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En osaannut päättää mistä kir-
joittaisin pääkirjoituksen. Pitkän 
miettimisen jälkeen sain rajattua 
ajatukseni kolmeen mielestäni 

kliseiseen aiheeseen. Ollessani kykenemä-
tön rajaamaan enempää, kirjoitan vähän 
kaikista. 

Ensimmäisenä kliseenä pidän itsen-
sä esittelyä, joten kerron hieman itsestäni. 
Olen kolmannen vuoden koneteekkari. 
Viime vuonna viihdytin kiltalaisia lukka-
rijaosvastaavana ja tänä vuonna kokeilen, 
onnistuuko sama viihdytys myös kirjallise-
na. Tällä hetkellä harmaita hiuksia aiheuttaa 
kiinteän aineen mekaniikka, virtausmeka-
niikka sekä kandi.

Toisena kliseenä on eräänlainen ”suu-
ret saappaat” -klisee. Lähtiessäni päätoi-
mittajaksi en oikein tiennyt mistään mitään 
ja homma jännitti. Nyt, tehdessäni ensim-
mäistä lehteä, en tiedä mistään mitään ja 
homma jännittää. Edellinen päätoimittaja 
toimitti kolme kultaista lehteä. En välttä-
mättä pääse laadussa ystäväni Markuksen 
tasolle, mutta korvaan sen määrässä, enkä 
ulkoista viimeistä lehteä.

Kolmantena kliseenä on tapana pu-
hua ajankohtaisista aiheista. Tätä kliseetä 
jatkanen myös tulevissa pääkirjoituksissani 
sekä lehdissäni. Ensimmäinen ajankohtai-
nen asia on tätä kirjoittaessa juuri päättynyt 
kotimaan pitkä excursio ja kirkastusjuhlat. 
Paikalla olleena voin mainita reissun olleen 
aivan mahtava, saaneen minut tehokkaasti 
jälkeen koulutöistä ja kankkunen tuli peräs-
tä. Lähiajan tapahtumat eivät onneksi siihen 
lopu, vaan pian* juhlitaan 103-vuotiasta 
Koneinsinöörikiltaa Cuba Nightissa.

Tässä lehdessä onkin asiaa enemmän 
ja vähemmän ajankohtaisista tapahtumista. 
Kirjoittajia on useita ja tekstiä löytyy laidas-
ta laitaan, toivottavasti te lukijat nautitte.

Toivotankin kaikille Kolehden lukijoil-
le antoisia lukuhetkiä ja rattoisaa kevään al-
kua. Toivottavasti se ei ole liian mäkinen, 
vaan sujuu mukavasti.

   -Alex
*lehti julkaistaneen Cuba Nightin jälkeen, 
joten aikamuodot lienevät vääriä 



PUHIKSEN PALSTA

5

Vuosi on pärähtänyt käyntiin, 
Cuba Nightista on selvitty ja 
on vuoden ensimmäisen Ko-
Lehden aika. Kandidaatintyön 

kirjoittamisen välttely on mennyt niin pit-
källe, että puhiksen palstan kirjoittaminen 
tuntuu helpommalta. Tänä vuonna kil-
tamme täyttää 103 vuotta, joten pysähdyin 
miettimään kiltaamme. Yli sataan vuoteen 
mahtuu monta teekkarisukupolvea ja on 
aivan älyttömän hienoa olla osa tätä jatku-
moa. Tovi sitten järjestetty vuosijuhlamme 
Cuba Night oli jälleen ikimuistoinen ja pää-
juhlan esiintyjä Mikko Alatalo räjäytti pan-
kin. Vuosijuhlassamme yksi hienoimmista 
piirteistä oli monien sukupolvien läsnäolo. 
Vanhojen kilta-aktiivien tarinat omilta opis-
keluajoiltaan ja vahva luotto meidän nykyis-
ten kiltalaisten toimintaan saa uskomaan 
omaankin tekemiseensä. Cuba Nightissa 
julkistettiin myös kiltamme uusin kunniajä-
sen. Kalevi ”Eetu” Ekman on meille kaikil-
le tuttu Design Factorylta, ja hän on tehnyt 
pitkäjänteistä työtä Koneinsinöörikillan ja 
koko Aalto-yhteisön eteen. Vielä kerran 
isot onnittelut Eetulle!

