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Hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta kiltalaiset!
Tätä kirjoittaessa kulunut vuo-
si vetelee viimeisiään. Vuosi 

päätoimittajana meni siivillä, ja siihen mah-
tui mukaan isojakin käänteitä elämässäni. 
Sain uuden työpaikan, muutin rivitaloon 
ja aloitin maisteriopinnot. En tosin pääs-
syt tänäkään vuonna kimestä enkä vimes-
tä läpi, joten jokin on ennallaan. Kirjoitan 
itseasiassa pääkirjoitusta parhaillaan laski-
mella odottaessani lupaa lähteä vimen ten-
tistä.

Kuluneet periodit ovat olleet todella 
työläitä, ja siirryn kovalla innolla joululo-
maan. Muistakaa joululomalla rentoutua ja 
unohtaa koulu ja työt hetkeksi.

Haluaisin kiittää kilta-aktiiveja tästä 
vuodesta ja tekemästänne työstä. Juuri kun 
alamme oppimaan työmme, vuosi vaih-
tuu ja uudet kokemattomat tekijät ottavat 
roolimme. Ensi vuonna tätäkin palstaa 
kirjoittaa uusi päätoimittaja. On kuitenkin 
todella hienoa nähdä miten vuosittain va-
paaehtoishommiin lähtee uusia innokkaita 
tekijöitä. 

Vuoden päätoimittajan pesti on ollut 
opettava. Osaan nyt taittaa lehden, jonka 
ansiosta CV:kin on saatu päivitettyä kun-
nolliseksi. Viime vuoden lukkarijaosvastaa-

van työ taas toi minulle uskallusta esiintyä 
enemmän. Joten kiltalaiset, lähtekää vapaa-
ehtoistoimiin ja kerhoihin mukaan. Saatte 
niistä oppeja, kokemuksia ja ystäviä, ettekä 
varmasti kadu. 

Vuoden 2018 päätoimittaja kiittää ja 
kuittaa. Antoisia lukuhetkiä ja kimen sekä 
vimen kursseja!

   -Alex

Koneinsinöörikillan 
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Hyvää joulua kaikille kiltalaisille!

Voin kaikkien lukijoiden ilok-
si todeta, että nämä opiske-

luhöyryjen huurruttamat sekavat puhiksen 
palstat loppuvat minun osaltani. Mutta ei 
syytä huoleen, Kimmo Saira vuoden 2019 
puheenjohtajana jatkaa tällä paikalla.

Syksyn tentit ja kurssityöt ovat nyt ohi, 
ja syksyn paine alkaa hellittää. Joululoman 
aikana on hyvä hetki kerrata mennyttä, 
pohtia mitä siitä on opittu ja suunnata kat-
seet tulevaan. Haastankin sinut miettimään, 
mitkä ovat olleet kuluneen syksyn kaksi pa-
rasta asiaa? Toisaalta on hyvä pohtia, mit-
kä asiat jäivät mietityttämään. Joululomalla 
kannattaa myös levätä, olla offlinessä ja 
unohtaa opiskeluympyrät hetkeksi. Väli-
päivien jälkeen on sopiva hetki suunnata 
katseet kevääseen ja kurssivalintoihin. Aal-
to-yliopiston hienouksiin kuuluu kattava 
kurssivalikoima tekniikan, kauppatieteiden 
ja taiteiden alalta, joten kannustan sinua ko-
keilemaan jotain uutta. Ota kursseja oman 
laitoksesi ulkopuolelta, joista olet vain us-
kaltanut haaveilla! Takaan, ettet tule katu-
maan. Parhaimmillaan ne voivat olla hyvin 
avartavia kokemuksia.

Omasta fuksivuodestani on jo kulunut 
aikaa, mutta muistan kuinka kuulin silloin 
Product Development Project -kurssista, 
kavereiden kesken PDP:stä. Siinä oman 
kansainvälisen tiimin kanssa ratkotaan oi-
kean yrityksen ongelmaa, ja budjettia on 
kouluprojektiksi mukavat kymmenen tu-
hatta euroa. Ajattelin jo tuolloin, että tuolle 
kurssille täytyy päästä. Nyt olen kyseisellä 
kurssilla kehittämässä seuraavan sukupol-
ven hitsausmaskia AR/VR -ominaisuuksil-
la Haapaniemen Tietotekniikalle. Olemme 

vierailleet Olympia Stadionin kunnostus-
työmaalla ja Turussa Meyerin telakalla tu-
tustumassa hitsaamiseen osana laivanraken-
nusta. Osa tiimistämme on Australiassa. He 
ovat vierailleet luonamme syksyllä ja tulevat 
uudelleen keväällä Gaalaan, jossa tiimim-
me työn tulos esitellään. Vaikka kurssi on 
edennyt vasta alle puoliväliin, on se osoit-
tanut aivan mahtavaksi kokonaisuudeksi, 
jota voin varauksetta suositella! Joten jos 
maisterikursseja on vielä suorittamatta, täs-
sä on loistava tilaisuus hankkia ainutlaatui-
nen kokemus ja kymmenen opintopistettä. 
Vaikka kurssi virallisesti on konetekniikan 
laitoksen, se on sopiva kaikille aaltolaisille. 
Ryhmät tarvitsevat niin taiteellisia taitoja, 
talousguruja ja monipuolisesti insinöörejä 
koodauksesta sillansuunnitteluun.

