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Virallisten glögien jälkeen iltaa voi
 jatkaa RIL-Nuorten järjestämillä
 jatkoilla!

Ilmoittauminen RIL-glögeille RILin
nettisivuilta (www.ril.fi)!



3



4

Koneinsinöörikillan 
lehti 4/2017

Julkaisija
Koneinsinöörikilta ry
www.koneinsinoorikilta.fi

Päätoimittaja
Aleksi Kuuva
aleksi.kuuva@aalto.fi

Ulkoasu ja taitto
Aleksi Kuuva
Johannes Huovinen

Toimitus
Paavo Pietikäinen
Pentti Häkkinen
Milla Partanen
Markus Nevalainen
Niko Erä-Esko
Mikko Heliö
Jami Qvisen
Henri Joona
Joona Stenman
Veijo Silventoinen

Marianne Sola
Aino Salmi
Eero Pollock
Joonas Lehtovaara
Tuomas Kaipiainen

Kuvat ja kuvitus
Hiep Nguyen
Johannes Huovinen

Paino
Picaset Oy, Helsinki
70 kpl

issä kannen Joulupukki ja 
tontut? Missä joulufiilis?! 
Ainoa tämän lehden tonttu 
löytyy tältä sivulta, ja hän 

haluaa muistuttaa sinua kahdesta asiasta:
”Kyllä” opettaa enemmän kuin ”ei”. 

Kolehden vuoden 2017 virallisen pää-
toimittajan Markuksen lähtiessä syyslu-
kukauden alussa vaihto-opiskelemaan, 
minua kysyttiin päätoimittamaan killan 
vuoden viimeinen lehti. Tämä johtui sii-
tä, että olin mennyt vuosi sitten ohimen-
nen ja puolitosissani mainitsemaan, että 
voin perehtyä asiaan, mikäli Markukselle 
vaihtohommat painavat päälle. No, vas-
tasin tietysti ”kyllä” ja tässä sitä nyt ko-
meillaan pääkirjoituksessa.

Lehden tekemisen ohessa olen op-
pinut graafisen suunnittelun ohjelmis-
tojen käyttöä ja myös oman ajankäytön 
suunnittelua. Nämä taidot voin kirjoit-
taa listan jatkoksi CV:een, joka ei muu-
ten ole tätä nykyä enää musta-valkoinen 
Arial-viritelmä, vaan InDesignilla tyyli-
telty purkan lailla HR-mammojen seu-
laan tarttuva liuska. Olen enemmän kuin 
tyytyväinen, että vastasin kysymykseen 
myöntävästi, ja samalla kun tein hommia 
kiltamme hyväksi, opin hyödyllisiä käy-
tännön taitoja.

Käsissäsi olevan numeron teemaksi 
muodostui varsin luonnollisesti ”Ko-
neinsinöörit kaukomailla”, sillä tänä syk-
synä KIK oli varsin aktiivinen reissaa-
maan pitkin Eurooppaa, ja ovatpa jotkut 
löytäneet tiensä Aasiaan asti. Ainoastaan 
teemaan sopivasti myös itse lähden vaih-
toon pian vuodenvaihteen jälkeen, johon 
liittyykin toinen muistutukseni.

”Jossain paistaa aina aurinko”. Niin-
kuin tuossa killan Norjan-reissulta ote-
tussa kansikuvassa! Suomi on valtavan 
hieno maa, ja Otaniemen teekkarikult-
tuurikuplassa opiskeluvuodet soljuvat 
varsin mutkattomasti eteenpäin. Maa-
ilmassa on kuitenkin loputtomasti näh-
tävää ja uskaltaisin väittää, että missään 
muussa vaiheessa elämää ihmiselle ei tar-
jota yhtä hyvää mahdollisuutta laajentaa 
maailmankuvaansa kuin opiskeluaikana. 
Oli kyse sitten killan järjestämästä puo-
len viikon matkasta Norjaan tai vaih-
tovuodesta Kiinassa, saat kokemuksia, 
joista et uskaltanut uneksiakaan ennen 
lähtöpäätöksen tekemistä.

Vieraaseen maahan ja kulttuuriin 
lähtemisellä en tarkoita, että ruoho olisi 
aina vihreämpää aidan toisella puolella. 
Olen sitä mieltä, että toisenlaisessa kult-
tuurissa ja ympäristössä eläminen antaa 

perspektiiviä omalle tekemiselle ja elä-
män tavoitteille. Merkitykselliset ihmis-
suhteet kyllä kestävät tovin erossa oloa, 
ja kauempaa saatat nähdä paremmin, 
mitkä asiat ovat todella tärkeitä ja ketkä 
ihmiset haluat lähelläsi pitää.

Sano siis ”kyllä”, ja aja vaikka  
metrolla Matinkylään. Seikkailu se on 
pienikin seikkailu.

PÄÄKIRJOITUS
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PUHIKSEN PALSTA

Kuluvan vuoden toiseksi vii-
meisen hallituksen kokouksen 
kuulumiskierroksella sanottua: 
1.  ”Ulkona on pimeää”
2.  ”Väsyttää.”
3.  Palaa kohtaan 1.
4.  Palaa kohtaan 2.

Ja tottahan se on, elämme vuoden 
synkintä vuodenaikaa ja tuntuu, että per-
jantain ja sunnuntain välisen yön lisäksi 
on vain sunnuntain ja perjantain välinen 
yö. Olosuhteet eivät varsinaisesti motivoi 
ylittämään itseään. Tuskin olen ainut, joka 
huomaa pään painuvan tyynyyn vähän ta-
vallista herkemmin ja energiatasojen olevan 
hakusessa. Mutta hätä ei ole tämännäköi-
nen, vuoden pimeimmät hetket ovat vii-
meistenkin koulutehtävien suorittamisen 
jälkeen oikein oivallinen paikka ladata ak-
kuja tulevaan vuoteen ja kevääseen, johon 
lähdetään taas uudella innolla ja uusien 
haasteiden merkeissä. Ja kohta se päiväkin 
alkaa jo taas pidentyä.

Onneksi marras-joulukuun pimeisiin 
hetkiin valoa tuovat vastavalitut uudet toi-
mijat, jotka odottavat vesi kielellä ja intoa 
puhkuen pääsyä vaaleanpunaisen traktorin 
rattiin. Viime vuosina olen huomannut kil-
tavuoden kuluvan suurin piirtein niin, että 
alkuun ollaan vähän hukassa uusien asioi-
den kanssa, minkä jälkeen huomataankin 
jo ohjaksien olevan siirtymässä seuraaville 
toimijoille. Juuri kun tuntuu, että oma hom-
ma alkaa luistamaan ja arki rutinoitumaan. 
Vaihtuvuus on kuitenkin yksi kiltatoimin-
nan vahvuuksista, ja se pitää koneiston jat-
kuvasti rasvattuna. Nyt on tullut jälleen tuo 
hetki antaa hieman haikein mielin soihtu 
eteenpäin ja toivottaa onnea matkaan. Hy-
vin se menee. Tulevaisuus näyttää erittäin 
valoisalta ja kilta jää hyviin käsiin.

Näin loppuvuo-
desta tulee aina klisei-
sesti pohtineeksi, mitä 
kuluneesta vuodesta ja 
ylipäänsä ajastani Ota-
niemessä on jäänyt kä-
teen. Lyhyesti: matka 
on ollut unohtumaton. 
Ajoittain on ollut rankkaakin, mutta het-
keäkään en vaihtaisi. Olen kokenut lukuisia 
mieleenpainuvia hetkiä sekä oppinut uusia 
asioita, puhumattakaan niistä monista mah-
tavista tyypeistä, joihin olen saanut täällä 
tutustua. Näistä seikoista minun on pitkälti 
kiittäminen kiltaa, joka nämä asiat on mi-
nulle mahdollistanut. Kilta, Otaniemi ja 
Aalto ovat osoittautuneet minulle erittäin 
rakkaiksi asioiksi, ja ne ovatkin jättäneet 
minuun pysyvän jäljen. Opiskelu todella on 
elämän parasta aikaa.

