
Paavo
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Palstaani lukee – tuttujen kiltalais-
ten lisäksi – toivottavasti joukko 
fukseja. Kohdistan viestini ensin 
heille.

Sinä fuksi aloitat pitkän tien, joka tulee 
kovasti muuttamaan elämääsi. Älä turhaan 
epäröi pärjäämistäsi opinnoissa tai sitä va-
litsitko oikean alan. Voit luottaa siihen, että 
taidot lisääntyvät vaatimuksen mukaisesti. 
Ponnistelua tarvitaan, mutta itsensä likoon 
laittaminen on palkitsevaa. Voit luottaa sii-
hen, että monia valinnan paikkoja tulee vas-
taan ja myös mahdollisuuksia tehdä tulevai-
suudessa sitä, mitä kaikkein eniten haluat. 

Sinä fuksi istut satojen muitten joukos-
sa M-salissa seuraten hengästyttävästi ete-
nevää matematiikan kurssia. Luentoa pitävä 
professori tuntuu olevan etäinen hahmo, 
valovuosien päässä. Miten hän saattaisi no-
teerata sinut muuten kuin opiskelijanume-
rona? Sinä koet olevasi massaa – hyvä jos 
laskuharjoitusten assari oppii jouluun men-
nessä etunimesi. 

Jos jossain tilaisuudessa pääset kontak-
tiin professorin kanssa kasvokkain, yllätyt. 
Sinun ajatuksesi ja palautteesi kiinnostavat 
häntä yhtä paljon kuin maailman toisella 
puolella pidettävä konferenssi, johon hänen 
pitää patistaa tohtoriopiskelijaansa saamaan 
julkaisunsa valmiiksi. 

Vuosikymmeniä sitten opiskeluvuosina 
minä murehdin pärjäämistä opinnoissa ja 
sitä, selviänkö mahdollisen valmistumisen 
jälkeen töissä tekemättä emämunauksia. 
Usein iski epätoivo: eihän tästä mitään tule… 
Sitten jostain salamaniskusta kaikki muut-
tui. Aloin luottaa tulevaisuuteen, luottaa 
itseeni ja rakastaa elämää. Siitä lähtien on 
jokaisena aamuna mielessäni lämmin tunne: 
Työpöydällä ja kotipihalla on monta tekemätöntä 
asiaa. Kaikki ovat mukavia. Mitähän niistä eh-
din tänään tehdä? Minun on vaikea ymmärtää 
sitä pessimistiä, jonka aamu on synkkä: Mi-
tähän kamalaa tänään tapahtuu? Viime viikolla 
tein pelkkiä vääriä valintoja. Mitähän ilkeää se 
naapuri eilisillä sanoillaan tarkoitti? Eikä ku-
kaan ihminen ole aidosti minusta kiinnostunut. 
Minkä takia vaivautuisin nousemaan ylös?

Kouluvuosina 1950-luvun puolivälissä 
oli maailma kovin toisenlainen ja tapakä-
sitykset sovinnaisia. Mieleeni muistui sar-
jakuvastrippi tuolta ajalta. Ensimmäisessä 
kuvassa mies saapuu herraseuraan kovin 
kurjassa kunnossa. Puvuntakin vasen hiha 
on revennyt irti olkapäästä, silmän ympä-
rille on kehittymässä mustelma ja rystyset 
veressä. Hän selittää toisille: ”Olin taistelus-
sa naisen kunniasta”, ja odottaa hyväksyviä 
reaktioita. Niiden sijaan yksi miehistä kysyy 
latistavasti: ”Kummalla puolella sinä olit?” 

Miehen naama venähti. Siihen aikaan oikea 
ja väärä olivat hyvin selkeät käsitteet. 

Minkähän takia minä tuon kappaleen tähän 
kirjoitin? Nyt tarvitaan pitkä aasinsilta, vielä 
pitempi kuin Killan lukkareilla yleensä Kuuban 
Yössä.

Lukija laskee ylläolevan perusteella, että 
ikäni on noin 70. Lukija nyt varmaan poh-
tii, missä kunnossa Otaniemen 8 vuotta 
sitten jättänyt Häksä fyysisesti ja psyykki-
sesti onkaan. Minäpä kerron pari asiaa: kas-
vojeni rypyt ovat syviä kuin railot Alppien 
gletscherissä ilmastonmuutoksen edetessä. 
Panen mielelläni metsäpolulla juoksuksi, 
koska vauhti ja hengästyminen tuntuvat 
mukavalta. Mielentasapainon järkkymisestä 
saatiin kesällä vääjäämätön todiste: Ostin 
vaimoni kanssa suuren ja kalliin moottori-
veneen. Lähipiirimme on kauhuissaan. He 
olivat laskeneet, että vähitellen vaihdamme 
portaita täynnä oleva omakotitalomme yk-
sitasoiseen huoneistoon terveyskeskuksen 
ja S-Marketin lähellä – nyt meillä on ajatus 
veneillä Itämerellä pitkälle lokakuuhun.

Heinäkuun aikaan vierasvenesatamat 
ovat täynnä ja tietynlainen viidakon laki 
vallitsee. Moni veneilijä pyrkii suojelemaan 
upouutta daycruiseriaan ja pelkää että laitu-
ria lähestyvä suuri ökyvene tunkee viereen 

KUMMISEDÄLTÄ

Hei täältäkin suunnalta!
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ja rutistaa hänet. Arasti hän viittoilee tulijaa 
toisille paikoille oman silmäteränsä kim-
pusta. Ökyveneestä vastataan: ”Välimerellä 
tungetaan kapea keula väkisin pieneenkin 
rakoon. Ei maailmaa kaada jos jokin le-
puuttaja halkeaa. Mitä siinä rutiset, hieno-
helma? Ole tyytyväinen etten tunge viereesi 
venettäni uimataso edellä. Paikkasi taitaa 
paremminkin olla tuolla kaislikon tuntu-
massa. Minun veneeni kylkeen ovat aina 
kaikki tervetulleita ja kanteni yli saa ihan 
vapaasti kävellä!”

On helppo kuvitella, että tämän avauk-
sen jälkeen syntyy venemiehistöjen välille 
jäätävä hiljaisuus jota jatkuu, kunnes toinen 
purjehtii eteenpäin. Toisen puoleisen naa-
purin kanssa kumpikin vaihtaa leppoisasti 
kuulumisia ja kutsuu lasilliselle auringon-
laskun aikaan. Puoliääneen päivitellään sitä, 
millaisia sivistymättömiä moukkia on tässä-
kin laiturissa ihan lähellä. 

Laituriin tulo stressaa kokenuttakin hu-
viveneilijää. Kunpa me malttaisimme vene-
retkillä kuin muissakin elämän ensikohtaa-
misissa osoittaa hienotunteisuutta. Kukaan 
ei ole täydellinen, mutta huono alku voi 
synnyttää pitkäaikaisen ja täysin turhanpäi-
väisen vihanpidon.  