Viimeisenä kaksi tärkeää pointtia, jotta 
meillä kaikilla olisi parempi opiskella. Muis-
takaa huolehtia omasta jaksamisesta ja anta-
kaa kurssipalautetta.

Puheenjohtaja
Joona Stenman

PUHIKSEN PALSTA
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KUMMISEDÄLTÄ

RIISIPUUROA 
ODOTELLESSA
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Hyvät kiltalaiset!

Teidän työnne tulevaisuudessa 
perustuu tietotekniikan oival-

tavaan käyttöön. Siihenhän perustuu opis-
kelunnekin jo nyt. 

Helposti tulee houkutus saman tien 
hoidella ruudun välityksellä vapaa-aika ja 
yhteydenpito. 

Alustat kuten Facebook luotiin yh-
teydenpitoon hyvässä tarkoituksessa. Siitä 
ihanteesta on etäännytty kauas. Ystävien 
kaipaaminen ja tavattaessa lämpimästi ha-
laaminen on vaihtunut liukkaan pinnan 
lääppimiseksi. 

Minustakin on tullut lääppimisen orja, 
kun monta kertaa päivässä tarkistan puheli-
meltani tuoreet uutiset maailmalla: ehkä ka-
jastaisi toivo jostain positiivisesta läpilyön-
nistä. Mutta uutissivusto tarjoilee ikuisen 
kuivia raportteja ja niiden välissä soopaa. 
Sivuston toimittajat haalivat mukaan mo-
nenlaisia typeryyksiä, koukuttaakseen ihmi-
siä samalla katsomaan huonoja mainoksia.

Silmiini tarttui uutinen, että Kim Kar-
dashianin ja Kanye West lensivät jumbo-
jetillä yli valtameren ihan vain kahdestaan. 
Uutinen kertoi edelleen, että tapauksesta 
syntyi some-’raivo’: olipa todella ympäris-
töstä piittaamatonta touhua.

Jos suuri yleisö todella haluaisi protes-
toida, laitettaisiin Kardashianit boikottiin eli 
täyteen pimentoon. Pimentoon jääminen 
näivettäisi tuon perheen, muttei muuten 
köyhdyttäisi monimuotoista maailmaam-
me. Boikotti toimi takavuosina Lordin ta-
pauksessa. Suomen ainut euroviisuvoittaja 
(yhtyeen nimihenkilö) oli pyytänyt, ettei 
hänen maskittomia kasvojaan julkisteta. 
Seiska-lehti toimi pyyntöä vastaan ja näytti 
sivuillaan Tomi Putaansuun siloiset posket. 
Yleisö aloitti boikotin ja Seiska –lehden oli 
pakko konkurssin välttämiseksi pyytää an-

teeksi.  
Somen pinnalle nostamiin mitättö-

myyksiin kuuluu ympäristöämme vielä pa-
hemmin uhkaava Donald Trump. Ehdo-
tankin että hänen seuraajansa maailmalla 
käyttäisivät delete-nappia ja lopettaisivat 
miehen twiittien lukemisen. Narsistisen 
pellen valta sortuisi. Maailma hengittäisi 
jatkossa vapaammin ja puhtaampaa ilmaa. 

Vielä puhelimeni musiikkisovellus ky-
syi ’haluatko nähdä, mitä kaverisi biisejä 
kuuntelevat?’ Vastasin: ’en taatusti halua’. 
Jos sellainen kiinnostaisi, kysyisin kavereil-
ta itseltään ja juttelisimme nautinnollisesta 
musiikista; sellaisesta joka ei ole kertakäyt-
tökamaa.

Joulun aikaan moni teistä matkusti pois 
pääkaupunkiseudulta sukua ja kouluaikojen 
ystäviä tapaamaan. Toivon, että edes osa 
näistä kohtaamisista tapahtui ämyrien ääni-
saaste suljettuna ja ehkä jopa ulkona. Ehkä 
myös kuljitte metsässä tai rannalla, jossa ais-
tit ja mielikuvitus vapautuvat. 

Luonto koukuttaa hienolla tavalla ja 
metsässä väsyksiin asti vaeltaminen tekee 
tutkimuksen mukaan suomalaisen terveek-
si. 