Itse killan vuoteen on myös mahtunut 
vaikka ja mitä. Vuosi 2017 tulee varmasti 
monellakin tapaa jäämään historian kirjoi-
hin. Vuoden ensimmäisistä hetkistä lähtien 
olen toitottanut, että mitään ei tule tehdä 
vain sen takia, että ennen on tehty niin, 

ja että kiltaa tulee jatkuvasti rohkeasti uu-
distaa, eikä toiminta saa jämähtää paikoil-
leen. Näitä oppeja me todella olemme tänä 
vuonna seuranneet, osittain vähän tahto-
mattakin. Kaikella tapaa vuosi on kuitenkin 
ollut jälleen erittäin killan näköinen, ja siitä 
olen äärimmäisen ylpeä.

Mutta. Vielä virkani ja tämänkin pals-
tan loppukaneettina haluan nöyrästi kiittää 
saamastani luottamuksesta ja sinulle, arvoi-
sa lukija ja killan jäsen: lämpimät kiitokset 
kuluneesta vuodesta ja oikein hyvää joulua 
ja uutta vuotta! Näemme jälleen kiltahuo-
neella ensi vuoden puolella.

Paavo

TARAKI50v- juhlassa 
palkittiin Tasavallan Taavi, 
joka pääsi vanhojen Taa-
vien kanssa nauttimaan 
raa’an kananmunan sekä 
pienen annoksen kirkas-
ta. Joka vuosi seremo-
niaan otetaan mukaan 
myös pahaa-aavistamat-
tomia ulkopaikkakunta-
laisia; tällä kertaa myös 
puheenjohtajamme.
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Kohta loma ja joulu katkaisevat 
toisen periodin työntäyteiset 
opinnot. Aivan toisenlaiset 
asiat nousevat mieleen. 

Serkkuni poika Perttu lähti tyttöystä-
vänsä kanssa vaateostoksille. He olivat asu-
neet yhdessä jo pari vuotta, joten heidän 
suhteessaan oli nähtävissä jo tiettyä vakiin-
tumista. 

Ripeään tyyliinsä tyttö valitsi pari vaa-
tetta, vilautti niitä Pertulle pikaista hyväksy-

vää nyökkäystä odottaen ja pujahti sovitus-
koppiin. Vaatteet edustivat tytölle ominaista 
linjaa: iloisen monivärinen kuosi ja istuva 
leikkaus. Moni mies sanoisi niiden tuovan 
esille tytön mutkattoman persoonan ja var-
talon mutkaiset muodot. 

Jokin kuitenkin vaivasi Perttua. Oikeas-
taan hän tarkkaan tiesi mikä, muttei kuiten-
kaan saanut sanotuksi: ”Koettaisit joskus 
vaihteeksi tuollaista hillityn tyylikästä klas-
sillista linjaa, jollainen kaupan myyjälläkin 
on yllään.” Myöskään Perttu ei saanut sano-
tuksi: ”Olet saanut painoa lisää muutaman 

kilon. Vyötärösi näytti ennen paremmalta. 
Kaupan hoikka myyjätär kelpaisi tässäkin 
malliksi.” Perttu oli oppinut olemaan mie-
lipiteissään varovainen. 

Oikeastaan Perttu oli aivan tyytyväinen 
tyttöystävänsä olemukseen, näyttävyyteen 
ja reippaaseen luonteeseen. Joskus olisi 
vaan vaihtelu virkistänyt. 

Tyttöystävänkin päässä kulki ajatuksia: 
”Mahtaako tuo Perttu vilkuilla muita naisia, 
kun ei huomauta vyötärölleni kertyneis-
tä lisäkiloista. Mahtaako ehkä katsellakaan 
minua? En minä loukkaantuisi, jos hän pai-
nostani jotain sanoisi – tai enintään olisin 
seuraavan päivän puhumatta. Ennen hän 
oli ylpeä minun kapeasta vyötäröstäni ja se 
hiveli mieltäni, vaikken minä siedäkään so-
vinistisien naiskäsitystä.”

”Miksikähän Perttu aina haluaa nähdä 
minut näissä kirjavissa vaatteissa ja tiukasti 
istuvassa vyötärössä. Joskus käyttäisin mie-
lelläni valkoista, harmaata ja graafista mus-
taakin. Kai hänen mielestään sellaiset värit 
ja väljästi laskeutuvat asut ovat tylsiä.” 

Voitte arvata, ettei kumpikaan ääneen 
kyseenalaistanut tai arvostellut tätä luiskah-
taen vakiintunutta linjaa. Tasapaino toimi. 

Naapurissa asuva Asta oli pari vuotta seu-
rustellut Pasin kanssa. Asta kertoi kaikille 
avoimesti ja ylpeästikin, miten hänen pai-

KUMMISEDÄLTÄ

No secrets, no lies

”Laki ja kohtuus ovat molem-
mat tärkeitä. Mikä ei ole koh-
tuullista, ei saata olla laki.”
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nonsa on Pasin erikoistarkkailussa. Joka 
aamu katsotaan yhdessä vaa’an lukemat ja 
vähäinenkin painon lisäys johtaa aterian 
korvaamiseen vesilasillisella ja raaoilla vi-
hanneksilla. Pasi on ylpeä langanlaihasta 
tyttöystävästään, jota toiset miehet vilkuile-
vat. Astaa miellyttää Pasin osoittama huo-
mio, mutta se tuntuu myös kahlitsevalta. 
Jatkossa piili ongelmien siemeniä. 

Pasi odotti Astan kehittyvän visioihin-
sa sopivaksi edustavaksi puolisoksi. Pasi 
solmii tulevaisuuden visioissaan satojen 
miljoonien sopimuksia ja hänen osastonsa 
budjetti lasketaan kymmenissä miljoonissa. 
Tässä tulevaisuudenkuvassa Astan pitäisi 
vaihtaa toisenlaiseen nykyinen ystävä- ja 
sukulaispiirinsä, joka ajatteli liian arkisesti 
ja nautti yksinkertaisista asioista. Toki Pa-
sinkin mielestä yhteisten vanhojen ystävien 
kanssa oli leppoisaa istua iltaa, mutta aika 
tulisi käyttää hyödyllisemmin, tulevaisuus 
mielessä. 

Tämähän alkaa muistuttaa tyhjänpäi-
väistä elokuvakässäriä. Minä lopetan lyhyes-
ti viittaamalla tuohon otsikkotekstiin. 

Asta ja Pasi olivat jo vaihtaneet sor-
muksia. Pasin ehdotuksesta niihin kaiver-
rettiin ”no secrets, no lies”. Asta hyväksyi 
riemuissaan tuon periaatteen. Valitettavasti 
Pasin tulkinta tästä oli yhtä ehdoton kuin 
Stasin. Kun Astan tunnustama ajatus tai 
teko ei ollut Pasille mieleen, musersi hän 
rakastuneen tyttönsä mielen säälimättömin 
sanoin. Kohtuutonta käytöstä, sanoisin. 
Aikaa myöten Pasin asenne järsi Astan iloi-
suutta ja avoimen yhteiselon edellytyksiä. 
Vuoden päästä Asta tunnusti vanhoille ys-
tävilleen asioita, sellaisia mitättömiä asioita 
jotka saivat Pasin tulistumaan. 

Vanha Ruotsin vallan aikainen tuoma-
rien ohje kuului: ”Laki ja kohtuus ovat mo-
lemmat tärkeitä. Mikä ei ole kohtuullista, ei 
saata olla laki.” 