 
Herttainen pieni kirja on Elsa Könösen 

Vuosikymmen Mannerheimin sihteerinä. Laitan 
loppuun siitä kaksi Mannerheimin lausu-
maa: 

”Neiti ei taida pitää kouluneuvos  
M:stä? Te olette vielä lapsi, mutta minä olen 
jo vanha mies. Tahtoisin, että te oppisitte 
sen, minkä kokemus pitkän elämäni aikana 
on minulle opettanut: hyvän asian, hyvän 
tarkoitusperän puolesta meidän on usein 
suostuttava yhteistyöhön myös sellaisten 
henkilöiden kanssa, joita emme voi joka 
suhteessa hyväksyä.”

Toisen kerran Elsa Könönen oli Man-
nerheimin vaatimuksesta naputellut suut-
tumusta tihkuvan moitekirjeen Punaisen 
Ristin sairasmajan hoitajalle, joka oli ylittä-
nyt tili- ja toimivaltuutensa. Ensimmäinen 
diplomaattinen Elsan oma luonnos ei ollut 
lainkaan sitä mitä kenraali halusi. Elsa pyy-
si Mannerheimia allekirjoittamaan toisen, 
jyrkkäsävyisemmän kirjeen. Mannerheim 
totesi sen turhaksi, neiti voi itse sen allekir-
joittaa. 

Elsa katsoi kenraalia silmiin ja sanoi 
hiljaa: ”Minä en voi sitä allekirjoittaa. Kirje 
sisältää mielestäni sellaista mikä ei ole totta 
eikä oikein.” Kenraali katsoi Elsaa synkästi, 
nousi, meni ovesta ulos ja pamautti sen jäl-
keensä kiinni niin, että Annankatu 16 tuntui 
tärähtävän.   

Seuraavana aamuna Mannerheim pyysi 
eilisen kirjeen, repi sen neljään kappalee-
seen ja heitti paperikoppaan.

”Jaa-a neiti, on sentään hyvä ettette 
tätä kirjettä lähettänyt. Neiti on kuullut pu-
huttavan Mannerheimin temperamentista. 
Minä olin aivan kohtuuton ja teitte oikein 
kun kieltäydyitte panemasta nimeänne 
tuollaisen kirjeen alle. Pyydän, että annatte 
anteeksi ja koetatte ymmärtää minua. Olen 
kokenut elämässäni paljon sellaista, joka on 
kuluttanut hermojani. Ja pelkään etten ajan 
mukana muutu paremmaksi vaan pikem-
minkin pahemmaksi. Jos vielä joutuisitte 
kiivauteni uhriksi, pyydän ettette loukkaan-
nu, vaan ajattelette: ei hän kuitenkaan tar-
koita sitä.” Sitten haettiin esille alkuperäi-
nen luonnos ja lähetettiin Mannerheimin 
allekirjoittamana.  

Nauttikaa syksyn kauniista luonnosta, 
mieluiten Kiltalaisten turvallisessa seurassa!

Pentti ”Häksä” Häkkinen
KIK Kunniajäsen
Oltermanni 2001 – 2007
Professori emeritus
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Edustajisto on ylioppilaskunnan 
ylintä päätösvaltaa käyttävä or-
ganisaatio, joka koostuu 45 jä-
senestä. Edustajiston jäsenet 

valitaan joka toinen vuosi järjestettävissä 
edustajistovaaleissa. Edustajisto kokoon-
tuu noin kerran kuukaudessa edustajiston 
kokouksissa, joissa päätetään muun muassa 
ylioppilaskunnan talousarviosta ja tilinpää-
töksestä, rakentamisesta, lainoista ja sään-
nöistä. Tämän lisäksi edustajisto valitsee yli-
oppilaskunnan hallituksen sekä hallituksen 
puheenjohtajat ja ylioppilaskunnan ylimmät 
virkamiehet. Edustajistossa päätetään siis 
suurimmista ylioppilaskunnan jäseniä kos-
kettavista asioista ja edustajiston päätökset 
vaikuttavat täten jokaisen opiskelijan ar-
keen. Edustajistossa pääsee vaikuttamaan 
ja seuraamaan ylioppilaskunnan asioita ai-
tiopaikalta. 

  
  

Lujan ehdokkaaksi? 
Tänä vuonna kone- ja rakennustekniikan 
opiskelijat lähtevät edustajistovaaleihin 
liikkeelle uudella uudistuneella vaaliliitolla. 
Vaaliliittomme nimi Luja kuvaa opiskeli-
joiden lujaa kiinnostusta ylioppilaskunnan 

asioihin ja halua vaikuttaa opiskelijayhtei-
söön edustajistossa tehtävien päätösten 
kautta. Lisäksi haluamme olla koko vaali-
liiton voimin mukana tuomassa nuorempia 
opiskelijoita mukaan päätöksentekoon ja 
tässä etenkin fukseilla on oiva mahdolli-
suus päästä heti opintojen alussa mukaan 
näkemään, miten päätöksenteko ylioppilas-
kunnassa toimii. Se, että päätöksentekoon 
halutaan mukaan etenkin nuorempia henki-
löitä ei kuitenkaan tarkoita, että vanhemmat 
eivät olisi tervetulleita mukaan, vaan kaikki 
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mu-
kaan siitä huolimatta onko ensimmäisen, 
toisen vaiko N:nnen vuoden opiskelija. 

Edustajistossa mukana olevilla on 
oiva mahdollisuus kartuttaa hyödyllistä 
kokemusta työelämää varten. Lisäksi edus-
tajistotoiminnassa, kuten kaikessa opis-
kelijaelämän aktiivitoiminnassa, pääsee 
verkostoitumaan ja tapaamaan uusia ihmi-
siä sekä luomaan ystävyyssuhteita muiden 
ainejärjestöjen opiskelijoiden kanssa. 

Ehdokkaaksi on helppo lähteä ja mi-
käli tulee valituksi edustajistoon, niin kaikki 
tarvittava opetetaan ja kuten vanha sanan-
lasku kuuluu: tekemällä oppii parhaiten. 
Jos mielenkiinto edustajistovaaleja kohtaan 

Tänä syksynä on taas vuorossa 
AYY:n edustajistovaalit, joissa 
valitaan edustajisto seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi päättämään 
AYY:n asioista. Ehdolle edusta-
jistovaaleihin voi asettua kuka 
tahansa ylioppilaskunnan jäsen. 
Ehdolle voi asettua syyskuun 
ajan. Itse edustajistovaalit ovat 
loka-marraskuun vaihteessa, 
jolloin kaikki ylioppilaskunnan 
jäsenet voivat äänestää ja siten 
vaikuttaa tulevan edustajiston 
kokoonpanoon.