Tätä joulun alla kirjoittaessani odotte-
len jo vuosien takaa tuttua pianonvirittäjää 
huoltamaan Petrof-merkkistä flyygeliäm-
me. Riisipuuro on valmistumassa ja sen ka-
veriksi haettu kaupan sesonkituote luumu-
rusinasoppa.

Pentti ’Häksä’ Häkkinen  
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JOULUMAKUJEN ÄÄRELLÄ
Yksi teekkari ja seitsemän humanistia kokoontuivat joulun alla suo-
rittamaan ammattimaisen olut-tastingin yhdeksän jouluoluen voimin. 
Juomat jakoivat mielipiteitä, mutta kaksi mallashuurteista nousi kui-
tenkin yli muiden.

Põhjala Leevike
Hapanolut jakoi raadin kahtia. Koke-

mattomampi oluenjuoja nautti mausta, mutta 
kaikki eivät olleet vakuuttuneita. Kaipasimme 
vahvempia jouluisia mausteita. Olut vei mei-
dät mielikuvissamme keskelle juhannustansse-
ja, jossa salaa joulusta haaveileva voi nauttia 
tämän raikkaan juoman saadaakseen keskellä 
kesääkin joulun sydämeensä.

KOFF Alkuperäinen jouluolut
Vanha klassikko vakuutti osan maisteli-

joista. Lieneekö syynä ollut kuitenkin vain tut-
tu ja turvallinen maku, koska varsinaisia joulu-
makuja emme nimittäin havainneet? Väri on 
kyllä perusversiota tummempi, mutta muuten 
tämä maisteltava saa tyytyä keskinkertaisuu-
den leimaan.

Olvi Xmas IPA
Voinemme päätellä vähäisistä muistiinpa-

noista, että juoma ei ole säväyttänyt suuntaan 
eikä toiseen. Hyvä olut, mutta jälleen kaipa-
simme lisää jouluisuutta.

Teksti: Vilma Vartiainen
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Mikkeller Do they know it’s 
Christmas?

Kiitämme surkuhupaisaa etikettiä (juo-
potteleva joulupukki) ja hyvää, vienon ma-
keaa tuoksua. Edelleen pysyteltiin melko 
kevyissä mauissa, ja jouluisuuttakin joutui 
vielä hakemaan itse juoman sijaan vaik-
ka joululauluista. Ensimmäiset neljä olivat 
kuitenkin alkusoittoa lopun raskaammille 
mauille.

Hailuodon panimon Talvi-
vehnä (raadin suosikki)

Nyt päästiin asiaan. Juoma muistutti 
porukan viiniasiantuntijaa alkuviineistä, ja 
tämä olut onkin suodattamaton. Haju oli 
selvästi savuinen, jopa savukalamainen. 
Juoma vei meidät 1800-luvun maalta tuok-
suvan kirkon penkille pelkäämään jumalaa 
ja samalla maistelemaan tätä mahtipontis-
ta olutta. Mielikuva saattaa kuulostaa ne-
gatiiviselta, mutta tässä oluessa yhdistyvät 
ehdottomasti vahva, hyvä maku ja joulun 
tunnelma.

Teerenpeli Talviolut
Kokenemattomalle oluenmaistelijalle 

miellyttävän mieto kokemus, mutta paatu-
neemmalle kaljoittelijalle kenties riittämä-
tön. Moitimme kovasti turhia lupauksia. 
Olut lupasi luumuisuutta, mutta tämän olu-
en juoja joutuu hakemaan luumunsa muual-
ta kuin pullosta.

Hedönist Harry Porter (raa-
din suosikki)

Tuoksu on vahvan vaniljainen ja suk-
lainen. Jäimme kaipaamaan makuun vielä 
hieman lisää tuoksun lupaamaa suklaisuut-
ta, mutta kokonaisuudessaan varsin toimiva 
paketti. Taustalle suosittelemme Harry Pot-
ter soundtrackilta Christmas at Hogwarts 
-kappaletta ja halutessaan myös pientä mie-

likuvaretkeä Tylypahkan lumisille tiluksille.

Mallaskosken panimon 
Winter warmer

Tuoksu on makua vahvempi; lupaus 
tummuudesta ja runsaudesta jää valitetta-
vasti osittain lunastamatta. Olut ei kuiten-
kaan missään nimessä jää joukon hännille. 
Joulukin on havaittavissa, mutta aivan jou-
luaaton juomaksi tämä ei yllä.

N’ice Chouffe
Tumma ja vahva, ilmeisesti myös suu-

ren yleisön suosikki ja erään raatilaisenkin 
ykkösvalinta. Ei kuitenkaan yltänyt meidän 
suosikiksemme. Ehdottomasti jouluinen, 
tuoksultaan miellyttävän vahva, alkumaul-
taankin hyvä. Valitettavasti viimemetreillä 
juoma tuotti hienoisen pettymyksen liian 
vahvalla alkoholin sivumaulla. Raati nauttisi 
kyseistä juomaa mieluiten silloin, kun nuo-
rimmat joulun viettäjät ovat jo siirtyneet 
nukkumaan ja on aika syventyä avautumaan 
vanhempien kesken. Ei kuitenkaan aivan 
loppuillan juoma.