Uskon, että teistä valmistuu päteviä dip-
lomi-insinöörejä Suomen ja EU:n elinkei-
noelämän palvelukseen. Olen sen sijaan 
huolissani siitä, kasvaako teistä onnellisia 
ihmisiä. Ne taidot ovat paljon vai-
keampia hankkia kuin oivalli-
sesti suoritettu DI-tutkinto. 

Moni kiltalainen viet-
tää kohta viimeisen jou-
lun lapsuudenkodissaan. 
Vuoden päästä toteutuu 
rakkaimman ensimmäi-
nen joulu yhteisessä ko-
dissa. Sinulle ehdotan 
seuraavia: 

Pikkuveli tai -sisar kuunte-
lee sinua ehkä luottavaisemmin kuin 
ketään muuta. Kerro hänelle, että upea 
elämä on jossain muualla kuin päivitysten 
jakamisessa. 

Kulje rakkaiksi käyneissä tutuissa mai-
semissa ja ime niiden vaikutelmat täydem-
min kuin koskaan ennen. 

Juttele vanhempiesi kanssa suoremmin 
kuin koskaan ja kysele tarkemmin heidän 
ajatuksiaan ja muistojaan. Tämän veroista 
tilaisuutta ei ehkä koskaan tule. 

Hyvää joulun odotusta! 

Pentti ”Häksä” Häkkinen
KIK Kunniajäsen
Oltermanni 2001 – 2007
Professori emeritus

FROM THE GODFATHER
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WANHAS Ä Ä N T Ö M U U T O S
Koneinsinöörikillan säännöissä kuohui vuoden 2017 aikana. Nyt jo edesmenneen kiltakunnan nimittämä sääntötoimikunta valmisteli ja esitti 
kiltakunnalle killan uudet viralliset säännöt, jotka hyväksyttiin kiltakunnan kokouksissa 7/2017 19.09.2017 ja 8/2017 3.10.2017. Säännöt tulivat 
virallisesti voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne 10.10.2017 klo 12:08:19.

Paneudutaanpas hiukan sääntömuutoksen sisältöön.

Suurimpia muutoksia listattuna luettelomerkkien avulla:
• Kiltakuntamallista poistuminen
• Kiltakunnan tehtävien siirtäminen killan yleiselle kokoukselle ja hallitukselle
• Toimihenkilöiden valitsemisen siirtäminen hallitukselle

KOLME KOKOUSTA!

Kevätkokouksessa:
• Valitaan kuluvan vuoden killan yleisen kokouksen puhemies, joka muun 

muassa lähettää kokouskutsut killan yleisiin kokouksiin ja johtaa niissä 
puhetta sekä pitää yhteyttä hallitukseen

• Käsitellään hallituksen esittelemä toimintakertomus ja tilinpäätös edel-
liseltä vuodelta

• Käsitellään toiminnantarkastajien lausunto tilinpäätöksestä
• Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja 

vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Ensimmäisessä syyskokouksessa:
• Valitaan hallituksenmuodostaja, jonka tulee esittää itseään hallituksen 

puheenjohtajaksi

Toisessa syyskokouksessa:
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet hallituksenmuodostajan 

esityksen pohjalta 
• Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varahenkilöä 
• Valitaan jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet 
• Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle 
• Hyväksytään talousarvio tulevalle toimikaudelle 

1

2

3

KILTALAINEN!
MUISTA OIKEUTESI!

Kolmen sääntömääräisen kokouksen lisäksi hallitus valitsee ja tiedottaa 
toimihenkilöiden valinnasta ennen vuodenvaihdetta ja valinnat vahviste-
taan hallituksen ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessa toimikauden 
alettua.

• Killan yleisessä kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla killan        
jäsenillä ja oltermannilla! 

• Killan yleisessä kokouksessa äänioikeus on killan varsinaisilla jäsenillä!
• Vähintään kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä tai         

vähintään kaksikymmentä (20) killan äänioikeutettua jäsentä voi vaatia 
killan yleisen kokouksen koollekutsumista.

• Vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä voi saattaa haluaman-
sa asian killan yleisen kokouksen esityslistalle kokouksen ratkaistavaksi.

Havainnollistava diagrammi killan 

päätöksenteosta wanhaan aikaan ja 

nykyään.

No mitäs ihmettä tapahtuu jatkossa, kun kiltakunta ei enää kokoustakaan?!?!?!

SISÄLTÖ: PAAVO PIETIKÄINEN SISÄLLÖN KAUNISTELU: JOHANNES HUOVINEN
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WANHA NYKYINEN
s i -
sä l -
t ö : 
Paa-
v o 
Pie-
t i -
k ä i -
nen

S i -
sä l -
l ö n 
kau-
n is-
telu:

Sikäli mikäli sääntömuutos kiinnostaa vielä kaiken kattavaa artikkelia enemmän, 
lisätietoja löytyy killan weppisivuilta.

Kaikki kiltalaiset... ...äänestivät 
kiltakuntavaaleissa.

Kiltalaisten valitsema kiltakunta 
(20 edustajaa) oli killan ylin
päättävä elin.

Kiltakunta teki 
päätöksiä. Tärkeimpiä 

vuosittaisia tehtäviä 
olivat muun muuassa 

hallituksenmuodostajan 
valitseminen ja killan 

sääntömääräisten kokousten 
pitäminen.

Kaikki kiltalaiset...

...voivat osallistua yleiseen
kokoukseen...

.., jota johtaa killan yleisen
kokouksen puhemies.

Yleinen kokous tekee 
päätöksiä. Tärkeimpiä 
vuosittaisia tehtäviä 
ovat muun muassa 
hallituksenmuodostajan 
valitseminen ja killan 
sääntömääräisten kokousten 
pitäminen.
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7 European Mechanical En-

gineering Student Council 
Congress, EMESCC, on 

vuosittain järjestettävä 
eurooppalaisten korkea-

koulujen konetekniikan 
alan ainejärjestöjen 

järjestötoimijoita 
yhdistävä tapahtuma, jossa Ko-

neinsinöörikillalla on ollut edustusta 
jo useana vuonna. Tänä vuonna tapahtuma 

järjestettiin Duisburg-Essenin yliopis-
tolla Saksassa, ja paikalle lähti taas 

killalta kuusihenkinen delegaatio.
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TEKSTI JA KUVAT: MILLA PARTANEN
  MARKUS NEVALAINEN
  NIKO ERÄ-ESKO



Iloinen joukkomme lähti tiistaiaamuna 
kuudelta ajamaan kohti Suomen Tur-
kua. Edustettuna oli ensimmäinen, 
kolmas ja viides vuosikurssi. Matka 

taittui nopeasti Pikku G:n soidessa taustal-
la. Lauttamatkalla Tukholmaan joukollem-
me ei tullut menestystä bingokilpailussa.

Saavuimme Tukholmaan alkuillasta ja 
aloitimme pitkän yöllisen ajomatkamme 
kohti Duisburgia. Matka oli lähinnä öistä 
valaisematonta moottoritietä ja rekkojen 
ohittelua. Muutaman virheellisen kään-
nöksen takia tutuksi tulivat myös Skånen 
maaseudun pikkutiet ja Hampurin lähiöt. 
Matkaa säesti mm. Antti Tuisku, naiset su-
viyössä, Fröbelin Palikat ja Cheek. 33 tun-
tia ja 1600 kilometriä myöhemmin, noin 
kahdelta keskiviikkoiltapäivänä saavuim-
me aurinkoiseen Duisburgiin ja pääsimme 
vihdoin erään järjestäjän kotiin suihkuun. 
Perillä meitä odottikin jo Suomen joukku-
eemme Katalonian-vahvistus. 