EDUSTAJISTOVAALIT
AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALIT 
JÄRJESTETÄÄN 30. LOKAKUUTA – 8. MARRASKUUTA.



EHDOKKAAKSI ILMOITTAUTUMI-

NEN TAPAHTUU SYYSKUUN AIKA-

NA.  VOIT ILMOITTAA KIINNOSTUK-

SESTASI LUJAN  VAALIPÄÄLLIKÖLLE.

EHDOKASASETTELU SYYSKUUSSA

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI! ÄÄNESTYS TA-

PAHTUU NETISSÄ AALTO-TUN-

NUKSILLASI JA ON HELPPOA JA 

NOPEAA. ÄÄNESTYSAIKA ON  

30.10. - 8.11.

ÄÄNESTYSAIKA MARRASKUUSSA

UUSI EDUSTAJISTO ALOITTAA KAK-
SIVUOTISKAUTENSA TAMMIKUUS-
SA 2018.

UUSI EDUSTAJISTO ALOITTAA

1

2

3

NÄIN HOMMA ETENEE:

9

Lisätietoa edustajistovaaleista saat  
osoitteesta ayy.fi/vaalit.

Vaaliliitto Luja
- kone- ja rakennustekniikan opis-
kelijoiden aiemmin nimellä Koner-
gia kulkenut vaaliliitto ja tuleva 
edustajistoryhmä

- lähtee edustajistovaaleihin 2017 
uudella nimellä, edustaakseen pa-
remmin myös rakennustekniikan 
opiskelijoita

- Uusi nimi Luja valittiin keväällä 
2017 nimiehdotuskilpailun pohjalta

heräsi, niin ota rohkeasti yhteyttä Lujan 
vaalipäällikköön eli allekirjoittaneeseen. 
Lisäksi ylioppilaskunnan sivuilta löytyy 
lisää tietoa edustajistovaaleista tai voit 
tulla rohkeasti kysymään lisää tietoa, mi-
käli näet vaaliliittomme jossakin tapahtu-
massa mukana. Ja mikä tärkeintä, lähde 
rohkeasti mukaan ehdolle edustajistovaa-
leihin ja muista äänestää syksyn edustajis-
tovaaleissa olitpa itse ehdolla tai et. 
 
Jani Pusula
Vaaliliitto Lujan vaalipäällikkö
jani.pusula@aalto.fi
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UUDISTETTU DIPOLI
Alunperin Reima ja Raili Pietilän suunnittelema Dipoli on otettu käyt-
töön syksyllä 1966 TKY:n ylioppilastalona. Vuodesta 2014 eteenpäin 

omistajana on ollut Aalto-yliopisto. Nyt rakennus on avattu uudelleen 
peruskorjauksen jäljiltä palvelemaan Aalto-yliopiston uutena, yhteisenä 

päärakennuksena, josta löytyy niin auditorio, ravintoloita ja saleja kuin 
työskentely- ja näyttelytilojakin. 

”Tarjoamme talon käyttäjille aivan uudenlaisen palvelu- ja tilakokemuksen; yliopiston toimin-
ta näkyy auloissa ja muissa tiloissa monin eri tavoin. Dipolista muotoutuu toimelias Aalto-yliopiston  
kohtaamispaikka.” - Tuula Teeri, Aalto Inside, 06/2015

”Legendan mukaan Dipoli piirrettiin aluksi vielä suuremmaksi, mutta sitten mieli muuttui. Arkkitehti Reima 
Pietilää pyydettiin pienentämään taloa. Hän otti viivottimen ja vetäisi yhdellä viivalla talon halki. Siksi Dipolissa 

on nyt yksi suora seinä.” - Tekniikka&Talous 24.2.2006

”Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa teki ensimmäisen valtiovierailunsa Suomeen marraskuussa 1974. Toisen 
vierailupäivänsä aikana hän vieraili teekkareiden luona Dipolissa. Vierailun aikana Kaarle avasi nimikkokadun 
ja joi kossuryypyn päälle.” - HS 21.2.2016

”Täällä voi pitää 31 erillistä tilaisuutta ja jokaiseen tilaan saa järjes-
tettyä tarjoilun ja sisäänkäynnin menemättä muiden tilojen kautta.”  
- Vesa Ruusunen, Tekniikka&Talous 24.2.2006
 

”Dipolin edessä on näyttävä käpyveistos, jonka taiteellinen suunnittelija oli arkkitehti Reijo Perko ja sen 
tekniikasta vastasi Heikki Koivikko. -- Kävyn vihki silloinen Dipolin kunniatalonmies presidentti Urho 
Kekkonen. Avajaisten yhteydessä tehtiin seuraava jäynä. Kun Kekkonen saapui käpyä avaamaan, 
tuotiin hänelle punaisella silkkityynyllä teekkarimuseosta hankittu laite, jota oli käytetty rakennus-
työmailla dynamiittiräjähteiden laukaisemiseen. Laitteessa oli pieni kampi. Sitä pyörittämällä syn-
tyi sähkövirtaa, joka sytytti räjähdyspanokset. Juhlalliset avaussanat lausuttuaan Urkki pyöritti 
kampea, jonka piti avata Käpy. Mitään ei tapahtunut. Kaikki odottivat hiljaisina ja Kekkonen 
näytti hämääntyneeltä. Silloin astui esiin Heikki Koivikko ja sanoi: ”Herra Presidentti, pyörit-
täkää kampea voimakkammin”. Kekkonen veivasi oikein kiukkuisesti. Käpy rupesi avautu-
maan. Tämä johtui siitä, että vasta silloin käännettin katkaisinta, joka kytki virran päälle.”  
- Ilkka Larjomaa, Dipoli – Rakennushistoriaselvitys ja inventointi, 20.03.2015

Dipolissa on 
monta ovea.

O
PISKELIJA

LO
U

N
A

STA
!

D
ipolista saa opiskelijahintaista ruokaa, paitsi

arkisin pitkälle iltaan asti, m
yös lauantaisin!
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Sanotaan, että kesä on ihmisen parasta aikaa. 
Kauniit kesäpäivät vietetään mökillä grillaten, 
jonka jälkeen puusaunan löylyistä pulahdetaan 
järveen polskimaan. Tai sitten ei. Teekkari viet-
tää usein kesänsä töitä paiskien. Parhaimmillaan 
kesätöissä pääsee soveltamaan oppimaansa 
käytännössä sekä saamaan monipuolista  
työkokemusta juuri siltä omalta alaltaan  
— toki unohtamatta palkkapussia jonka turvin on 
hyvä aloittaa taas seuraava lukuvuosi.  
Kolehti haastatteli kolmea kiltalaista, joiden ke-
sät ovat kuluneet niin toimistossa, telakalla kuin  
kandinkin parissa.
TEKSTI: NEEA NIEMINEN
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Tatu Okkonen, 21, aloittelee 
kolmatta vuottaan kone- ja ra-
kennustekniikan opinnoissaan. 
Hän on työskennellyt tarkastus- 

ja testauspalveluihin keskittyneen Inspecta 
Oy:n uuden digitaalisen tarkastamisen pa-
rissa jo vuoden. Inspecta tiedotti kesäkuun 
2017 alussa kotisivuillaan aloittavansa len-
nokein tehtävät tarkastukset, ja tarjoavan 
asiakkaalle kuvien lisäksi myös mallinnuk-
sen sekä kokonaisselvityksen hankalastakin 
kohteesta. Tatun työ keskittyykin näiden 
niin sanottujen dronejen hyödyntämiseen 
erilaisten kohteiden tarkastamisessa.