Kikkiläiselle varmoja kevään merkkejä 
ovat varmistunut Wappu, Kirkkarit, lukui-
sat koulutehtävät ja lämmittävä kevätaurin-
ko. Iloksemme voinkin todeta, että Wappu 
on todellakin varmistunut. Toivottavasti 
mahdollisimman moni kiltamme jäsen saa 

painaa teekkarilakin päähänsä. Vuosittain 
järjestettävät Kirkkarit olivat tällä kertaa 
Lappeenrannassa, jonne kotimaan pitkä 
excursio päättyi. Lappeenrannan koneen-
rakentajat olivat järjestäneet meille vierail-
le Otaniemestä, Oulusta ja Tampereelta 
hyvät juhlat. Huhupuheiden mukaan koko 
reissu oli aika mäkinen ja kankkunen seu-
rasi perästä. Onneksi Kirkkarit ovat vain 
kerran vuodessa ja neljän vuoden välein 
Lappeenrannassa. Raksapuolen vuosittai-
nen kokoontuminen, SRT-päivät, olivat 
heti vuoden alkumetreillä Tampereella, ja 
niille osallistui ennätysmäärä kikkiläisiä. Mi-
nulla on kolmas vuosi opintoja menossa ja 
nyt keväällä kandidaatintyö tehtävänä. Vir-
kistäväksi vaihteluksi kandin rinnalle otin 
Sähköenergiatekniikka-kurssin. Olen huo-
mannut, että sähkötekniikan perusteiden 
tunteminen on hyödyllistä, sillä niin raken-
nuksissa kuin koneissakin sähkö on hyvin 
merkittävässä osassa.

Vuoteni Koneinsinöörikillan hallituk-
sen puheenjohtajana on alkanut hyvin, ja se 
on sisältänyt hyvin paljon uutta ja ihmeellis-
tä sekä monta opeteltavaa asiaa. Niin bud-
jetti kuin killan säännöt ovat tulleet tutuiksi. 
Vielä merkittävämpi tehtävä on saada koko 
KIKH puhaltamaan yhteen hiileen killan 
hyvinvoinnin takaamiseksi. Ajoittain voi 
olla haastavaa löytää yhteiset toimivat työta-
vat, sillä kilta kokoaa väkeä ympäri Suomea 

ja kaikilla on erilainen tausta. Olen kuiten-
kin luottavainen, että jälleen pojasta polvi 
paranee, ja kilta kehittyy eteenpäin. 

Joten hyvät kiltalaiset, muistakaa ke-
vään mittaan nauttia elämästä, opiskella 
ja olla ylpeitä siitä, että kuulutte maailman 
parhaaseen Koneinsinöörikiltaan. Nähdään 
kiltahuoneella!

Joona
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Talomme lähellä metsässä on suu-
ri mänty, jossa kasvaa vahvoja 
oksia parin metrin korkeudelta 
alkaen. Se houkuttelee minua 

nousemaan oksilleen. Tässä iässä nousee 
mieleen kuitenkin parikin syytä, miksi aja-
tus puuhun kiipeämisestä pitää heivata.

1. Voin pudota
2. Vaatteet likaantuvat. Etenkään  

 pihka ei irtoa pesukoneessa 
3. Puukin kärsii kiipeilystä
4. Terävä oksa raapaisee silmään tai  

 otsaan
5. Häpäisen itseni, jos joku sattuisi  

 tulemaan paikalle
6. Kukaan ei satu paikalle näkemään  

 miten notkea olen
Jokaisen syyn kohdalla aukeaa joukko 

eriasteisia ja erityyppisiä tarkentavia alakoh-
tia. Esimerkiksi kohdassa 1: viidenkymme-
nen vuoden tauon aikana ovat kiipeilylihak-
set surkastuneet. Samoin kykyni arvioida 
oksan kestävyyttä ei päde teholannoituksel-
la kasvatettuihin haperoihin mäntyihin.

Toisaalta muistissani on vielä syitä, jot-
ka vetivät minut 9-vuotiaana kiipeämään 
puuhun.

1. Kiipeäminen kehittää voimia ja  
 notkeutta

2. Rohkeus ja itseluottamus kasvavat
3. Kilpailuvietti: Uskallan enemmän  

 kuin toiset pojat tai ainakin yhtä  
 paljon

4. Tämä tekee vaikutuksen tyttöihin
5. Puusta näkee pitkälle
Nuo olivat niin päteviä perusteita, et-

teivät vanhemmatkaan kovasti suuttuneet 
revenneistä vaatteista, katkenneista oksista, 

haavoista ja kuhmuista päässä. Itse en kos-
kaan pahasti tippunut, mutta jotkut toverini 
katkoivat luitaan pudotessaan. Heidänkin 
vanhempansa hyväksyivät tuollaiset asiat 
kasvamiseen kuuluvina. 

Jatkan vielä listaa parilla aikuisen mie-
leen pulpahtaneella kohdalla:

6. Mielikuvitus lisääntyi, kun puu 
 hun suunniteltiin ’taloa’. Puissa  
 kiipeilemisen ansiosta Suomeen  
 kasvoi siten parempia arkkitehtejä

7. Sosiaalisuus ja välittäminen lisään 
 tyivät, kun puuhun nousseen po- 
 jan nähdessään paikalle riensi  
 pikkuveli tai  –sisar. Hänkin tuli  
 autetuksi vähintään alimmalle ok 
 salle. Tästä kasvoi myös vastuun 
 tunne ja toisen ajatusmaailman   
 ymmärtäminen

8. Puun katseleminen läheltä ja pos- 
 kikontakti (kiipeilijä ei voi ottaa  
 etäisyyttä kohteestaan) kehittivät  
 rakkautta luontoon

 
Ajat ovat poikavuosistani muuttuneet. Yh-
deksänvuotiaita lapsia varjellaan nykyisin 
kuin arvoposliinia. Toisaalta nykylapset 
tietävät, että vastakkaisen sukupuolen ihas-
tuksen herättämiseen tarvitaan aivan toi-
senlaisia temppuja. Ja kauemmaksi näkee 
yläkerroksien parvekkeilta ja oikein kauaksi 
näkee droonin kantamalla videokameralla. 