Aloitusluennolla järjestäjät sitten pu-
dottivat oikein mukavan yllätyksen: alun 
perin nukkumiseen varattu iso lämmitetty 
puulattiallinen teltta ei ollutkaan paikallis-
ten viranomaisten mielestä paloturvallinen, 
ja siellä nukkuminen oli tietenkin kielletty. 
Monien tuntien selvittelyn jälkeen meille 
saatiin hankittua korvaava, maapohjainen ja 
lämmittämätön, telttamajoitus. Teltan sei-
nät eivät pysyneet maassa, joten ilmanvaih-
to toimi hiton hyvin. Lokakuisessa Saksassa 
yölämpötilat ovat virkistäviä, eikä vesisateil-
takaan vältytty. Oli nukuttava tiiviissä kasas-
sa, mikäli ei halunnut kuolla hypotermiaan. 
Olisipa meilläkin öljyrahaa kuten norjalai-
silla, jotka yöpyivät kaupungin hienoim-

massa hotellissa - tietenkin täysin yliopiston 
piikkiin. 

Seuraavana aamuna oli ohjelmassa 
perinteiset excursiot. Kohteet olivat Thys-
senKruppin terästehdas, Movie park -hu-
vipuisto ja Königs Pilsenerin panimo. Sak-
salaiset junat eivät olleet aikataulussa, joten 
menomatka huvipuistoon kesti neljä tuntia 

ja saldona yksi kadonnut italialainen. Paluu-
matka kesti 1,5 tuntia. Panimokierros taas 
alkoi heti aamukymmeneltä maisteluosuu-
della, joka sai muutamia ihmisiä kyseen-
alaistamaan elämänhalunsa. 

Saksalainen tarkkuus näkyi aamuherä-
tyksissä, jotka olivat aina vähintään tuntia 
ennen ensimmäistä ohjelmaa. Mikään muu 
ei sitten pysynytkään aikataulussa. Päivän 
ohjelmiin kuului workshoppeja, joihin 
osallistuttiin oman mielenkiinnon mukaan. 
Workshopeissa vertailtiin maiden ja yliopis-
tojen tapoja toimia ja täytyy taas sanoa, että 
kyllä me ollaan vaan parhaita. 

Iltaisin ohjelmassa oli sosialisointia ja 
ehkä hieman kaljaa. Jo ensimmäisenä ilta-
na muutamat saksalaiset tulivat ihmettele-
mään, miksi meillä ei vielä ollut pinkkejä 
haalareita yllämme. Illan hämärtyessä ja 
ilman viiletessä päätimmekin pukea läm-
pimät haalarit yllemme, ja silloinhan myös 
moni muu kiinnostui haalareistamme. Ehkä 
suurinta ihmetystä niissä aiheuttikin niiden 
väri, sillä miten pinkki muka liittyy miten-
kään konetekniikkaan. Kiinnostuksen lisäk-
si haalarit aiheuttivat myös toki ihannointia 
siitä, miten fiksu keksintö asu onkaan. Läh-
töpäivänämme tilaisuuden duisburgilaiset 
järjestäjät ilmoittivat meille päättäneensä 
hankkia oman järjestönsä hallitukselle haa-
larit ja mahdollisesti kiinnostuksen mukaan 
myös muillekin jäsenille. Odotamme siis in-
nolla näkevämme seuraavassa EMESCC:s-

sä haalareita myös saksalaisten päällä.
Jo ennen matkan alkua kävi ilmi, että 

yliopiston kampus sijaitsee mielenkiintoi-
sessa osoitteessa, Lotharstraße 1. Paikan 
päällä tutkimme parin päivän ja illan ajan 
katukylttiä ja keräsimme rohkeutta suorittaa 
matkamuiston nappaaminen. Ensimmäisen 
öisen tiedusteluretken aikan huomasimme 
iloksemme 13 mm mutterin olevan myös 
saksalaisten standardi tiemerkintöjen kiin-
nityksissä. Seuraavana yönä tarpeelliset 
työkalut hankittuamme nelihenkinen kyl-
tinvarastamisosastomme kävi irroittamassa 
kyltin paikaltaan. 

Viimeisenä iltana, loppuluentom-
me lopuksi oli aika taas päättää seuraavan 
EMESCC:in järjestäjät. Jo aikaisemmin ta-
pahtuman aikana olimme kuulleet toiveita 
seuraavan vuoden tapahtuman pitämisestä 
Suomessa, ja kun loppuluennon lopussa 
tämä kysymys seuraavasta paikasta esitet-
tiin yleisölle, alkoi kuulua innokasta “Fin-
land”-huutoa. Kävimme sitten pitämässä 
täysin improvisoidun, mutta hyvin infor-
matiivisen presentaation kampuksestamme 
ja killastamme. Tätä seurasi lyhyt neuvotte-
lutuokio, jonka päätteeksi päätimme ottaa 
vastuun seuraavan EMESCC:in järjestämi-
sestä Suomessa, mikäli vain seuraava halli-
tuksemme olisi asialle myötämielinen. 

Suomeen lähti lopulta neljä ihmistä 
Markuksen palatessa Barcelonaan vaihtoa 
jatkamaan ja Millan jatkaessa matkaa aina 
Itävaltaan asti.

Kaiken kaikkiaan aivan huippureissu!

NO
RS

KIT
....

”Teltan seinät eivät pysyneet 
maassa, joten ilmanvaihto 
toimi hiton hyvin”



Tuumasta toimeen, ja paljun 
suunnittelu lähti käyntiin noin 
vuosi sitten lokakuun sateisena 
iltana. Ensimmäinen ongelma 

tuli vastaan lähes samantien. Kukaan meistä 
ei ollut tällaista ennen rakentanut. Siitä huo-
limatta olimme optimistisia ja ajattelimme  
“Eihän tämä voi niin vaikeaa olla”.

Ennen kun kehtasimme kysyä keneltä-

kään rahoitusta paljun rakentamiseen, piti 
suunnitella ja piirtää luonnoksia. Suunnitel-
mat muuttuivat kerran jos toisenkin, mutta 
viimein olimme tyytyväisiä. Menimme nöy-
rästi kiltakunnan eteen suunnitelmien kans-
sa. Pienen keskustelun jälkeen saimme mitä 
halusimme. Osa rahoituksesta tulisi killalta 
ja loput haettaisiin TTER:ltä. Hymyt olivat 
korvissa asti ja totesimme “kai tää pitää ny 
tehä”. Traileri hankittiin JT-Trailerilta, ja 
sen Jami kävi yksin hakemassa Riipin kyläs-
tä Etelä-pohjanmaalta. 12 tunnin matkalle 
mahtui monenmoisia seikkailuja aina moot-
torin vikavalosta kymmenien kilometrien 

12

Idea omasta paljusta oli jonkin 
aikaa pyörinyt vanhojen kpj-vas-
taavien Henri Joonan ja Jami 
Qvisenin mielissä. Pitkän haavei-
lun jälkeen rakentaminen aloitet-
tiin viime lukukauden lopulla.

TEKSTI:  MIKKO HELIÖ HENRI JOONA KUVAT:  JAMI QVISEN
 JAMI QVISEN JOONA STENMAN  CAMILLA LEIMAN

MolsKIKs Ja loiskiks!
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seikkailuun pienen peräkylän hiekkateillä. 
Tulipa siinä samalla myös eksyttyä paikal-
lisen kylän huoltoasemalla järjestettyihin 
YO-juhliin. Ammeen materiaaliksi valittiin 
merialumiini, jotta kyseinen laitos olisi teek-
karin kestävä.