”Viime syksy meni oikeastaan koko 
palvelun kehittämiseen; tekniikan ja asiak-
kaiden kartoittamiseen ihan tyhjästä. Nyt 
keskitytään asiakkaiden hankkimiseen sekä 
itse tarkastusraporttien ja mallinnusten te-
kemiseen”, Tatu kertoo uuden palvelun pa-
rissa työskentelystä.

Kesällä Tatu esimerkiksi mallinsi sekä 
laati tarkastusraportin yhdessä asiantuntijan 
kanssa erään vesitornin katon kunnosta. 
Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu avustaa 
siltojen monitoroinnissa, ja kesällä mukaan 
tuli vielä bonuksena kiinteistöjen asbestitar-
kastukset. Tatun opiskelu- ja työmotivaa-
tio on korkealla, ja suunnitelmissa olisikin 
aloittaa maisteriopinnot jo ensi vuonna. 
Edelliskesän kursseilta jäänyt positiivinen 
kuva kesäopiskelusta kannusti Tatua kesä-

kandin tekoon, ja nyt hän tekeekin työnan-
tajalleen kandia aiheesta ”Multikoptereiden 
hyödyntäminen siltojen visuaalisissa tarkas-
tuksissa”.

”Se [kesäkandi] oli semmoinen hyvä 
jatke, jota Inspecta voi sitten käyttää hy-
väkseen, ja samalla myös minä opin paljon 
sillantarkastuksesta, Tatu kertoo kuitenkin 
myöntäen samalla homman olevan aika 
rankkaa.

Vapaa-aikaa ei jää paljon, ja vaikuttaa, 
että monet muut ovatkin lopettaneet kan-
din kesken. Asiaa helpottavat kuitenkin 
Suomen huonot kesäsäät sekä kesäkandin 
normikandia pidemmät palautusvälit. Töi-
den tekeminen kandin ohessa on Tatun sa-
nojen mukaan jopa auttanut, kesätyöt ovat 
tuoneet vastapainoa kirjoittamiselle.

”Kandin kanssa on löytynyt semmoi-
nen hyvä balanssi fyysisen ja ns. teoreettisen 
työnteon välillä”, hän toteaa.

Kesäkandia harkitsevan Tatu suositte-
lee pohtimaan ajankäyttöä sekä sitä, onko 
kandin aihe tarpeeksi motivoiva. Aloittami-
sen jälkeen kun motivaatio tuppaa helposti 
laskemaan kuin lehmän häntä, ainakin vii-
meistään silloin kun aurinko alkaa viimein 
paistaa. Kandin parissa Tatu on oppinut 
jaksottamaan työt, koulun ja vapaa-ajan 
keskenään, sekä joutunut opettelemaan 
kalenterin käytön saadakseen kaikki asiat 
hoidettua ajallaan. Haastavinta hänelle on 
kuitenkin ollut itse kirjoittaminen.

”Kirjoitin lukiossa aika huonosti äidin-
kielestä, enkä ole muutenkaan ikinä oikein 
pitänyt kirjoittamisesta. Voin siis sanoa, että 
oli aika pirun haastavaa aluksi”, Tatu myön-
tää.

Aihe oli kuitenkin mieluisa, ja kirjoit-
taminenkin lähti lopulta rullaamaan omalla 

painollaan. Syksyllä Tatu suunnittelee jatka-
vansa saman aiheen parissa, niin töissä kuin 
opiskeluissakin. Haaveissa on myös diplo-
mityö samasta aiheesta, mutta laajemmassa 
mittakaavassa. Kaiken tämän lisäksi tarkoi-
tuksena olisi opetella hallitsemaan dronejen 
lennätys täysin, jotta tulevaisuudessa Tatu 
osaisi käyttää myös Inspectan huippukop-
teria.

”On tää kyllä ihan unelmapaikka, ja 
oonkin tosi kiitollinen firmalle tästä mahik-
sesta”, Tatu sanoo. >>

TATU!

”Kandin kanssa on löytynyt 
semmoinen hyvä balanssi 
fyysisen ja ns. teoreettisen 
työnteon välillä.”
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lisesti oleva haitallinen ilma ei pääse vuota-
maan sisäilmaan.

 Alun perin Saara ei ajatellut olevansa 
kiinnostunut korjausrakentamisesta, mut-
ta kesän aikana hän on ymmärtänyt, miten 
paljon voi oppia vanhaa korjaamalla.

”Kaikki tämä on ollut tosi mielenkiin-
toista, ja olen saanut ihan uuden näkökul-
man rakentamiseen: mikä kaikki on mennyt 
pieleen ja miten ei ainakaan kannata raken-
taa”, hän kertoo sekä kehuu työn monipuo-
lisuutta. Puolet ajasta kuluu työmailla ja lo-
put toimistolla Ilmalassa. 

 Kesätöiden lomassa oppii usein kä-
tevästi myös oman alansa sanastoa sekä 
käytänteitä. Saara kertoo aiheuttaneensa 
alkuvaiheessa hilpeyttä yrittäessään keksiä 
tavaroille oikeita nimiä: johtolaatikko olikin 
sähkökouru ja kattolaatat alapohjalevyjä. 
Isommilta virheiltä on kuitenkin säästytty, 
eikä Saara ole rakenteisiin reikiä poratessaan 
vielä osunut esimerkiksi lattialämmitykseen 
tai seuraavan talon seinään, niin kuin on 
joillekin päässyt käymään.

”Aika usein on saanut esittää fiksum-
paa kuin onkaan, esimerkiksi keskustelles-
sa urakoitsijan edustajan kanssa. Onneksi 

kaiken voi kirjoittaa muistiin, ja kysyä sitten 
myöhemmin viisaammalta työkaverilta”, 
Saara kertoo.

Kesätöiden hakeminen voi olla stres-
saavaa, ja sitä se oli myös Saaralle. Hän sai 
paikan vasta myöhään keväällä ystävänsä 
ystävän kautta. Saara neuvookin kesätyön-
hakijoita olemaan ennakkoluulottomia, ja 
ottamaan perinteisen hakemisen rinnalle 
avuksi myös niin sanotun puskaradion. Ky-
seleminen lähipiiriltä tai esimerkiksi Face-
bookin kautta saattaa tuottaa tulosta jopa 
tehokkaammin kuin viralliset reitit.