Tärkeimpänä argumenttina listassa saat-
taisi kuitenkin näyttäminen: olen paras, viisain 
ja vahvin! Juuri tämä sai 65-vuotiaan presidentti 
Kekkosen kiipeämään puuhun Pohjois-Afrikan 
vierailullaan. Hän potkaisi kengät jalastaan ja 
kipusi ripeästi taatelipalmun latvaan, josta heitti 

alla oleville kypsän tertun. Laskeuduttuaan alas 
hän tokaisi seurueelleen: ’tehän olette aina kuvail-
leet minua kiipeilijäksi!’

Puihin kiipeilemistä vastaan nykypäivä-
nä puhuu edelleen, että luonnonsuojelu on 
ulotettu koskemaan kaupunkipuiston puita, 
ja että lihaksia voi täsmäkasvattaa kuntosa-
lin monipuolisilla laitteilla. Rohkeuskokeen 
voi kuka vaan luipero suorittaa maksamalla 
tasamääräisen eurosetelin ja hypätä yllätyk-
settömän benjihypyn.

Käymäni Nummenkylän yläkansakoulu on 
ajalle tyypillinen punainen puurakennus, 
harjakatto ja valkoiset nurkkalaudat. Pe-
säpallokentän takana oli suuri, lähes tyhjä 
vaja. Sen malli oli sama kuin heinälato-
jen, joita vieläkin seisoo tuhansia Suomen 
maaseudulla aikaa uhmaten. - Heinäladot 
ovat kauneimpia maamme rakennuksia, 
vaikkeivat olekaan nimekkään arkkitehdin 
suunnittelemia. – No, tässä koulun ladossa 
oli poikittaisia sideparruja kahdessa kerrok-
sessa. Rohkeimmat pojat kiipeilivät niissä 
kaikki välitunnit kuin apinat. Minä en edes 
kuvitellut nousevani neljän metrin korkeu-
teen alemmille parruille. Olin koulun pienin 
poika, mutta monet taitavat kiipeäjät olivat 
vain hiukan minua pitempiä. Yläparrut oli-
vat kaksi metriä alaparruja ylempänä, joten 
piti ponnistaa ja hypyn korkeimmassa koh-
dassa tarrata yläparruihin. Uskaliaita heit-
täytymisiä pojat he tekivät tyhjyyden päälle, 
enkä muista kenenkään pudonneen alas ko-
valle maalattialle.  

Olisi mukava johdatella kotikadun lap-
set lujuusopin maailmaan käytännön pol-
kua: Puun oksille tai (turvallisemmin ehkä) 
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maan tasalle viritetään kaksitukinen palkki 
ja ulokepalkki. Aineksina on 28 ja 50 mm 
paksuista puutavaraa sekä nauloja, narua tai 
muita kiinnitystarvikkeita. Kokeillaan mitä 
taipumaan ja murtokuormaan vaikuttaa, 
kun tukien väli pitenee kahdesta metristä 
kahteen ja puoleen ja miten kiinnitystapa 
vaikuttaa. Siis metrimitta ainakin vielä tar-
vitaan. 

Kuormitukseksi käy 5-vuotias lapsi 
lappeellaan ja pystyssä, mutta ensin on tur-
vallisinta tehdä NDT–kokeet ja –mittaukset 
täysillä cokispulloilla. Materiaalin merkitys 
havainnollistuu, kun mäntylauta vaihdetaan 
yhtä paksuun ja leveään apachiin, jota jäi yli 
saunan lauderemontista. Siten kahden puu-
lajin erilainen kimmomoduuli ja murtolu-
juus selviävät käytännössä. 

Kokeilemalla nähdään myös, että kaksi 
päällekkäin ladottua 22 mm lautaa on on-
neton kannatinpalkki, ellei lautoja yhdistetä 
pituudeltaan naulaamalla. 

Palkkien käyttäytymiseen vaikuttavat 
lait ja taivutusvastuksen laskentakaava voi-
taisiin yhdessä empiirisesti kehitellä: mikä 
laudan mitta ja missä potenssissa kaavoihin 
tulee sisällyttää. Hooken laki tulisi selväksi. 

Nurjahdus ja kiepahdus on nekin help-
po havainnollistaa. Ulokepalkki voidaan 
saattaa värähtelemään ja nähdä miten jär-
jestelmän massa lisääminen alentaa omi-
naistaajuuksia. 