Itse rakennus alkoi lukukauden lopul-
la. Saimme luvan rakentaa K3-rakennuksen 
kellarissa, mikä mahdollisti paljun raken-
tamisen. Kävi kuitenkin ilmi, että traileri 
ei mahtunut ovesta sisään. Onneksi, muu-
taman kirosanan jälkeen, traileri mahtui 
sisään, kun otimme lokasuojat pois. Tilaa 
jäi ruhtinaallisesti muutaman millin verran. 
Muutaman päivän päästä amme ja kamii-
na saapuivat K3:een, jolloin rakentaminen 
voitiin aloittaa. Kamiina ja amme olivat hie-
man isompia kuin olimme kuvitelleet, mut-
ta se vain innosti meitä enemmän.

Rakentaminen alkoi kesän alussa ja 
paljua rakennettiin pääosin iltaisin töiden 
jälkeen. Onneksi moni pääsi paikalle myös 
kesän aikana, mikä nopeutti paljun raken-
tamista. Suurin haaste oli saada palju kiinni 
traileriin. Ensimmäiset koelämmöt otettiin 
heinäkuun lopussa K3:n parkkipaikalla. 

Pieni vuoto ja vartijan paikalle saapuminen 
eivät haitanneet illan kulkua, vaan olimme 
tyytyväisiä paljuun. Enää oli jäljellä lautojen 
laittaminen kiinni ja rappusten tekeminen. 
Puuta meni hieman odotettua enemmän, 
eikä rakentaminen mennyt aina ihan put-
keen. Paljun ulos saaminen K3:sta ei myös-
kään mennyt ihan ongelmitta, koska palju 
mahtui korkeus- ja leveyssuunnassa juuri ja 

juuri ovesta ulos.
Palju oli viimein valmis ja julkistus-

tilaisuus oli Aalto Partyssa. Palju veti pai-
kalle paljon väkeä ja samalla pidettiin myös 
yhden ilmaiskerran arvonta erityisasema-
yhdistysten kesken. Arvonnan voitti TF, 
minkä jälkeen palju oli lämpimänä kaikille 
halukkaille iltaan asti. Tapahtuma oli ko-
konaisuudessaan menestys ja palju otettiin 

ilolla vastaan. Paljua on vuokrattu tätä ar-
tikkelia kirjoitettaessa noin 20 kertaa ja va-
rauksia tulee koko ajan lisää. Paljua voi bon-
gailla killan tapahtumissa ja eri yhdistysten 
vuosijuhlien silliksillä.

”Kamiina ja amme olivat 
hieman isompia kuin olimme 
kuvitelleet, mutta se vain 
innosti meitä enemmän.”
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Matkamme starttasi lokakuun ensim-
mäisen viikon perjantaina Sirpan bussi-
matkojen Ripan toimiessa luotettavana 
kuskinamme jo ties kuinka monetta kertaa. 
Tällä kertaa poika ei lähtenyt matkaan apu-
kuskiksi. Johtuisikohan siitä, että isä laittoi 
poikansa ajamaan melkeinpä kokonaan 
paluumatkan viime Norjan-reissulla? Tätä 
emme tiedä, mutta reissulle oli lähtenyt 
mukaan luotettavaa luotettavampi apukuski 
Pasi. Halusihan Ripa sentään myös nauttia 
reissusta kanssamme, ja arvuuttelimmekin 
keskenämme kuka ajaa, jos Pasille sattuisi 
jotakin.

Saavuimme satamaan tunnin etuajas-

sa odottelemaan M/S Silja Symphonylle 
pääsyä. Taisi joitakin sen verran jännittää, 
että oli pakko suunnata heti muutamalle 
virkistävälle sataman baariin. Kun kunnon 
nousut oltiin saatu matkan alkuun, suunta-
simme laivaan. Pakollisten ”matkaeväiden” 
hankinnan jälkeen olikin laivan buffetin ja 
asiaankuuluvien sitsien vuoro. Yritimme 
tekeytyä sähköinsinöörikiltalaisiksi, jos ilta 
sattuisikin mennä hieman överiksi. Tämä 
toimikin hyvin, kunnes jotkut keksivätkin 
laulaa kiltamme laulun, jolloin paljastuim-
me. Tästä nolostuneina poistuimmekin 

buffetista, oman yhteislaulumme saattele-
mana ja henkilökunnan katseet selässämme 
jatkamaan iltaa muualle. Loppuilta sujuikin 
kuunnellen filosofisia viisauksia eksyttyäm-
me virkistysmatkaansa viettävien ammat-

Suuntana oli jälleen kuukauden kes-
tävä opiskelijoiden UKA-festivaali 
ja Oktoberfest. Tälläkin kertaa ky-
seisiin pirskeisiin oli vaikea saada 

lippuja ja olimme varautuneet suurella po-
rukalla, jälleen kerran, varaamaan lippuja 
runkkaamalla sitä kuuluisaa F5:sta. Tänä 
vuonna lippujen määrää per henkilö oli 
rajoitettu, joten tehtävästä tulisi vieläkin 
vaikeampi. Onni ei ollut tällä kertaa puo-
lellamme, sillä jäimme kokonaan ilman lip-
puja Oktoberfesteille, saadessamme liput 
kuitenkin jatkoille. Emme lannistuneet 
asiasta vaan lähdimme silti matkaan. Kyllä 
norjalaiset meille tekemistä keksisivät…

”Yritimme tekeytyä sähköin-
sinöörikiltalaisiksi, jos ilta 
sattuisikin mennä hieman 
överiksi.”

Lokakuussa oli taas vuoro Koneinsinöörikillan matkan kohti Norjan 
Trondheimia. Perinteessä olleen vuoden tauon jälkeen lähdettiin yl-
läpitämään suhteita paikallisiin koneteekkareihin iloisella porukalla. 

U-KA-KONE

TEKSTI:  VEIJO SILVENTOINEN  KUVAT:  HIEP NGUYEN
 MARIANNE SOLA
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tilaisten hyttiin, virvoitteita nautiskellen ja 
tanssilattiaa kuluttaen ihan viimeiseen asti.

Toisena matkapäivänä olimmekin saa-
puneet heti aamusta Tukholmaan. Nous-
tuamme kuolleista, parkkeerasimme bussin 
Tukholman keskustaan ja lähdimme katso-
maan mitä kaupungilla oli teekkariporukalle 
annettavaa. Ja olihan sillä, osa porukasta ha-
lusi välttää pahaa dagen efteriä, joten olihan 
se pakko pienen tankkauksen jälkeen lähteä 
kiertelemään Tukholman baareja appron 
merkeissä. Eräs jäsenistä ihastuikin paikal-
liseen tarjontaan niin paljon, että halusi jul-
kisesti kertoa tämän kaikille.

Illalla koittikin sitten lähtö bussilla 
kohti Trondheimia. Matka lähti takapenkin 
vaatimuksesta käyntiin Palikoiden tahtiin, 
sillä eihän matkanteko voi millään onnistua 
ilman kunnon sutsisatsaata. Illan ja yön ai-
kana koluttiin kaikki mahdolliset vitsit läpi, 
ja kuultiinhan taas kerran tarinaa muun 
muassa mitä eriskummallisimmista eväistä. 
Alkuyöstä oli ensimmäisen pysähdyksen 
vuoro, ja eräät eksyivät lehtihyllylle katso-
maan, mitäköhän opettavaista sieltä löytyisi. 
Bussista kun ei löytynyt tarpeeksi viihdettä, 
eräs takapenkin herroista päätyi ostamaan 
viihdettä omaan käyttöön, lehden muodos-

sa. Hän halusi kuitenkin jakaa tämän ilon 
kanssamme huomattuaan, että kyseisen 
lehden mukana tuli ”luontodokumentti”. 
Kuskeja ei tarvinnut paljoa suostutella, 
vaan laitoimme illan elokuvan pyörimään. 
Luonnon äänien ja muutaman takapenkin 
kommenttiraidan säestämänä jatkoimme 
matkaa.