Raadin vinkit jouluiseen 
olut-tastingiin:

1. Arvostele erikseen tuoksu, maku ja jou-
lufiilis.
2. Mihin tilanteeseen olut olisi sopiva? Jou-
luillalliselle, lautapelien ohessa vai jo kenties 
pikkujoulukaudelle?
3. Jos kyseinen olut olisi joulubiisi, mikä bii-
si se olisi?
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EDUSTAJISTO- 
PALSTA
KoLehden edustajistopalstalla seurataan kuulumisia Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajistosta. Vuoden ensimmäisessä KoLehdessä, 
1/2018, on kerrottu enemmän edustajistosta ja edustajiston toimin-
nasta. Edustajistopalstalla seurataan edustajiston kuulumisia ja viimei-
simpien kokouksien asioita sekä ajankohtaisia asioita. Edustajistopals-
tan avulla jokainen KoLehden lukija pystyy seuraamaan edustajistoa ja 
sen toimintaa. 

Edustajisto ja edustajiston 
kokoukset:

Edustajisto koostuu 45 jäsenestä sekä 
suuresta määrästä varajäseniä. Edustajiston 
jäsenet valitaan, joka toinen vuosi vaaleilla 
ja seuraavan kerran edustajistovaalit järjes-
tetään 2019. Edustajiston kokouksia, joita 
pidetään noin kerran kuukaudessa, johtaa 
edustajiston puheenjohtaja, joka valitaan 
vuosittain edustajiston kokouksissa. Ko-

kouksissa päätetään muun muassa tilin-
päätöksestä, asunnoista, ylioppilaskunnan 
henkilövalinnoista sekä säännöistä. Lisäksi 
kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista 
asioista. Kokouksien tavallinen kesto on 
noin 2.5 tuntia, mutta välillä kokoukset 
voivat venyä jopa 4 tuntisiksi, mutta näitä 
kokouksia on harvoin ja kokouksissa kes-
kustellaan paljon, joten ne eivät käy pitkäs-
tyttäväksi.

 

Tuoreimmat kuulumiset 
edustajistosta:

Viimeisen KoLehden julkaisun jälkeen 
on ehtinyt olla kaksi edustajiston kokousta 
ja kokouksissa on ehditty keskustella mo-
nista asioista. Päätöksiäkin on ehditty tehdä 
ja edustajistossa on valittu AYY:lle vuoden 
2019 hallituksen muodostaja ja hänen esi-
tyksensä mukaisesti AYY:n hallitus vuodel-
le 2019. Hallituksen muodostajaksi valittiin 
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Tapio Hautamäki, joka valittiin AYY:n hal-
lituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2019, 
kun hallitusesitys hyväksyttiin seuraavassa 
edustajiston kokouksessa. Hallitukseen va-
littiin esityksen mukaan seuraavat henki-
löt: Iida Palosuo (ARTS), Ellen Heikkilä 
(ARTS), Leila Kettunen (CHEM), Lumi 
Ketola (ENG, CHEM), Taneli Myllykan-
gas (ELEC), Anna Halsas (BIZ), Marianne 
Honkasaari (SCI), Antti Pentikäinen (BIZ) 
ja Olli Kesseli (SCI). Hallitukseen saatiin 
viime vuodesta poiketen myös Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulusta muitakin haki-
joita kuin arkkitehtejä. 

Hallituksen valinnan lisäksi edustajis-
ton kokouksissa on ollut esillä yhdistysten 
erityistuet eli TOKYOn, Probban ja TF:n 
saamat muita korkeammat tuet. Näistä 
etenkin TOKYOn AYY:ltä saama korkea 
tuki on herättänyt keskustelua. Tukea on 
perusteltu ennen ARTSin Otaniemeen 
muuttoa sillä, että TOKYO joutuu tar-
joamaan Arabiassa palveluita, jotka AYY 
hoitaa Otaniemessä. Lisäksi keskustelua 

on herättänyt TOKYOn linjaus maksaa 
hallituksen jäsenille kokouspalkkiota, sillä 
muilla erityisasemayhdistyksillä aktiiveille 
ei makseta palkkaa samasta työstä. Keskus-
telun seurauksena TOKYOn saamaa tukea 
tullaan tiputtamaan nykyisestä 15 000 eu-
rosta 10 000 euroon. 