Kuvassa näkyy koejärjestely, jolla testa-
taan yksinkertaisin nurjahdustapaus. Jollei 
käytössä ole yli kolmemetrisiä lautoja, voi 
kuormaksi vaihtaa isommat autonpyörät. 
Pienet lapset kannattaa viedä turvallisen 
etäisyyden päälle. 

Ryhtymällä näin naapuruston lapsijou-
kon valmentajaksi kehität suullisen viesti-
misen kulttuuria ja varmistat Suomen tule-
vaisuutta teknisen osaamisen huippumaana. 

Toivotan hyvää kevättä ja luovuutta 
lujuusopin ja termodynamiikan laskuhar-
joituksiin!

Pentti ”Häksä” Häkkinen 
Kummisetä
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KoLehden edustajistopalstalla tullaan seuraamaan kuulumisia Aal-
to-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistosta. Vuoden ensimmäisessä 
KoLehdessä on hieman tarkemmin edustajistosta ja sen toiminnasta, 
mutta jatkossa palsta keskittyy julkaisujen välissä tapahtuneisiin asioi-
hin. Edustajistopalstan tarkoituksena on tuoda edustajiston toiminta 
lähemmäksi jokaista KoLehden lukijaa.

Edustajiston kokoukset
Edustajisto kokoustaa noin kerran kuukaudessa ja kokouksissa kä-
sitellään esityslistalla olevat asiat sekä poikkeustilanteissa voidaan 
5/6 enemmistöllä ottaa jokin ei sääntömääräinen asia käsiteltäväksi 
esityslistan ulkopuolelta. Kokouksissa saa puheenvuoron pyytämäl-
lä ja puheenjohtaja jakaa puhevuoroja ja pitää huolta, ettei keskus-
telu lähde käsistä ja ihmiset ala huutelemaan kommentteja puheen-
vuorojen ulkopuolelta. Myös ylioppilaskunnan hallitus osallistuu 
edustajiston kokouksiin ja joka kokouksessa kuullaankin hallituk-
sen ja toimiston kuulumiset, minkä lisäksi hallituslaiset toimivat 
usein asioiden esittelijöinä. Kokouksien tyypillinen kesto on 2½-3 
tuntia, mutta joissakin tilanteissa kokoukset saattavat venyä pitkiksi 
käsiteltävien asioiden takia.

Teksti: Jani Pusula

Mikä edustajisto?
Edustajisto on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätösval-
taa käyttävä organisaatio, joka koostuu 45 jäsenestä ja kokoustaa 
noin kerran kuukaudessa lukuvuosien aikana. Edustajiston jäsenet 
valitaan joka toinen vuosi järjestettävissä edustajistovaaleissa ja seu-
raavat edustajistovaalit ovat syksyllä 2019. Edustajiston kokouksia 
johtaa edustajiston puheenjohtaja, jonka edustajisto valitsee vuosit-
tain tehtävään hakeneista henkilöistä. Edustajistossa päätetään suu-
rista linjoista, jotka koskevat ylioppilaskunnan toimintaa. Tällaisia 
asioita ovat muun muassa tilinpäätös, rakentamiseen liittyvät pää-
tökset, ylioppilaskunnan säännöt sekä ylioppilaskuntaa koskevat 
henkilövalinnat. Lisäksi edustajistossa keskustellaan paljon ajan-
kohtaisista asioista.



Tuoreimmat kuulumiset
Kevään aikana edustajistossa on käsitelty opiskelijakeskusta, perus-
tettu valiokunnat tukemaan hallituksen sekä edustajiston toimintaa 
sekä myönnetty muutama uusi erityisasemayhdistyksen asema. Näi-
den lisäksi helmikuun kokouksessa keskusteltiin Ainon herättämästä 
keskustelusta yhteisössä vallitsevasta häirinnästä sekä tähän liittyen 
kannanotosta, minkä mukaan jokaiseen erityisasemayhdistykseen 
pitäisi saada häirintäyhdyshenkilö auttamaan yhdistyksen henkilöi-
tä tai henkilöitä, jotka ovat olleet yhdistyksen tapahtumissa, ja ovat 
kokeneet häirintää. Tämä keskustelu häirinnästä sekä häirintäyhdys-
henkilöstä venyi paikka paikoin itseään toistavien puheenvuorojen 
takia ja kokous kestikin loppujen lopuksi yli 4 tuntiseksi. Tämän 4 
tunnin aika ehtii hyvin tehdä muitakin asioita, kuten virtausmekanii-
kan tehtäviä tai vaikkapa kandia. Pitkittyvissä keskusteluissa on hyvin 
tyypillistä, että keskustelua käy vain pieni osa edustajista. Tällaisissa 
tilanteissa muut edustajat yleensä tekevät omia asioitaan ja odotta-
vat milloin päästäisiin eteenpäin, sillä keskustelu johtaa harvoin mi-
hinkään, vaan keskustelussa toistetaan samoja asioita kerta toisensa 
jälkeen. Tällaisia pitkiä keskusteluja ei tule kuitenkaan pelätä, vaan 
niihin täytyy osata varautua etukäteen tiedostamalla, että ilta venyy ja 
varaamalla mukaan viihdykettä, mikäli keskustelu muuttuu tylsäksi. 
Kokouksissa tehdään myös päätöksiä ja viime kokouksessa edus-
tajisto päätti asunto-ohjesäännön päivittämisestä ja päivittämisen 
yhteydessä päädyttiin jopa suuntaa-antavaan äänestykseen, kun eräs 
ryhmä jätti muutosesityksen liittyen EU- ja ETA-alueiden ulkopuo-
lelta tulevien maisteriopiskelijoiden asumisoikeuden pidentämisestä. 
Äänestys oli kuitenkin muutosesitystä vastaa, sillä nykyäänkin on 
mahdollista asua pidempään tarpeen mukaan. 