”Tämä työpaikka saattaa olla paras 
minkä edes olisin voinut saada”, Saara tote-
aa ja suunnittelee palaavansa Swecolle myös 
ensi kesänä. Syksyllä hän aikoo kuitenkin 
keskittyä täysillä opintoihin, nyt kun oma 
fuksivuosikin on jo takana päin. Tarkemmat 
tulevaisuuden suunnitelmat eivät kuiten-
kaan ole vielä selkeät, ja Saara toivoo, että 
toisen lukuvuoden kurssit auttavat suunnan 
löytämisessä.

”Työssäni näen paljon sitä mitä raken-
tamisessa tehdään väärin, ja nyt kun haluan 
korjata kaikki rakennusalan ongelmat, en 
ole ihan vielä keksinyt, mitä kursseja sitä 
varten kannattaa ottaa”, Saara sanoo.

SAARA!

Rakennustekniikkaan suuntautu-
nut Saara Kemppainen, 26, 
aloittelee nyt toista vuottaan 
opinnoissaan. Kesän hän on 

viettänyt oman alansa töissä sisäsilmatut-
kimuksen harjoittelijana Sweco Asiantun-
tijapalveluissa.

”Aika harva tietää koko yrityksestä, 
ja Swecosta tulee lähinnä mieleen Länsi-
metro – meillä ei ole mitään tekemistä sen 
kanssa!” Saara naurahtaa. 

Saaran työtehtäviin kuuluu esimerkik-
si pölynhallinta rakennustyömailla tai näy-
tepalojen otto, jolla kartoitetaan homeen 
määrää rakenteissa. Lisäksi Saara tutkii 
rakennuksen tiiviyttä merkkiainekokeilla: 
huoneen ollessa tiivis rakenteissa mahdol-

”Saara kertoo aiheuttaneen-
sa alkuvaiheessa hilpeyttä 
yrittäessään keksiä tavaroille 
oikeita nimiä: johtolaatikko 
olikin sähkökouru ja kattolaa-
tat alapohjalevyjä.”



Keväällä 2017 Meyer Turku 
Oy vahvisti kahden miljardin 
euron kaupan uusien ristei-
lijöiden rakennuttamisesta 

kasvattaen tilauslistansa ennätyksellisen 
pitkäksi ja aloittaen heti laivanrakennustii-
minsä vahvistamisen. Yksi palkatuista oli 
konetekniikan kolmannen vuoden opiskelija  
Niko Erä-Esko, 25, joka pakkasi tavaran-
sa ja muutti kesäksi aurinkoiseen Turkuun. 
Ilmainen asunto Turun Ylioppilaskylästä 
järjestyi Turun ja Rauman kaupunkien sekä 
Turku Science Park Oy:n yhteisen Kesä-
teekkarikampanjan kautta.

”Täytettiin kaverin kanssa hakemukset 
netissä, ja saatiin asuntotarjoukset samasta 
solusta heti seuraavalla viikolla”, Niko ker-
too.

Niko työskentelee kahdessa vuorossa 
hitsaten rungon jäykistäjiä TUI Cruisesin 
uuteen risteilyalukseen, Neue Mein Schiff  
2:een. Hänellä ei ollut aikaisempaa koke-
musta hitsaamisesta, ja ensimmäiset vajaat 
pari viikkoa töissä sujuivat harjoitellen.

”Mielestäni on tärkeää, että diplomi-in-
sinöörillä on kokemusta myös haalarihom-
mista”, Niko sanoo. Hitsaamisen lisäksi 
Niko on oppinut myös yleisestikin teräk-
sen työstämisestä sekä saanut käytännön 
kokemusta lean-filosofian soveltamisesta 
työskennellessään telakan väistötiloissa 
Pansiossa.

Työvuorot sijoittuvat arkipäiville, joten 
viikonloput Niko viettää kotonaan Otanie-
messä. ”Onneksi välimatka on suhteellisen 
lyhyt, vaikka kyllä tuo Turun motari on 
tullut ehkä vähän liiankin tutuksi”, Turus-
sa myös kerran aikaisemmin asunut Niko 

naurahtaa. 
Suurin osa Nikon hitsaamista saumois-

ta tulee piiloon rakenteiden sisään, mutta 
välillä hän saa tehtäväkseen hitsata myös 
näkyville tulevia palkkeja. ”Käytin ker-
ran koko päivän yhden pitkähkön I-palkin 

hitsaamiseen ja viimeistelyyn, koska tiesin 
palkin tulevan jonnekin näkyville ja halusin 
oman työn jäljen näyttävän hyvältä. Palkin 
ollessa valmis, kävin katsomassa mihin se 
tulee, ja paikaksi selvisikin laivan savupiipun 
yläraja. Sieltä se tuskin näkyy yhdellekään 
matkustajalle ikinä”, Niko kertoo huvittu-
neena. ”Mutta toisaalta voin ainakin sanoa 
hitsanneeni laivan korkeimmalle sijoittuvan 
I-palkin”, hän kuitenkin jatkaa.

Maisterivaiheen opinnot Niko on haa-
veillut suorittavansa Tukholmassa Kungliga 
Tekniska Högskolanissa lentotekniikan pa-
rissa, mutta ennen sitä edessä on vielä kan-
din viimeinen vuosi sekä tietenkin itse kan-
din kirjoittaminen. Tulevana lukuvuotena 
hän aikookin keskittyä täysillä opintoihin.

”Joskus voisi olla myös kiva käydä ris-
teilyllä tällä laivalla, jonka rakentamiseen 
olen osallistunut”, Niko pohtii. 

NIKO!

”Ilmainen asunto Turun  
Ylioppilaskylästä järjestyi 
Turun ja Rauman kaupunkien 
sekä Turku Science Park Oy:n 
yhteisen Kesäteekkarikam-
panjan kautta.”
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Vanhemmat tieteenhar-

joittajat kertovat jat-

kuvasti omista vil-

leistä fuksivuosistaan 

ja perinteistä, joista 

nuoremmilla ei ole ha-

juakaan. Kolehti su-

kelsi kahdenkymmenen 

vuoden taakse killan 

kuva-arkistoon etsimään 

faktoja.

FUKSI- 
MEININKIÄ 
90-LUVULLA

1997

1997
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1996

1996

199
6
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KUIN KAKSI MARJAA

Jami Qvisén
koneteekkari

Tom Cruise
skientologi

Camilla Leiman
koneteekkari

Katherine Heigl
näyttelijä



Lähinnä Alvarin koristamiseen tottunut killan 
ylpeys sai kutsun vieraaksi sille ehkä ominaisem-

paan ympäristöön, pöllyttämään hiekkakenttiä 
kaltaistensa seurassa Sastamalaan. Kevään päät-
teeksi joukko kiltalaisia lähti aiheuttamaan yleistä 

hämmennystä — vaihteeksi maaseudulle.