Aikaisin kolmantena päivänä saavuim-
mekin Norjan Trondheimiin. Ennen saa-
pumista oltiinkin suoritettu asiaankuuluvat 
rituaalit, ja suuri osa porukasta majoituk-
seen päästyään simahti. Illalla lähdettiin 
tapaamaan norjalaisia. Tuttua kellaribaaria 
ei enää ollut, joten kokoonnuimme kam-
puksella porukalla juttelemaan norjalaisten 
kanssa. Ilta jatkui tästä eteenpäin vielä hos-
tellilla ja jotkut eksyivät hienostohotellin 

aulaan kittaamaan juomia, haalarit kun eivät 
baarien järjestyksenvalvojien mielestä täyt-
täneet dresscode-vaatimuksia.

Koitti neljäs päivä ja itse pääpäivä. 
Mutta liput Oktoberfesteille oli jostain saa-
tava. Onnistuimmekin porukalla saamaan 
viime hetken liput festeille, joten joillekin 
tuli kiire käydä ostamassa teeman mukai-
set varustukset. Kun tämä oli hoidettu, 
suuntasivat kaikki festeille. Vaaleanpunai-
set haalarimme keräsivät paljon huomiota 
ja osa meistä eksyikin paikallisten kuoro-
laisten joukkoon, joilla oli pinkit haalarit. 
Sanotaan, että teekkari laulaa mieluummin 
kuin hyvin, ja tämän myös todistimme kuo-
rolaisille laulaen antaumuksella ”Elomme 
päivät”. Viimeistään tässä vaiheessa saattoi 
paikalliselle kuorolle tulla selväksi, ettemme 
välttämättä ole minkään kuoron jäseniä. 
Olutta kitattiin ja laulettiin ihan viimeiseen 
asti, kunnes festit päättyivät. Tämän jälkeen 
siirryimme norjalaisten luo jatkamaan en-
nen kuin siirryimme paikalliseen Studenter-
samfundetiin jatkoille. Jatkot sujuivat monia 
eri baareja kiertäessä, norjalaisiin tutustues-
sa ja tutun ex-kikkiläisen, nykyisen Norjan 
tohtoriopiskelijan viisauksia kuunnellessa. 
Ilta jatkui ihan viimeiseen asti Samfundetil-

”Vaaleanpunaiset haalarimme 
keräsivät paljon huomiota ja 
osa meistä eksyikin paikal-
listen kuorolaisten joukkoon, 
joilla oli pinkit haalarit.”
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la, josta osa porukasta jatkoi vielä erilaisil-
le jatkoille eri paikkoihin. Jatkoihin kuului 
myös norjalaisten houkuttelua perinteisiin 
syysnaamiaisiimme ja tuskin tarvitsee edes 
mainita, että kiinnostus tätä tapahtumaa 
kohtaan oli erittäin suurta.

Koitti lähtöpäivä. Olot olivat kaikilla 
sen mukaiset, että edellisenä päivänä oli tul-
lut jotain otettua. Paljoa aikaa ei ollut lepäil-
lä, hostellilta kun täytyi ulostautua puoleen 
päivään mennessä. Kamat kasaan nopeasti, 
ja nauttimaan ulkoilusta kauniissa syyssääs-
sä. Parantelimme olojamme sillan kupeessa 
ja ihailimme maisemia. Paluumatkalla bus-
sissa keskityimme nauttimaan maisemista, 
ja takapenkki jatkoi maineensa mukaisesti 
vielä loppuun asti. Menomatkalla oli ol-
lut jo yö ja pimeys esti maisemien ihailun, 
mutta paluumatkalla pääsimme ihastele-
maan vuoristoisia maisemia, kuten vuono-
ja, vesiputouksia ja vuoria. Pysähdyimme 
myös kuvaustauoille, kiipesimme soiden 
ja kallioiden yli kastellen koko omaisuu-
temme nähdäksemme meille ihan uutta ja 
ihmeellistä elementtiä: lunta. Bussikuskien 

vaatimuksesta laitettiin vielä luontodoku-
mentti pyörimään. Ripan sanoja lainaten: 
”kertaus on opintojen äiti”. Paluumatkalla 
osattiin siis vielä pitää kiinni viihdepuolesta, 
myös Palikoiden muodossa. Kiitimme tie-
tenkin kuljettajiamme kauniisti laulamalla 
ja lahjoittamalla heille luontodokumenttim-
me. Aamuyöstä saavuimme Tukholmaan, 

josta alkoi laivamatka kohti Turkua, josta 
bussilla kohti Otaniemeä. Vaikka suurin 
veto oli jo mennyt porukalta, viimeiseen 
asti takapenkki jaksoi pitää meininkiä yllä, 
ja huhujen mukaan kaksi mestaria lähti-
vät vielä etsimään sitä kuuluisaa märkää.  
Löysivätkö sen, se on jo sitten toinen  
tarina…
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Puolasta ulkoexcun kohteena oli ol-
lut puhetta jo yli vuoden ajan. Vii-
mein me excumestarit, Tuomas ja 
Jami, päätimme lähteä 30 hengen 

porukalla tähän kiinnostavaan Itä-Euroo-
pan maahan nauttimaan mielenkiintoisista 
yrityksistä, eksoottisesta kulttuurista ja mikä 
tärkeintä, halvasta kaljasta.

Excursio Puolassa alkoi vapaaehtoisel-
la viikonlopulla Varsovassa, ja onneksi suu-
rin osa halusikin tulla jo lauantaina paikalle 
tutustumaan yllättävän moderniin ja siis-
tiin kaupunkiin. Täysin kommelluksitta ei 
kuitenkaan selvitty, kun kyse oli Varsovan 
yöelämästä. Joku pääsi kuulemma osallistu-
maan puolalaisten ja venäläisten joukkotap-
peluun, hukkasi passinsa (joka kyllä löytyi 
myöhemmin) ja heräsi metroasemalta en-
sihoitajien ympäröimänä. Muutamat muut 
joutuivat strippibaarissa huijatuiksi. Huhuja 
liikkui Jodelissa myös suomalaisista au pai-
reista, jotka hakivat koneteekkarien seuraa. 
Kaiken kaikkiaan excun alku oli hyvin vai-
herikas, mutta kaikki olivat jo tykästyneet 

tähän Itä-Euroopan helmeen.
Ensimmäinen excukohde oli En-

gineering Design Center, joka suun-
nittelee suihkumoottoreita. Näimme 
materiaalilaboratorioita ja purettuja suih-
kumoottoreita, sekä saimme nauttia  
(unettavan) mielenkiintoisesta keskustelu- 
(monologi)tilaisuudesta.

Toinen vierailemamme kaupunki oli 
Poznan, joka oli Varsovaan verrattuna pieni 
ja herttainen mukavine keskusaukioineen. 

Siellä ollessamme tapasimme paikallisen yli-
oppilaskunnan edustajan, joka kertoi puola-
laisesta opiskelijakulttuurista ja opiskelusta. 
Hän myös lähti viettämään iltaa kanssam-
me ja illan edetessä taisi myös lupautua tulla 
vierailemaan Suomessa jonakin päivänä.

Toinen excukohteemme oli Poznanin 
lähellä oleva Ruukin sandwich-elementtejä 
ja palkkeja valmistava tehdas. Se oli mielen-
kiintoinen yhdistelmä kone- ja rakennus-
tekniikkaa, joten jokainen matkallaolija sai 
jotain ihmeteltävää.

Saatuamme tarpeeksi Poznanista läh-
dimme kohti Katowicea matkalla poiketen 
UPM Raflatacin tarralaminaattitehtaalla. 
Vaikka kohde kuulostikin tylsältä, tarrojen 
valmistaminen oli yllättävän mielenkiintois-
ta. Myös Napue-ginin etikettien materiaalit 
tulevat kyseiseltä firmalta.