Kiihkeää kokoustunnelmaa
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Teksti: Olli Kekäläinen ja Eero Pollock

Artikkelisarjassa nostetaan esille väärinymmärrettyjä rytmimusiikki-
taiteilijoita! Tarkoituksena on saada kansakuntamme tärkeimmille ar-
tisteille heille kuuluva kunnia nosto kerrallaan! Itseoikeutetusti vuo-
den aloittaa maailman paras muusikko!

Monet eivät tiedä, että maail-
man parhaana muusikkona 
tunnettu Matti Paanala (nyk. 
Nykänen) oli pitkään ennen 

kulta-levyillä palkittua muusikon uraansa 
puurtanut raskaissa mäkihyppääjän tehtä-
vissä ilman mainetta ja mammonaa. Pitkän 
siviiliuran tuoma nöyryys auttoi Nykästä 
löytämään maanläheisen sävyn varsinaise-
na yllätyksenä sekä kriitikoille ja Suomen 
kansalle tulleelle esikoislevylleen Yllätysten 
yö (1992). Debyyttilevyllään Nykänen ker-
toi koskettavasti itselleen tärkeistä aiheista, 
kuten yläosattomista naisista ja varkaiden 
varomisesta. Kultarajan rikkoneen Yllä-
tysten yön kolmannen kappaleen, V-tyylin, 
on jälkikäteen arvioitu mullistaneen koko 
pop-musiikin kentän. Myös monet nais-
muusikotkin ovatkin sittemmin havainneet 
V:n olevan tyyleistä toimivin!

Debyyttilevyn tuomaa kansansuosio-
ta ja kriitikoiden antamia kiitoksia seurasi 
vuonna 1993 julkaistu pitkäsoitto Samu-
rai. Levyllä Nykänen rohkaistui siirtymään 

rockahtavampaan ja taiteellisempaan suun-
taan. Kansainvälisestikin huomioitu albumi 
sai pääsääntöisesti ylistäviä arvioita, ja eten-
kin levyn omavaraisuutta kehuttiin. Kappa-
leella Yy, kaa, koo, nee - vauhti kovenee kuultu 
yhteistyö onnistui jopa tekemään taiteilija-
nimellä Hector esiintyneestä Heikki Har-
masta hetkellisesti tunnetun. Samurai rikkoi 
vanhoja iskelmämusiikin kaavoja ja levyllä 
kuultiin myös vaikutteita Kaukoidän suun-
nalta. Hyvistä arvosteluista huolimatta le-
vyn taiteellisesti kunnianhimoinen sanoma 
ei kuitenkaan uponnut valtavirtayleisöön, 
joka oli jo ehtinyt tottua Yllätysten yön tut-
tuihin säveliin!

Samurain taiteellinen menestys roh-
kaisi Nykästä toteuttamaan intohimo-
jaan myös fyysisesti vaativammilla taiteen 
osa-alueilla. Nykäsen aikakausi itsensä her-
rana, tanssitaiteen jalon lajin parissa, nosti 
hänen suosionsa uusiin huippulukemiin. 
Nykäsen taiteellinen luovuus näkyi uuden 
nimen valinnassa: jatkossa Nykänen tun-
nettiin Matti Paanalana. Uuden identiteet-

tinsä kanssa Matti lähti voimiensa tunnossa 
ajamaan V-tyyliä myös politiikassa. Kunnal-
lisvaalit vuonna 1996 eivät olleet mikään 
yllätysten yö, sillä Paanala oli äänikuningas 
Uuraisissa. Paanalalle riitti vain puolitoista 
kokousta vakuuttamaan Uuraisten kunta 
V-tyylin toimivuudesta, minkä jälkeen hän 
palasi yleisön riemuksi taiteen pariin Nykä-
seksi nimensä palauttaneena!

Lopetettuaan elintärkeän työnsä Uu-
raisissa vuonna 1998, Nykänen palasi heti 
taiteen pariin ja julkaisi seuraavan levynsä jo 
vuonna 2006. Ehkä otin, ehkä en oli kriitikoi-
den mukaan täydellinen levy, joka täydensi 
Nykäsen trilogian. Ei ollut tälläkään kertaa 

”Edes kolmannen levyn suo-
sion tuomat palkinnot eivät 
nousseet päähän, vaan Ny-
känen päätti nöyrästi palata 
siviiliammattinsa pariin!”