Hallituksen valinnan ja erityistukien 
lisäksi yhteisöprojekti on edennyt edusta-
jistossa. Edustajiston kokouksessa esitet-
tiin kolme vaihtoehtoista mallia ratkaisuksi 
yhteisön rakenteen muutoksille, teekkarien 
asioiden päättämiselle sekä vapaaehtoistoi-
minnan selkeyttäminen eli kokoavien toimi-
kuntien toiminnan järjestäminen. Etenkin 
teekkareita koskevat asiat herättivät kes-
kustelua, koska vaihtoehdoissa oli esitetty 
muun muassa teekkareille oman päättävän 
elimen muodostamista, mitä teekkarit itse 
eivät halua, sillä se lisäisi byrokratiaa. Kes-
kustelua lisäsi se, että kylterit olivat sitä 
mieltä, että teekkareille olisi hyvä muodos-
taa oma yhdistys, joka hoitaisi teekkareiden 
asioita vastaavasti kuin KY hoitaa kylterei-

den asioista. Asian tiimoilta ei kuitenkaan 
päästy viime kokouksessa käydyn keskuste-
lun pohjalta eteenpäin.

AYY:n edustajisto kokoustaa 2018 
vuonna vielä 13.12. (todennäköisesti on jo 
kokoustanut lehden painohetkellä). Vuo-
den viimeisessä kokouksessa asialistalla on 
muun muassa jatkuvuus- talous- ja kun-
niavaltuuskuntien sekä TTER:n kokoon-
panojen käsittely. Lisäksi kokouksessa 
tullaan käymään keskustelua valiokuntien 
toiminnasta kuluneelta vuodelta ja tulevalta 
vuodelta. Edustajisto ja sen myötä edusta-
jistoryhmät ja ryhmäpuheenjohtajana alle-
kirjoittanut siirtyy 13.12. jälkeen joululo-
man viettoon ja edustajiston kuulumisia voi 
lukea taas seuraavana vuonna ensimmäises-
tä KoLehden numerosta.

Jani, 
Lujan ryhmäpuheenjohtaja
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Otaniemi on jo vuosia elänyt muutostilassa.  Aallon siirtyminen koko-
naisuudessaan Otaniemen alueelle sekä metron mahdollistama yhteys 
ulkomaailmaan ovat kenties suurimmat yksittäiset tekijät Otaniemen 
suuressa murroksessa. Näiden muutosten ohessa tutkintouudistuk-
set tuntuvat varsin pieniltä. Jatkuvan muokkautumisen keskellä mieti-
tyttää, saavuttaako Otaniemi koskaan stabiilia tilaa? Fysiikan laitoksen 
läpimurtokeksinnön myötä KoLehden toimitus pääsi harvinaiselle ai-
kamatkalle kurkistamaan Otaniemen elämään vuonna 2035.

OTANIEMI VUONNA 2035
Teksti: Ville ”Majuri” Majuri
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Nousemme hissillä fysiikan 
laitoksen kellarikerroksesta. 
Kaikkia kutkuttaa jännitys 
tulevasta. Lähestyessämme 

ulko-ovea haistamme voimistuvan meren 
tuoksun. Ovesta astuttuamme avautuu 
eteemme erikoinen näky. Vanhojen tuttu-
jen, nyt jo rapistuvien talojen lomassa on 
uusia korkeita tornitaloja tiheässä, mutta 
silti ihmisiä näkyy vain harvakseltaan. Muu-
tamia harmaita kulkijoita luikkii kiireesti 
talojen välissä, mutta muuten Niemessä on 
täysin hiljaista. Yllätymme, kun tajuamme 
seisovamme Alvarin aukion laidalla. Aukion 
vehreästä nurmesta ei ole jälkeäkään, vaan 
maata peittävät kuolleet, ruskeat merilevät. 
Laineet lyövät rantaan, joka ulottuu aivan 
aukion laitaan. Ympärillemme pälyillen läh-
demme tutustumaan uuteen Otaniemeen.