Katowice oli reissumme kolmas ja 
viimeinen vierailtava kaupunki. Sieltä läh-
dimme torstaina kolmen excun sarjalle, 
ja vierailemamme kohteet olivat Roso-
mak S.A., joka valmistaa Patrian lisenssillä 

ULKOEXCU
PUOLAAN

LENTOKONE VARSOVAN
SOTAMUSEOLLA

TEKSTI:  TUOMAS KAIPIAINEN KUVAT:  KIMMO SAIRA
 JAMI QVISEN



AMV-panssariajoneuvoja Puolan armei-
jalle, Obrum sp. z.o.o., joka suunnittelee 
simulaatiolaitteita armeijalle, sekä Zaklady 
Mechaniczne Bumar Łabędy, joka moder-

nisoi taistelupanssarivaunuja ja valmistaa 
erikoispanssarivaunuja. 75% excuilijoista 
piti kyseisiä kohteita koko viikon parhaim-
pina. Pääsimme kokemaan 3D-lasien avulla 
panssarivaunujen sisätilat, näkemään aug-
mented realityn koulutuskäytössä ja näim-
me myös siltapanssarivaunuja uusimmissa 
koulutussimulaattoreissa. Saimme myös 
ihastella oikeita taistelupanssarivaunuja ja 
pääsimme jopa ihailemaan niitä todella lä-
heltä. Päivä oli kiireinen ja rankka, mutta 
erittäin mielenkiintoinen ja jännä.

Excujen jälkeen suuri osa porukasta 
halusi käydä vierailemassa Auschwitz-Bir-

kenaun keskitysleirillä. Paikan pääl-
le päästyämme meitä odotti 

synkkä näky. Taivaalta 
tuli vettä ja edes-

s ä m m e 
au-

kesi käsittämättömän suuri leirialue, joka 
veti jokaisen miehen ja naisen hiljaiseksi. 
Kaikesta tästä huolimatta paikka oli mie-
lenkiintoinen ja ehdottomasti vierailun ar-
voinen kohde.

Perjantaina vierailimme vielä Tys-
kie-panimolla ja lähdimme ajamaan takaisin 
kohti Varsovaa. Matka oli pitkä, mutta on-
neksi, kuten koko matkamme ajan, Fröbe-
lin Palikat olivat seuranamme ja pääsimme 
mukavasti takaisin Varsovaan, jossa vietim-
me vielä yhden yön, osa kaksi.

Matka oli hyvin onnistunut, ja kaikki 
olivat erityisesti tyytyväisiä maavalintaan. 

Puola yllätti mo-
net mat-

ka i l i j a t 

positiivisesti. Alhainen hintataso mahdollis-
ti erinomaisen reissun monipuolisine koh-
teineen erittäin edulliseen hintaan. Tulem-
me kaipaamaan sinua, Puola.

”Taivaalta tuli vettä ja edes-
sämme aukesi käsittämättömän 
suuri leirialue, joka veti jokaisen 
miehen ja naisen hiljaiseksi”

AUSCHWITZ-BIRKENAUN 
KESKITYSLEIRI

EXCUPORUKKA POZNANIN 
YLIOPISTOLLA

LAATUVIIHDETTÄ 
EXCUBUSSISSA



VAIHTOJAKSO 
SINGAPORESSA

TEKSTI JA KUVAT: AINO SALMI
  EERO POLLOCK
  JOONAS LEHTOVAARA
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Lätkäistään alkuun faktat, tilastot, 
ja analyysit. ”Synti rako malmi” 
on pieni pääkaupunkiseudun 
kokoinen kaupunkivaltio Kaak-

kois-Aasiassa. Sinne lähtivät vaihtoon Ko-
neinsinöörikillan tiukin ykkösketju, kolme 
valmistumisen partaalla tasapainottelijaa: 
rakennustekniikan Danny ja Armi: Joonas 
ja Aino sekä konetekniikan Eero: Eero.

Elokuussa 2017 soluttauduimme Na-
nyang Technological Universityyn ja Na-
tional University of  Singaporeen puoleksi 
vuodeksi ihmettelemään. Emme huviksem-
me tällaisia kirjoittele, mutta päätoimittaja 
väkivalloin vaati Kolehteen jotain täytettä. 
Toivottavasti tarinoinnistamme on silti jol-
lekin iloa, edes vessaistunnon verran. 

“En ollu ollu” – kommentoi Eero 
vaihtoonlähtöpäätöstään. 

Singapore taitaa komeilla tällä hetkellä 

Suomen yläpuolella kaikissa PISA-tilastois-
sa sunmuissa ja tuntuu pitävän paikkansa, 
että koulu on kovasti kiinnostavaa kanta-
kaupunkilaisille. Koulun kirjastot ovat aina 
tupaten täynnä ahkeria pänttääjiä. Osa ky-

kenee käsittämättömästi myös lukemaan 
silmät kiinni otsa kiinni kirjassa. Pänttäys 
on levittäytynyt laajemmaltikin ja jokaisesta 
ruokalasta, kahvilasta, ja mistävain ilmas-
tointi-pöytä -kombosta löytyy aina joku te-
kemästä hissan läksyjä muiden vapaata tilaa 

”Aaltokaavasta poikkeaa kui-
tenkin se, että arvostelu on 
normaalijakauman tapaisella 
käppyrällä, eli prujuja ei jaeta 
kaverille ihan niin helposti”

ets iv ien 
kahvittelijoi-
den vitutukseksi. 

No mites opetus? NTU 
ja NUS rankataan vuodesta toiseen 
Aasian parhaiksi ja maailman top 10 -yli-
opistoihin. Opetus ja opiskelu on kuitenkin 
pohjimmiltaan ihan samanlaista räpellystä 
kuin Suomessakin. Luennoilla proffa se-
littää, jotkut on hyviä luennoimaan, jot-
kut... eivät. Sit tehdään ryhmätöitä, joiden 
tapaamisista jengi on aina myöhässä, kou-
lun verkkoympäristöt on ainakin neljässä 
eri systeemissä, ja lopuksi on tentti johon 
pänttäysmoti on matala. 

Aaltokaavasta poikkeaa kuitenkin se, 
että arvostelu on normaalijakauman tapai-
sella käppyrällä, eli prujuja ei jaeta kaverille 
ihan niin helposti. Varsinkin kun arvosa-
noilla on paikallisessa kulttuurissa megalo-
maaninen merkitys. 

Oho, menipä valittamiseksi! Homma 
kuitenkin toimii erittäin hyvin ja edellä li-
tanjoidut itkuvirret ovat aika pieniä on-
gelmia. Proffat ovat lähes poikkeuksetta 
alansa huippuja, mitä nyt joillain hieman 
hankala singaporen aksentti, siitä muuten 
kohta lisää. Kurssikokonaisuudet on mietit-
ty läpeensä ja suurin osa luennoista myös 
videoidaan nettiin. Tämän voisi luulla hou-
kuttelevan opiskelijoita jäämään peiton alle 
peukaloa imeskellen ja läppäriä tuijottaen, 
mutta luennoilla on aina tupa täynnä. Kor-
kean motivaation ympäristö on paikoittain 
päihdyttävä. 

Kampuksella on myös häkellyttävän 
paljon oheistoimintaa. Erinäisiä kerhoja 
lienee perinteisen kiinalaisen rummun soit-
tokerhosta ja kristittyjen kerhosta K-poppi 
kerhoon ja kampuksen villikissojen hoidon 

Vähemmän purukumia, 

enemmän lämpöä!
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“campus cat management”-kerhoon 
toista miljoonaa. 

“En ollu uskoa silmiäni ku kampuk-
sella oli keskiviikkona kymmeneltä illalla 
kauheesti jengiä eikä kukaan ollu kännissä”, 
Joonas päivittelee. 