Legenda jo syntyessäänMatti on pitkän uransa aikana päässyt välillä linnaankin.
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Poimintoja Matin saavutuksista!

 Kesällä 2008 Matti Nykänen söi kolme litraa mansikoita ennen keikkaansa Suonenjoen Mansikkakarnevaaleilla!
 Bussikavaljeeri Pentti Hartikainen nimesi poikansa Matiksi Matti Nykäsen mukaan!
 Matti Nykänen sauvakäveli siellä järvellä ja oppi avantouinnin!
 Matti Nykänen osaa tanssia kuin John Travolta konsanaan, katsoimme videon!

mikään Yllätysten yö, että levyä ylistettiin 
Lööpistä lööppiin ja se upposi kansaan kuin 
Kierros kaikille. Levyn puurtamisen ohes-
sa jopa valtio huomioi Matin yritteliään 
luonteen tarjoamalle hänelle väliaikaisen 
virka-asunnon. Edes kolmannen levyn suo-
sion tuomat palkinnot eivät nousseet pää-
hän, vaan Nykänen päätti nöyrästi palata 
siviiliammattinsa pariin!

Paluu mäkeen jäi kuitenkin lyhytaikai-
seksi, kun Nykänen päätti palata keikkala-

voille ja onnellisen perhe-elämän pariin. 
Nykänen tunnetaan siitä, että toisin kuin 
stereotyyppinen suomalainen mies, hän 
osaa näyttää tunteensa intohimoisesti. Ny-
käsen intohimoinen luonne on johtanut 
hänet myös uralle arvostettuna seurapiiri-
henkilönä. Näistä ansioista hänet on myös 
palkittu peräti kolme kertaa (1996, 2003, 
2005)!

Väärinymmärrettyjen rytmimusiikkitai-
teilijoiden ymmärrysseura päätyi nostamaan 

Matti Nykäsen (ent. Paanala) vuoden 2018 
ensimmäiseksi Kolehden VäyRYs-nostok-
si, sillä kansa tuntuu juuttuneen Nykäsen 
musiikillisiin meriitteihin. Emme voi kiistää 
Nykäsen musiikin taiteellisia ja kaupallisia 
meriittejä, mutta haluamme nostaa esille 
hänen ulkomusiikillisia ansioitaan, joita on 
syyttä jätetty vähälle huomiolle mediassa!



Kotimaan pitkä excursio...
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28.2. klo 08.00
Kotimaan pitkän excursion pitäisi alkaa, mutta muuta-
man henkilön myöhästyessä, bussi starttaa kello 08.30 
Teekkarikylän pysäkiltä. Suunta on kohti Lahtea ja 
Kempin hitsilaitetehdasta. Vielä pääkaupunkiseudulla 
ollessa alkaa Frööbelin palikoiden tutut soinnut kuulua 
bussin kaiuttimista ja tuttu miesnelikko tanssii, laulaa, 
soittaa ja leikkii näytöillä.

28.2. Aamupäivä
Saavuttuamme Lahteen tutustuimme Kempin tehtaaseen. Monen yllä-
tykseksi nousi kuinka suuri osa elektroniikka osistakin Kemppi valmis-
taa itse. Avainsanakilpailuakin aloitettiin, mutta startti oli vaikea. Kempin 
jälkeen otimme suunnan hyvin lähellä sijaitsevaan Sandvikin tehtaaseen. 
Sandvikillä saimme maittavan lounaan sekä infopläjäyksen hydraulisista 
rikotuslaitteista, joita Sandvikin tehdas Suomessa valmistaa.

28.2. Ilta
Excuilta selvittyämme siirrymme 
majoitukseen Jyväskylään. Ta-
varoiden pudottamisen jälkeen 
useat suuntaavat kohti Jyväskylän 
keskustaa tutustumaan paikallisiin 
opiskelijoihin, jotka ottivat meidät 
avosylein vastaan. 
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1.3. Klo Aamu
Torstaiaamuna bussimme otti suunnan kohti Jy-
väskylän naapurikylää, Puuppolaa. Matkalla excu-
mestarit soittivat excuilijoille erään biisin, joka sai 
kaikki innostuneeksi seuraavasta excusta Tommi 
Mäkinen Racingilla. Excuilijat olivat innoikkaita 
kysymään vähän kaikesta ja nelinkertainen maa-
ilmanmestari kertoi mielellään tallistaan. Monet 
excuilijat hankkivatkin muistoksi fanipaidan.

1.3. Päivä
Päivällä siirryimme Kuopioon Samesorin exculle tu-
tustumaan kattopeltien valmistuslaitteiden valmistusta. 
Monen väsyneen excuilijan onneksi toimintaa esiteltiin 
ilman kalvosulkeisia. 