TELA-VEERA 

PAUKEPÄIVILLÄ

19
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Helmikuun alussa Konekan-
sa-keskustelufoorumin ad-
min otti allekirjoittaneeseen 
yhteyttä ja kyseli, josko ko-

neinsinöörikiltalaiset haluaisivat päästä 
kehäteiden tuolle puolen ulkoiluttamaan 
maskottiaan. Kyseessä oli siis Paukepäivät 
([paukepæivæt], lausutaan ilman loppukah-
dennusta), tapahtuma jossa hullut keksijät 
ja oman elämänsä pellepelottomat esitte-
levät ja käyttävät laitteitaan ilman valvovan 
viranomaisen pikkutarkkoja sääntöjä. La-
vettikyytikin Tela-Veeralle luvattiin järjestää 
kilpailevan koneaiheisen lehden maksama-
na.

Niinpä tapahtuman koittaessa 27.5. 
yhdeksän reipasta koneteekkaria pakkautui 
kolmeen autoon Otaniemessä suunnaten 
kohti Huittisten ja Sastamalan rajaa. Aikai-
sin aamulla suoritettu lähtö sekä pilvinen 
sää selvästi masensi lähtijöitä, sillä ensim-
mäinen sihahdus kuultiin jo Leppävaaran 

kohdalla. Matka taittui vauhdikkaasti, ja 
pian olimmekin jo Huittisissa, jossa paikal-
linen taide herätti matkalaisissa kummas-
tusta. Ravitsevan pizzerialounaan ohella 
seurueemme historiatietoisin viihdytti mei-

tä kertomalla kuinka Naantalin luostarikirk-
ko paloi 4. maaliskuuta 1628 kun Kustaa 
II Aadolfin paaši Johan Henrikinpoika Jä-
gerhorn af  Spurila ampui luostarin katolla 
istuvia harakoita ja aseen hehkuva etupanos 

osui sattumalta pahasti säröilleeseen katto-
paanuun ja sytytti sen palamaan.

Pelipaikoille päästyämme aloitimme 
toiminnan perinteikkäästi yrittämällä telat-
raktorin käynnistystä. Monien korjausten ja 
paikalla olleiden asiantuntijoiden neuvojen 
jälkeen lisäsimme polttoainetta, kytkimme 
sytytysvirran päälle ja käynnistimme trak-
torin. Vaaleanpunainen monsteri herätti 
muissa selvästi innostusta ja hilpeyttä möy-
hiessään tapahtumakenttää uuteen uskoon. 
Vauhdikkaasta menosta ei tosin selvitty 
ilman fyysisiä ja henkisiä vaurioita; vauh-
dikkaammassa ojan ylityksessä eräs kuljet-
tajista löi päänsä traktorin kattoon ja kiih-
dytyskilpailusta toista telahärveliä vastaan 
jäi käteen karvas tappio.

Ajokuntoisten koneenkäyttäjien luku-
määrän vähentyessä päätimme suunnistaa 
majapaikkaa kohti. Johtoauton kääntyessä 
kohti Turkua moni jo kaiveli paniikissa pas-
sia taskuistaan, mutta onneksi ihan sinne 

”Monien korjausten ja paikalla 
olleiden asiantuntijoiden neu-
vojen jälkeen lisäsimme polt-
toainetta, kytkimme sytytys-
virran päälle ja käynnistimme 
traktorin.”

TEKSTI: JUHO NOREMA
KUVAT: JUHO NOREMA JA SAMI PUUSTINEN



asti emme joutuneet. Onnistunutta pauke-
päivää juhlistettiin grillailemalla ja saunomal-
la, teekkarihymnikin tuli laulettua asianmu-
kaisesti raikkaassa järvivedessä. Harmillisesti 
paikalleen unohtuneen linssinsuojuksen 
takia illan tapahtumien dokumentointi kärsi 
merkittävästi.

Seuraavana aamuna hurjasta joukostam-
me hurjimmat palasivat vielä Paukepäiville. 
Edellisenä päivänä hankitulla rautaisella ko-
kemuksella uskalsimme päästää innokkaim-
mat ihailijat myös koneen puikkoihin (rattia 
ei muuten ole). Ennen ajoa suoritetulla tela-
kokemuskyselyllä kartoitimme kuskien taito-
ja kyseisistä laitteista — poikkeuksetta osoit-
tauduimme kaikki konkareiksi. Kentällä oli 
paljon uutta nähtävää, kuten 650-hevosvoi-
mainen Rolls Royce Merlin -moottori, joka 
tosin todettiin telatraktoriin sopimattomaksi 
lähinnä reiluhkon 60l/h tyhjäkäyntikulutuk-
sensa vuoksi. Muutama teekkari pääsi myös 
koeajamaan Bandwagenin ja Mersun osista 
kasattua telahärveliä. 

Tapahtuman hiipuessa jätimme lopulta 
Tela-Veeran odottamaan lavettikuljetusta ja 
otimme suunnan kohti Otaniemeä paikal-
listen saunatarjouksista huolimatta. Rankka 
paukuttaminen vaati selvästi veronsa, sillä 
Otaniemen lähestyessä autossa olleet simah-
tivat yksi toisensa jälkeen unten maille.

Tutun oloinen telatraktori herätti kiinnos-
tusta.

Telatraktori käynnistyy kyllä, kunhan 
sen vain muistaa tankata.

Miksi kukaan rakentaisi tappavan vaaral-
lisen perunatykin? Paukepäivillä sellaisia 
oli kaksi, joista kuvassa näkyvä oli tieto-
koneohjattu.

Paukepäivillä kalustoa näkyi paitsi maal-
ta, myös mereltä ja ilmasta. Taustalta voi 
tarkkasilmäisimmät bongata mitä kum-
mallisimpia laitteita, kuten lentokoneen 
tähtimoottorin sekä vilauksen mootto-
roidusta nojatuolista.
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Bändimme Hitchballs of  Steels 
lähti Suomen kiertueelleen Hit-
chball 4000 -tapahtuman spon-
soroimin kyydein. Hitchball 

4000 on Gumball 3000:n opiskelijaversio, 
jossa huippuunsa viritetyn vehkeen sijasta 
matkataan peukalokyydein. Kilpailu järjes-
tetään keväisin ja se kestää viikonlopun ajan 
startaten perjantaina kello 18 Helsingistä. 
Takaisin täytyy ehtiä viimeistään maanan-
taiaamuna kello 11. Suomi100-juhlavuoden 
kunniaksi rasteja oli ympäri Suomea. Ras-
teilla täytyi suorittaa jokin tehtävä pistesal-
don kartuttamiseksi.