Kampuksen asuntoloilla eli “Halleil-
la” on kokkikerhoista beerpongiin (vedellä, 
chilisoossilla ja soijalla – ei kaljalla) kaiken-
moisia tapahtumia. NTU:lla kampuksen 
eri asuntolat myös kilpailevat eri lajeissa 
jalkapallosta Dotaan periodin mittaan toi-

siaan vastaan ja homma otetaan joissain la-
jeissa aika vakavastikin: väriä tunnustetaan 
tunnollisesti ja monella näkee päällä oman 
asuntolan paitoja. 

Ruokailu Singaporessa toimii samaan 
tapaan kuin saaren etninen koostumuskin: 
mielenkiintoinen häröpallo-mikstuura kaik-
kea lähimaastosta. On kiinalaista kasvismät-
töä, korealaista soppaa, intialaista karria, 
kaikki saatavilla vierekkäin pienistä kojuista 
“Food court”-alueilla. Suomalaiseen lautas-
malliin maitolaseineen ja salaatteineen tot-
tunut mänäröitsijä joutuu kuitenkin häm-
mentymään annosten ollessa pienempiä ja 
koostuen enimmäkseen vitivalkoisesta rii-
sistä. “Kuvaa aika hyvin et haettiin alkuun 
protskujauhot ja multivitamiinit lähimarke-
tista”, Aino näpäyttää ;). Parin kuukauden 
kulinaristisen ristiretkeilyn jälkeen paikoista 
oppi tunnistamaan maultaan ja ravintoar-
voiltaan parhaat raflat ja ruokakulttuuria 
tulee kyllä ikävä. 

Singapore on siitä Suomea parempi, 
että naapurimaina on ruotsin pettereiden 
ja venäjän boristen sijaan kuvankauniit 
Malesia ja Indonesia paratiisirantoineen ja 
orientaalisen eksoottisine nähtävyyksineen. 

“Ei oo ollu kyl helppoo pitää 
hauskaa kokoaja”

“Tätä kaipaan Suomesta”
1. Sauna
2. Sauna
3. Alle +32°C lämpötila
4. Freesi salaatti
5. Oikea kahvi
6. Ainiin, ja perhe

“Tätä tulee ikävä”
1. Oma uima-allas
2. Ruoka
3. Yli +32°C lämpötila
4. Uudet tuttavuudet
5. Reissailu

“Vain Singaporessa”
1. Suomeakin kovempi jonottamisinto
2. Juomakelpoinen vesi ja kaikki toimii  uniikkia Kaakkois-Aasiassa!

3. Kaikki on kielletty  kyllä, myös se, sakko 10 000 dollaria

4. Singlish  Englantia, jossa myös kiinaa, malesiaa ja eläimellistä ääntelyä

5. Maailman parhaimpia metrojärjestelmiä  yleisin valituksen aihe

Lukukauden aikana kolmikkomme kerkisi 
tekemään usean pistomatkan naapurimai-
den vesiin ilakoimaan, kukkuloille upeita 
maisemia ihailemaan ja halvasta hintata-
sosta nauttimaan. Lukujärjestyksen tarkalla 
suunnittelulla pitkän viikonlopun reissut 
toimivat hyvin ja kulttuurin opiskelun sai 
lomitettua hyvin akateemiseen pöhinään. 

“Ei oo ollu kyl helppoo pitää hauskaa 
kokoaja”. Vaihdossa päällä on ollut välillä 

aikamoinen suorittamisen meininki, jota 
voisi verrata fuksisyksyyn, kun meno oli 
aina päällä, mutta koulustakin oli selvittä-
vä. Suomen sään kanssa jälleennäkeminen 
aiheuttanee pelkotiloja ja vapinaa, mutta 
sitä on myös kaivattu. Näin oikeastaan kai-
ken muunkin kanssa. Lopun häämötys on 
haikea ja vaikea. Vaihdossa on pirun siistiä, 
mut kyllä neljä erilaista vuodenaikaa ja sau-
na on se juttu. 

“Ruokapaikat”
1. Kaikki intialaiset  paitsi ne huonot

2. Yhden Michelintähden food-court snägärikioski-tyylin ravintolat
3. Subi ja mäkkäri koti-iksuun ja villin vatsan rauhoittamiseen
4. Hotpot-paikka, jossa raaka ruoka keitetään itse maustesopassa
5. “Lasketaaks Starbucks ruokapaikaks? Ainoo mistä saa oikeet kahvii!”

TOP VITOSET

SINGing 
in A 

POREamme



KIK-TORI
Kokenut, esimiestehtäviin tottunut ra-
kennetyötön mies hakee vähän kuormit-
tavaa työtä. Työaika mieluiten 3h kuussa. 
Leipä- ja kahvitarjoilu sekä sihteeri vaa-
ditaan. Ota yhteyttä: puhemies@kilta-
kunta.fi  
Kertalaaki

Hola! Espanjan auringossa ruskettunut  
reipas ja mukava nuori mies etsii seuraa 
Otaniemen suunnalta.
Macce

Nainen ets. miest. Miel. menest., tuuh. 
tuk., nuor. ja haus. Ei raum.
Maiju Riina

Meiltä levisi kuorma-autollinen betoni-
betoniporsaita noin vuosi sitten Puumie-
henkujalle. Ovatkohan ne vielä siellä?
TosiLuja Betoni 

Etsitään ilmoitustenkirjoittajaa. 
KoLehti

Etsitään catering-palvelua 10.3.2018 Alvarin aukiolla järjestettävään ulkoilmatapah-
tumaan. Aiempi kokemus ruoanlaitosta luetaan eduksi paikkaa täytettäessä. Kriteerit:
• Osaat käyttää mikroaaltouunia
• Kokkiveitsi pysyy kädessä pitkienkin marinointijaksojen jälkeen
• Budjetti on jo sijoitettu vastuuhenkilöiden hyvinvointiin, joten osaathan loihtia 

juhla-aterian opiskelijalounashintaan
Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä toistaitoisen työryhmän kanssa ilman 
minkäänlaisia etenemismahdollisuuksia. Puitteemme ovat erinomaiset ja keittiöväli-
neemme pääosin Neuvostoliitosta. Palkkioksi tarjoamme lipun paikallisen poikalau-
lukuoron keikalle. Paikka täytetään heti sopivan ehdokkaan löydyttyä. Yhteydenotot 
puh. 044 4846528 klo 00-06 arkisin.
CN-vastaavat

Projektinjohdon konsultti etsii uusia haasteita. Vahvuutena julkisrahoitteiset inf-
raprojektit, joiden sivutuotteena syntyy materiaalia niin ammatti- kuin amatööri-
koomikoillekin. Referenssinä mainitakseni työhistoriani sisältää mm. kilometrien 
mittaisen tilaamattoman salaojan mysteerin, väärän kokoisten releiden asennuttami-
sen sekä kuljettajien saniteettitilojen unohtamisen. Uskon jatkuvaan parantamiseen 
työssäni, enkä harhaudu tekemisessäni sivuraiteille!
P-M Svekonen

Oy PLK Ab etsii innokkaita kesäntyöntekijöitä täysipäiväiseen ympärivuotiseen työ-
suhteeseen. Vaatimuksina hyvä norjan kielen taito ja alhainen palkkatoive. Aiempi 
kokemus kittaus- ja putkitöistä katsotaan eduksi. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV:t 
osoitteeseen oy.plk.ab@gmail.com
Oy PLK Ab

SEURAAVASSA NUMEROSSA!

testaa uuden kiltahuoneelle hankitun menopelin!

• Tilavuus 1,14m3  

• Maavara 122mm

• Istuimet yhdeksälle

• Makuuosasto 

• Kahvikupin pidike

• Panssariluokan tuulilasi

• Epäsynkronoidut tuulilasinpyyhkijät

• Hierotut istuimet