1.3. Iltapäivästä iltaan
Kuopiosta ajettiin kaupan kautta seuraavaan ma-
joitukseen Joensuuhun. Joensuun majoitus oli 
pieni metsämökki järven rannalla, joten ilta vie-
tettiinkin omassa porukassa makkaraa grillaten ja 
saunoten. 



14

2.3. Aamupäivä
Perjantaiaamuna herätessämme keräsimme tava-
ramme ja suuntasimme kohti Joensuussa sijait-
sevaa Abloyn lukkotehdasta. Abloylla ollut kova 
automaation taso ja monipuolinen tekeminen 
sai excuilijat kiinnostuneeksi ja monen mielestä 
Abloyn excu oli yksi parhaista koko reissulla.

2.3. Iltapäivä
Abloylta hyppäsimme bussin kyytiin 
ja ajoimme pari sataa metriä kotimaan 
pitkän excursion viimeiseen excu-
kohteeseen John Deerelle. Joensuun 
John Deere valmistaa metsäkoneita ja 
näimmekin koko kokoonpanolinjan ja 
siellä olevat koneet alun rungonpala-
sista lopun valmiisiin koneisiin saakka. 
Myös John Deeren koneet innoittivat 
usean ostamaan heidän kaupastaan fa-
nituotteita.

2.3. Myöhäisempi iltapäivä
Viimeisen excursion jälkeen suuntasimme jälleen kau-
pan kautta kohti Lappeenrantaa sekä kirkastusjuhlia. 
Jotkut excuilijat jättivät vielä kevyet näkemiin toivo-
tukset Joensuun Jodeliin, ja bussin kaiuttimista raikui 
jo kaikille tuttu Puuppolan paholainen.



...ja Kirkastusjuhlat
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2.3. Ilta
Perjantai iltana saavumme Lappeenrantaan. Pienen etsintä-
hetken jälkeen löydämme majoituksen ja sinne aikaisemmin 
saapuneen delegaation, joka osallistuu vain kirkkareille. Jätet-
tyämme tavarat majoitukseen siirrymme paikalliseen saunati-
laan sosialisoitumaan sisarkiltojen edustajien kanssa.

Lappeenrannan aprok-
simoitu lokaatio

3.3.
Kirkastusjuhlien ensimmäinen virallinen päivä alkoi tun-
nettuun tapaan aloitusluennolla. Aloitusluennon nos-
tattaessa tunnelman kattoon oli suorastaan luontevaa 
jatkaa luennolta rastikiertelyyn. jossa sisarkillat kamppai-
livat toisiaan vastaan toinen toistaan hienomassa lajissa. 

Rastikiertelyn jälkeen hurjimmat urheilijat lepuuttivat 
hetken silmiään, jonka jälkeen siirryttiin illan kohokoh-
taan eli sitseihin! Railakkaiden sitsien railakkaita jatkoja 
vietettiin Kalevauva.fi:n tahdittamana Iltatähdessä. 

4.3.
Kirkastusjuhlat 2018 loppuivat sunnuntaiaamuna maittavaan 
lähinnä pizzasta koostuvaan silliaamiaiseen samassa saunati-
lassa, jossa ne olivat perjantaina epävirallisesti alkaneet. Ko-
neinsinöörikilta onnistui hyvin edustamaan näilläkin kirkastus-
juhlilla ja saimmekin kotiin vietämisiksi kirkkarien kävijöiden 
piirissä todella kunnioitetun pokaalin! Hyvä me!   
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Apurahat

Tähtää
korkealle,
valitse RIL!

Verkostoi-
tuminen

Teekkari-
palkka-
suositus

Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET



Samuli Vehkomäki
Fuksivääpeli

Patrik Laine
Jääkeikkoilija

KUIN KAKSI MARJAA

Viktor Törhönen
Yhä nuori

Sauli Niinistö
Nuori
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Apurahat

Tähtää
korkealle,
valitse RIL!

Verkostoi-
tuminen

Teekkari-
palkka-
suositus

Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET



KIKH18
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Rakennustekniikka

Taas tänä vuonna on Koneinsinöörikilta saanut 
uuden hallituksen. Kolehden tutkiva journalisti on 
soluttautunut hallitukseen ja selvittänyt heistä tie-
toja, jotka esitellään tässä. Seuraavilla sivuilla es-
itellään myös hallituslaisten naamat, nimet ja toimet, 
jotta lukija itsekin voi tutkia hallituslaisia.

Konetekniikka

Muu

Mitä opiskelet? Sukupuoli?

Mies

Nainen



Hallituslaisten
kotipaikat kartalla

Mitä mieltä?

KIKH18
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Vuosikurssi?

3

4

N

1

2

Opintolaina?

KYLLÄ EI
Valmistutko 5 vuodessa?

Valmistuuko historiikki tänä vuonna?

Osallistutko Cuba Nightiin?

Onko kesätöitä?

Asutko Otaniemessä?

Tekeekö hallitus mitään?

Onko kiltishirvi poro?