Pysäytämme vastaantulevan mieshen-
kilön. Osoittautuu, että hän on opiskellut 
konetekniikkaa vuodesta 2014 lähtien ja 
tuntee siis kampusalueen lähihistorian hy-
vinkin tarkoin. ”Aalto-fuusion jälkeen ei 
mennyt kauaakaan, kun alettiin puuhata 
fuusiota Helsingin yliopiston kanssa. Tä-
män jälkeen talkoisiin liittyivät Laurea ja 
Metropolia. Uusi yliopisto nimettiin luon-
tevasti presidentin ja Nobel-voittajan mu-
kaan Väyrys-yliopistoksi”, selventää Sampo 
Hanhirova, 41. Oppilaitosten siirtäminen 
Otaniemeen selittää myös aiempaa tiheäm-
män rakentamisen, mutta ei rakennusten 
sijoittelua korkeiden paalujen päälle. Han-
hirova selittää: ”Ilmastonmuutoksen myö-
tä merivesi on noussut, ja vuorovesi-ilmiö 
on Otaniemen alueella voimakas.” Hanhi-
rovan mukaan Otaniemen rakennuskanta 
on muutenkin ongelmallista. ”Väreen ho-
meongelma oli iso isku. Saneeraukseen pa-
nostettiin ja siihen varattiin runsas rahoitus, 
mutta urakoinnista vastannut Oy PLK Ab 
häipyi Suomesta rahat mukanaan.” Tunne-
lin päässä näkyy kuitenkin valoa, sillä vuoro-
veden ja homeen aiheuttamista ongelmista 
ollaan pääsemässä kertaheitolla eroon. Vir-
tanen-yliopisto käy jo neuvotteluja yhdistä-
misestä Tampere3-kouluun. ”Samalla lähes 
koko Otaniemi kouluineen ja opiskelijoi-
neen siirrettäisiin Hervantaan”, Hanhirova 
selittää. Koulunkäynti ja tutkintorakenne ei 
Hanhirovan mukaan ole pitkiä aikoja pysy-
nyt vakaasti samassa tilassa. ”Nykyisin kou-
lutusohjelman nimi on kone-, rakennus-, 
energia-, ympäristö- ja bioteknologiatuote-
kehitys. Maisterivaihe on kokonaan korvat-
tu 120 opintopisteen laajuisella Mechanical 
Engineering in Society -kurssilla.”

Kierrämme kampusta, ja päätämme 
pistäytyä tutustumassa konetekniikan lai-
toksella. Rakennukset ovat samat vanhat 
tutut, mutta ne ovat pahasti rapistuneet. 

Lohjenneita tiiliä, karissutta rappausta, hal-
jenneita kivijalkoja. Osastolla on hiljaista, 
eikä ennen paikalla ollutta koneistoakaan 
ole juuri näkyvillä. Löydämme tiemme kah-
vihuoneeseen, jossa saamme tilaisuuden 
haastatella henkilökuntaa. ”Ennen oli kun-
nollista. Koneenrakennusta arvostettiin, 
töitä riitti ja täälläkin puitteet olivat kunnos-
sa. Rahaa oli kato. Silloin syötiin perunoita 
ja juotiin kaljaa”, toteaa katkeraan sävyyn 
laitoksen johtaja, professori Raine Viitala. 
”Ei täällä ole vuosiin enää tehty kunnollista 
tutkimusta tai mitään muutakaan. Kone-
tekniikkapuoli roikkuu mukana vain nimen 
vuoksi. Ei kukaan halua opiskella koneen-
rakennusta, kun viereisessä salissa luennoi-
daan teologisen tuotekehityksen vaikutusta 
elokuvahistorialliseen kulttuuridokumen-
taatioon”, Viitala jatkaa.

N:nnen vuoden opiskelija Sampo nauttii 
elämästään

Professori Viitala on ollut konetekniikan 
laitoksella jo pitkään
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Kävelemme kohti Teekkarikylää. Jotain 
sentään näkyy olevan ennallaan: siellä täällä 
näkyy pullonkerääjiä siistimässä viimeöis-
ten juhlien jälkiä. Heidän näkökulmastaan 
tapahtunut muutos on lähinnä hyvästä. 
”On ainakin enemmän pulloja kerättäväksi, 
ja aineet liikkuvat tehokkaammin Sörkasta 
mestoille”, analysoi jo 10 vuotta Otanie-
messä kodittomana asunut Niilo Viitanen. 
Viitasen mukaan Otaniemi on pullonkerää-
jälle otollinen paikka, vaikka kilpailu onkin 
kiristynyt. ”Kun metron rakennus jäi kes-
ken, jatkeen tunneliin pesiytyi myyräihmi-
siä. Vaikka ollaan vähän kauempana, kyllä 
ne välillä tunkee tänne meidän alueelle”, 
Viitanen harmittelee.

Aiemmin kovan hehkutuksen kohtee-
na olleet Add Cafe, Startup Sauna ja Design 
Factory ovat kaikki hävinneet Otaniemestä. 

Kannabiksen laillistamisen jälkeen Otanie-
meen on mahtunut tasan yksi ideahautomo, 
Weed Workshop. ”Olemme olleet tiiviissä 
yhteistyössä yliopiston kanssa, ja Virtasessa 
onkin tehty monia tutkimuksia kannabiks-
en positiivisesta vaikutuksesta uusien in-
novaatioiden kehittämiseen”, kertoo Weed 
Workshopin perustaja ja omistaja, Aleksi 
Uomala (nimi muutettu). ”Myös yliopis-
ton toimintojen ulkopuolella Otaniemes-
tä on muodostunut tärkeä bisneshubi, ja 
noin 90% tuotteistamme myydäänkin ni-
menomaan Otaniemeen viihdekäyttöön”, 
Uomala jatkaa. Uomala näkee tässä kehi-
tyksessä pelkkää positiivista. ”Yrityksem-
me päätavoite on vähentää opiskelijoiden 
alkoholinkäyttöä, josta aiheutuu vuosittain 
suurta haittaa niin yksilölle kuin myös yh-
teiskunnalle. Meidän luonnonmukaisilla 

tuotteillamme haitat ovat paljon pienempiä. 
Lopulliseen tavoitteeseen pääseminen kui-
tenkin vaatisi myös viranomaisilta ahkeraa 
valistustyötä kannabiksen käytön hyödyis-
tä”, Uomala perustelee.