Helsingistä pois pääseminen on yllättä-
vän hankalaa. Ohi ajavien autojen lukumää-
rään suhteutettuna kyytiprosentti on mat-
kan huonoin ja odotamme kyytiä Lahteen 
50 minuuttia. Renkomäen ABC:ltä vanha 
liftaaja-pro, nuoruudessaan 10 000 kilo-
metriä liftannut mies sanoo vievänsä mei-

dät parempaan liftauspaikkaan. Hän kertoo 
parhaat vinkkinsä kyytien saamiseksi. Vie-
rumäen Matkakeitaalta saamme rekkakyy-
din Jyväskylään 8 minuutissa.

Kuljettajamme on kolminkertainen 
argentiinalaisen tangon Suomen mestari, 
jonka jutut ovat vähintäänkin tasoa, jota 
rekkakuskilta voi odottaa. 

Jyväskylässä on sauna päällä koko kil-
pailun ajan 24/7. Enoron sponsoroimien 
löylyjen jälkeen yritämme vielä saada kyytiä 
Ouluun, kun muut kanssakilpailijat päättä-
vät yöpyä Jyväskylässä. Noin puolen tunnin 
odottelun jälkeen oululainen rekkamies ot-
taa meidät kyytiin motarin rampilta. Pää-
semme kisan ensimmäisenä tiiminä Ouluun 
klo 5:30 aamulla, kun muut joukkueet ovat 
vielä unten mailla. Utsjoelle on kuitenkin 
vielä pitkä matka, joten käymme pakollisen 
rastin Toripolliisilla, jossa vedämme Poliisi 
pamputtaa taas -coverimme. 

HITCHBALLS 
OF STEEL 
KIERTUEELLA
TEKSTI: ALEKSI ”JALLU” PARTANEN
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Petter tulee kiireissään töihin pyöräile-
vän naisen jyräämäksi kävellessään aamu-
koomassaan keskellä tietä. 

Päädymme Oulusta Haukiputaan ram-
pille, josta ei kulje ketään ohi. Turhautunee-
na vedän Kemi88 (Juha88) -versioni Kemi 
88 -kyltillä.

Rovaniemen Lordin aukiolla pärähtää 
Hard Rock Hallelujah. Lordin aukion lä-
hellä kitaraa soittelee myös skotlantilainen 
liftari, joka oli tullut Baltian kautta tarkoi-
tuksenaan liftata Utsjoelle ja Norjan kautta 
takaisin manner-Eurooppaan. Reissunsa 
hän rahoittaa katusoitannalla.

Ystävällinen rovaniemeläinen kyyditsee 
meidät Napapiirille, jossa käymme tervehti-
mässä Joulupukkia. Pukille lauletaan tietys-
ti ”Joulupukki” ja rupatellaan kuulumisia. 
Pukki lupautuu tulemaan vapuksi Otanie-
meen. Hän kertoo myös, että yhtä kylmä 
kevät on ollut viimeksi vuonna 1969, joten 
Utsjoelle mennessä kannattaa pukeutua 

lämpimästi. 
Lappalainen noin 50-vuotias nainen 

ottaa meidät kyytiin. Auto on sekaisin, jo-
ten sitä täytyy järjestellä hieman ennen kuin 
mahdumme kyytiin. Nainen on matkalla 
Sodankylään, jossa myös seuraava rastim-
me on. Kevyellä ylinopeudella matka tait-
tuu nopeasti. Hän ajaa noin 140 km/h.  
”En mie tohi nyt ajelha kovemphaa, ko mie 
en muista, kunka monta varotusta miulha 
on.”

Sodankylän rastin teema liittyy siellä 
järjestettäviin filmifestivaaleihin. 1600-lu-
vulla rakennetulla puukirkolla täytyy kuvata 
kohtaus jostain elokuvasta. Petter vetää vir-
tuoosina huuliharppukostajan roolin eloku-
vasta Once Upon a Time in the West.

Lämpötila on noin 2 astetta ja maassa 
on lunta. Pohjoiseen menee jatkuvasti au-
toja. Paikalliset nuoret näyttävät keskaria. 
Monet muut näyttävät peukaloa (näyttäkää 
mieluummin vaikka keskaria), vilkuttavat, 
naureskelevat tai kohauttavat olkiaan. Joku 
jopa ajaa autonsa vastakkaiselle kaistalle ja 
katsoo toiselle puolelle tietä, kuin ei huo-
maisikaan meitä. LAPPI-kyltti ei taida enää 

toimia täällä. 
Rovaniemellä aikaisemmin kohtaa-

mamme liftaaja-pro tulee kanssamme sa-
malle pysäkille ja antaa pari pro tippiä. Hän 
sanoo, että pitäkää tämä paikka, niin teillä 
on etuoikeus kyytiin ja lähtee itse hiukan 
kauemmaksi odottamaan kyytiä. Viiden mi-
nuutin kuluttua hän on jo kadonnut.

4,5 tuntia paleltuamme päätämme 
lähteä takaisin etelään. Kyydit natsaavat 
helposti takaisin Ouluun. Rovaniemeltä 
saamme kyydin pariskunnalta, joka oli mat-
kalla ulkomaille wakeboardaamaan ja jot-
ka sattuivat tietämään minut lumilautailun 
kautta. Pieni maailma. Yövymme Oulussa 
lukiokämppikseni luona.

Haluamme jatkaa matkaamme Vaa-
saan. Koska kaikki vaasalaiset ja raahelaiset 
puhuvat ruotsia, on heillä myös vene. He 
ovat varmasti tulleet Ouluun yo-juhliin ja 
lähtevät varmasti sunnuntaina purjehti-
maan takaisin. Menemme siis vierassata-
maan.

Kylmän kevään vuoksi vaasalaiset ja 
raahelaiset lienevät purjehtineen etelään.

Vaasaan liftatessa saamme kyydin kara-
vaanilla Kajaaniin ajavalta ranskalaismiehel-
tä koirineen. 

Törmään Jormuan Shellillä Kajaanin 
lähellä vanhaan luokkakaveriini, joka tar-
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joaa kyytiä Joensuuhun. Siellä ei kuitenkaan 
ole rasteja, joten jatkamme Sotkamoon. 
Petter poseeraa Sotkamon Jymy -paita pääl-
lä Hiukan stadionin edessä.

Yritämme päästä Nurmekseen Vuo-
katista. Kukaan ei tunnu menevän sinne 
päin. Yllättäen lukioaikainen valmentajani 
kävelee viereisestä talosta pysäkille: ”Ka-
tos vaan, kyllä se on Jallu. Kämppis sanoi, 
että tuolla on jotain liftareita tien varressa ja 
katoin, että on kyllä Jallun näkönen jätkä.” 