Häiritseekö kiltishengailu valmisumistasi?

Oletko jo tekniikan kandidaatti?

Onko kiltismusiikki mielestäsi hyvää?

Mielipiteesi Väyrysestä?

Kirkkarit vai SRT?

Samuli vai Markus?

Selitä dislokaatioiden liikkeen vaikutus materiaalin lujuuteen?



HALLITUS

Paavo Pietikäinen

Puheenjohtaja
Anni Kankare

Sihteeri, viestintäministeri
Tuukka Virkki

Varapuheenjohtaja
Niki Vihtola

Talousministeri

Annukka Laurila

Teollisuusministeri
Marko And

Isäntä
Milla Partanen

Maisterikapteeni
Olli Kekäläinen

Opintoministeri

Aamos Varesmaa

Fuksivääpeli
Lassi Liimatainen

Fuksivääpeli
Alisa Lehtinen

ISOvastaava
Joonas Skogström

Sisäministeri

HALLITUS

Joona Stenman

Puheenjohtaja
Sara Salmu

Sihteeri
Markus Nevalainen

Varapuheenjohtaja, Sisäministeri Niko Erä-Esko

Talousministeri

Matti Ylikontiola

Teollisuusministeri
Joose Haavanlammi

Isäntä
Karri Pönni

Maisterikapteeni
Emilia Jurvanen

Opintoministeri

Samuli Vehkomäki

Fuksivääpeli
Markus Järvelä

Fuksivääpeli
Alisa Lehtinen

Viestintäministeri
Antti Honkanen

Isovastaava
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TOIMIHENKILÖT

Sini Simpura
Emäntä

Joona Stenman

Konepajajaosvastaava

Juho Norema

Telajaosvastaava

Kalle Kekäläinen

Pakuvastaava

Veera Sairanen
Emäntä

Mikko Heliö

Konepajajaosvastaava

Emilia Jurvanen

Opintosihteeri

Katariina Ikävalko

Teollisuussihteeri

Antti Honkanen

Juomanlaskija

Alex Suomala

Lukkarijaosvastaava

Nikolas Laine

Opintosihteeri

Matti Ylikontiola

Teollisuussihteeri

Kimmo Saira

Juomanlaskija

Markus Nevalainen

Päätoimittaja

Sara Salmu

Opintosihteeri

Jami Qvisen

Excumestari

Rene Leino

Juomanlaskija

Rasmus Koivu

Virkistysjaosvastaava

Marianne Sola

Ulkovastaava

Tuomas Kaipiainen

Excumestari

TOIMIHENKILÖT

Eero Kokkonen
Emäntä

Oliver Aarrelampi

Juomanlaskija

Marianne Sola

Virkistysjaosvastaava

Kalle Kekäläinen

Opintosihteeri

Olli Halminen
Emäntä

Joona Mustaniemi

Konepajajaosvastaava

Niilo Viitanen

Telajaosvastaava

Arttu Kosonen

Pakuvastaava

Talvikki Jalas

Juomanlaskija

Oskari Räsänen

Konepajajaosvastaava

Juho Norema

Kylpyjaosvastaava

An Cong

Teollisuussihteeri

Mikko Nuutinen

Juomanlaskija

Saara Kemppainen

Lukkarijaosvastaava

Martti Vuori

Opintosihteeri

Jonas Korpela

Teollisuussihteeri

Valtteri Vuorinen

Juomanlaskija

Alex Suomala

Päätoimittaja

Jani Pusula

Opintosihteeri

Rene Leino
Excumestari
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Mikko Heliö

Excumestari

Aamos Varesmaa

Alumnivastaava

Olli Kekäläinen

CN-vastaava

Niki Vihtola

EMESCC18-vastaava

Anni Hatakka

Ulkovastaava

Neea Nieminen

Tiedotussihteeri

Kalle Kekäläinen

CN-vastaava

Aliisa Lehtinen

ISOwanhus

Niki Vihtola

ATK-vastaava

Lassi Liimatainen

Fuksikapteeni

Heidi Strengell

TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö

Teemu Vierros

Dokumentoija

Vili kuosmanen

WWW-vastaava

Aamos Varesmaa

Fuksikapteeni

Kimmo Saira
Graafikko

S M Tanvir Hossain

Maisteri-ISOvastaava

Veera Sairanen

Kääntäjä

Milla Partanen

Maisterimuori

Kimmo Saira

Kiltisvastaava
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• PUHIKSEN JA PÄÄTOIMITTAJAN PALSTAT
• KUMMISEDÄN KIRJOITUS
• VÄYRYS -NOSTO!
• EDARIKUULUMISIA
• PLK TESTAA, PULKAARIA
• WAPPU, MITEN MENI NOIN OMASTA MIELESTÄ
• ZUCKERBERGIN HAASTATTELU, TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ UUDISTUU, ONKO YHDISTYKSESI VALMIS
• OSTAJILLE JAOSSA ÄMPÄRI

ENSI NUMEROSSA