Jatkamme matkaa Teekkarikylässä. 
Haluaisimme tutustua nykyiseen wappu-
lehtikulttuuriin, mutta aiempien pääkallon-
paikkojen tilalla on yksinomaan varastoja. 
Sattumalta törmäämme opiskelijaan, joka 
osaa neuvoa meidät oikealle ovelle läheiseen 
uudehkoon toimistorakennukseen. Meidät 
ottaa vastaan itsensä päätoimittajaksi esit-
televä, siististi pukeutunut, korrektisti käyt-
täytyvä ja harkiten puhuva henkilö. ”Äpy ja 
Julkku kiellettiin jo 2025, ja ihan syystä. Mi-
kään yhteisö ei kaipaa loukkauksia ja herjoja 
huumoriksi kutsuvia tekoälykköjä”, selven-
tää Otaniemen ainoan wappulehden pää-
toimittaja, Jormiina Kevätpörriäinen. ”Niin 
opiskelijat kuin heitä ympäröivä yhteiskun-
takin hyötyvät enemmän terveellisestä ja 
puhtaasta, ketään loukkaamattomasta ja 
suvaitsevaisesta wappuviihteestä. Toksisen 
teekkarikulttuurin jäänteet ovat onneksi jo 
suurimmaksi osaksi hävinneet opiskelijois-
ta. Tämän uudenaikaisen kulttuurikasvatuk-
sen johdolla Otaniemi pystyy tuottamaan 
paljon kelvollisempia ihmisiä tulevaisuuden 
ihanneyhteiskuntaan, jossa jokainen tietää, 
miten tulee käyttäytyä ja mitä voi ääneen sa-
noa”, Kevätpörriäinen maalailee.

Haluamme edelleen löytää menneen 
opiskelijakulttuurin rippeitä. Siksi suun-
taamme kohti Jämeräntaival 6:tta. Jouto-
miehiltä kuuluukin ääniä. Ovet ovat auki, 
joten rohkenemme astella sisään. Solun yh-
teistilat ovat kurjassa kunnossa. Rikkinäisiä 
huonekaluja lojuu siellä täällä tyhjien pitsa-
laatikoiden ja oluttölkkien joukossa. Soh-
valla kuorsaa mies rikkinäisessä t-paidassa. 
Herätämme miehen kertomaan meille vii-
me vuosien tapahtumista. Hän paljastaa 

Aleksi Uomala Workshopinsa toimistossa
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olevansa diplomi-insinööri, mutta sanoo 
myös jääneensä uudestaan työttömäksi pian 
valmistumisensa jälkeen. ”Olin muutaman 
kuukauden töissä Olkiluodossa, mutta fir-
man tiukka nollatoleranssi tiesi aika äkkiä 
kenkää”, kertoo Jaakko Kiviluoma, 45. 
”Palasin JoMeille, kun muualtakaan ei yö-
paikkaa tahtonut löytyä, ja nyttemmin olen 
paikan viimeinen asukki”, Kiviluoma jat-
kaa. Rikkinäisten ikkunoiden ja saranoillaan 
roikkuvien ovien vuoksi ihmettelemme, mi-
ten asunnossa voi ylipäätään selvitä hengis-
sä. ”Ei sole poika mikhään pohjoosen mie-
helle”, Kiviluoma toteaa leveästi hymyillen.

Halusimme vielä tehdä pienen kierto-
ajelun Otaniemen lähialueille, mutta emme 
löytäneet yhtään bussia saati bussipysäkkiä. 
Taksiakaan ei pystynyt Otaniemeen tilaa-
maan. Kiviluoma selventää: ”Autoton kam-
pus on autoton kampus. Ei täältä pääse pois 
kuin tunnelia pitkin tai helikopterilla. Vaik-
ka kukapa täältä pois haluaisikaan.”

Diplomi-insinööri Kiviluoma ennen herätystä
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Keväisenä iltana olimme pienellä KIKin toimijaporukal-
la katsomassa Kinopolissa leffaa ja viettämässä rentoa 
iltaa tenttiviikon jälkeen. Kesken elokuvan kiltamme 
puheenjohtajan Joona Stenmanin puhelin soi. Joona 

menee toiseen huoneeseen vastaamaan ja hetken kuluttua tulee ta-
kaisin ja pyytää muita kuuntelemaan.