Hän heittää meidät Kajaaniin.
Kajaanin ABC:llä paikalliset ihmet-

televät liftareita. Pistämme jamit pystyyn 
liikenneympyrän reunalle, ja 45 minuuttia 
jammailtuamme kuopiolainen ottaa meidät 

kyytiin. Hän oli rakennellut viikonloppuna 
paljua ja innostui kilpailusta. Hän lupasi 
viedä meidät Suonenjoen rastille ja takaisin 
Kuopioon. Soitamme Suonenjoen S-mar-
ketin maitohyllyn edessä Relex-varaston-

Top 5 vinkit liftaamiseen
1. Pidä hyvä meininki tien varressa. Eloisa ja positiivinen liftari tulee poimituksi matkaan helpommin, kuin peukalo pystyssä liik-
kumatta pönöttävä pessimisti. Saimme parhaiten kyytejä, kun jammailimme tien varrella. Tosin Sodankylässä ei sekään auttanut.

2. Ota vastoinkäymiset huumorilla. Liftatessa mielensä voi pahoittaa melko helposti.

3. Liftauspaikka kannattaa valita tarkasti. Pysyttele valtateiden varsilla. Motareiden rampit, vilkkaiden huoltoasemien ulosajokaistat 
ja bussipysäkit, joiden kohdalla ajetaan hitaasti ovat hyviä paikkoja.

4. Liftaa hieman ennen paikkaa, jossa kuski voi pysähtyä. Katso kuskia silmiin ja hymyile.

5. Älä suunnittele liian tiukkaa aikataulua. Liftatessa tulee vastaan paljon yllättäviä mahdollisuuksia!

Ennen kaikkea kannattaa lähteä liftaamaan. Se on yllättävän helppoa ja taloudellisesti opiskelijaystävällistä.
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hallintajärjestelmästä tekemämme bluesin. 
Blues voittaa myöhemmin skumppapullot 
mieheen. 

Turhautuneena puolentoista tunnin 
odottelusta Kuopion ABC:llä ja katseltuani 
amisten pimppistelyä yhtä pitkään, postaan 
Facebookiin oheisen päivityksen.

Kuopion amikset vastasivat pyyntööm-
me ja viiden minuutin päästä corolla pysäh-
tyi rampille ”Mihinkäs etellään työ ootta 
menossa?” ”Helsinkiin.” ”No me ei ehkä 
ihan sinne asti, mutta jos Mikkeliin. Meil-
lä ei kato muuta ku ajella kylillä tässä sun-
nuntaipilistä niin sama mennä. Katottiin jo 
aikasemmin, että oli liftareita tien varressa 
ja heitettiin läpällä, että pitäskö käyä heit-
tämässä.”

Apukuski omisti auton ja on 2/3 kont-
tia kaljaa meitä iloisempi. Kerromme ol-
leemme Sodankylässä, josta hän innostuu: 
”Laitettaanpa Stepat soimmaan! Ottakkee-
han kalijat. Oispa hauskkoo lähteä itekkiii 
joskus tuollalailla matkalle ku työ, mutta en 

kyllä perkele selvin päin kehttais!”
Hän tarjoaa meille myös röökit. Stepan 

Vapaapäivän jyristessä tsuppareista juomme 
oluemme ja poltamme röökimme. Amis af. 
Kiitokseksi kyydistä ostan kuljettajalle askin 
punaista mallua ja soitamme Hitchballs of  
Steelin version Paranoidista.

Mikkelin motarin poskessa on hiljaista 
yöllä, kello kahden aikaan. Autoja ajaa ohi 
5-10 minuutin välein. Liftatessa jokainen 
ohi ajava auto on potentiaalinen mahdol-

lisuus päästä kohteeseen, joten täytyy olla 
ennakkoluuloton. ”Äh, taas taksi…”, ajat-
telen juuri ennen kuin se pysähtyy mootto-
ritien reunaan. ”Olen menossa Tikkurilaan. 
Hyppää kyytiin.” Huidon Petterin rampilta 
kyytiin ja heitämme kamat konttiin. Vielä 
hieman epävarmoina kyydin hinnasta kysäi-
sen, onko takseille ok ottaa liftareita kyytiin. 
Kuljettajasta on mukavaa, ettei hän joudu 
ajamaan yksin tähän aikaan yöstä.

Olemme perillä Tikkurilassa viideltä ja 
pääsemme nukkumaan 6:30. Nukun puoli-
toista tuntia ennen töitä.

Matkan speksit
Liftattu matka:  2217 km

Kyydit:    22 kpl

Rekalla:   475 km

Taksilla:    217 km

Asuntoautolla:  385 km

Reilulla ylinopeudella: 250 km

Odotus (keskimäärin): 15 min

Pisin odotus:  4,5 h
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Nonogrammi on japanilainen  
binäärinen ristikko, jossa ruuduk-
koon syntyy kuvitusta reunoilla 
annettujen numerovihjeiden poh-
jalta. Numerot kertovat yhtenäi-
sistä väritetyistä pikseleistä koos-
tuvien ketjujen pituuden, kuten 
oheisesta esimerkkiristikosta näet. 

NONOGRAMMI
VAIKEUSASTE
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Osallistuaksesi kilpailuun, palauta tämä lehti nonogram-
mi täytettynä osoitteeseen Kiltahuoneen pöytä, Otakaari 4.  
Laitathan mukaan oman tangonimesi. Oikein vastanneiden  
kesken ei arvota tuotepalkintoja.

Ratkaisijan tangonimi
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One of the greatest megatrends 
of our time is the concentration of 
populations in cities. KONE, a global 
leader in the elevator and escalator 
industry, develops People Flow® 
solutions that meet the demands of 
these ever growing urban areas. By 
working with us, you can help make 
cities even better places for people to 
live in.

Join us in improving 
urban life.

To see our latest job opportunities, 
visit www.kone.com/careers

Seuraava  
ilmestyy vielä loppu- 
vuodesta 2017.

LÄHDE MUKAAN TOIMITUKSEEN!
Oletko aina halunnut kokeilla lehden 
tekemistä, tai onko sinulla juuri sopivan 
kummallinen idea Kolehteen? Kolehti 
tarvitsee jatkuvasti uusia tekijöitä ja tuo-
reita ideoita. 

Mukaan lähtemiseen ei tarvita mi-
tään erityisosaamista, kiinnostus riittää! 
Jos sinulta löytyy halua kirjoittaa, valoku-

vata, kuvittaa, taittaa Kolehteä, tai mitä 
tahansa - you name it - älä epäröi ottaa 
yhteyttä seuraavan Kolehden päätoimit-
tajaan Aleksi Kuuvaan! Vastaan otetaan 
yhtä mielellään sekä vain villejä ideoita 
että vaikka valmiita juttujakin.

ALEKSI.KUUvA@AALTO.fI / Tg: KUUvA