Stenmanille oli juuri soittanut Jari Petäjä, HUSin lasten ja 
nuorten sairauksien toimialajohtaja, ja tiedustellut olisiko Konein-
sinöörikilta kiinnostunut rakentamaan Uuteen Lastensairaalaan 
Sairaalaklovneille työnnettävän ajoneuvon, jonka tarkoitus olisi 
toimia klovnien apuna lasten ilahduttamisessa. HUS maksaisi pro-
jektin ja palkkaisi avuksemme taiteellisen suunnittelijan. Kiltamme 
vastaisi rungon ja mekaniikan suunnittelusta, osien hankkimisesta 
sekä ajoneuvon rakentamisesta. 

Asiaa ei tarvinnut kauaa hallituksen seuraavassa kokouksessa 
pohtia, kun päätimme ottaa projektin vastaan. Olisihan tämä ai-

nutlaatuinen tilaisuus saada killalle näkyvyyttä ja muutenkin upea 
mahdollisuus tehdä töitä hyvän asian ja auttamisen eteen.

Kevään aikana sopimuspaperit hoidettiin kuntoon ja sovittiin 
projektin määräajaksi torstai 6.9.2018, jolloin ajoneuvo esiteltäisiin 
Helsingin Uuden Lastensairaalan avajaisissa. Taiteelliseksi suunnit-
telijaksi projektiin palkattiin lavastesuunnittelija Juho Lindström, 
jonka sovittiin suunnittelevan kesäkuun loppuun mennessä ajo-
neuvon ulkonäkö.   

Heinäkuun alussa tapasimme Lindströmin Hotelli Presidentis-
sä. Tarkoitus oli käydä vielä yhdessä läpi ajoneuvon vaatimukset 
ja loppukesän aikataulu. Lindström oli 3D-tulostanut ajoneuvosta 
pienoismallin, jonka avulla tunnistimme viimeisimmät ongelma-
kohdat. Tapaamisen jälkeen pystyimme viimeistelemään rungon 
piirustuksen ja aloittaa rungon kasaamisen.

CASE: KLOVNIAJONEUVO
Teksti ja kuvat: Martti Vuori
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Koneinsinöörikillan lukemattomien hitsisauma-
taikureiden panoksella, ajoneuvon runko tuli kasaan 
hyvin nopeasti. Seuraava päänvaiva olikin, miten to-
teuttaa ajoneuvon nousevan osan nostomekanismi. 
Nousevan osan oli tarkoitus toimia nukketeatteri-
na. 

Oli selvää, että monimutkaisia geometrioita, 
kuten kylkilevyt ja nukketeatterin ovet, emme pys-
tyisi itse tekemään riittävän hyvin. Hämeenlinnan 
Etra onneksi suostui auttamaan osien leikkaamises-
sa, josta saimme levyt vesileikkurilla leikattuina.
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Konepajajaoksen projekteista mallia ottaen, myös tämän pro-
jektin kanssa ”meinasi” tulla kiire. Leikattujen levyjen saavuttua 
sai alkaa kokoonpanovaihe, levyjen maalaus ja nostomekanismin 
toteutus. Työsarkaa oli erittäin paljon, mutta onneksi myös käsipa-
reja riitti. Levyjä sovitettaessa runkoon ajoneuvo alkoi jo muistut-
tamaan pienoismallia, mikä antoi toivoa projektin onnistumiselle.

Levyjen maalaaminen osoittautui isoksi urakaksi, sillä maalat-
tavia levyjä oli paljon ja useat muodot olivat hankalia maalata. Jälki 
oli kuitenkin vähintään riittävän hyvää

Nostomekanismikin saatiin toimimaan 
”pienellä” soveltamisella. Nyt ajoneuvo tarvitsi 
saada enää kasaan.
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Viimeiset 1,5 viikkoa töitä tehtiin joka päivä, ja useat kiltalai-
set tulivat heti töiden jälkeen uurastamaan aina yömyöhään asti. 
Kiitos lukuisten vapaaehtoisten, projekti saatiin määräpäivään 
mennessä valmiiksi.

Ajoneuvo sai lastensairaalan avajaisissa oman ohjelmanume-
ronsa, jossa se tituleerattiin Punanenäbiiliksi. Avajaiset sujuivat 
kaikin puolin hyvin ja meitä kiiteltiin kovasti.

Projekti herätti kiinnostusta myös yliopistossa ja se päätyikin 
uutiseksi Aalto-yliopiston etusivulle. Ajoneuvoa kävi kuvaamassa 
Engistä Annamari Tolonen juttua varten. Kirsikaksi kakun päälle 
ajoneuvo sai TV-näkyvyyttä MTV3:sen uutisissa.

Projekti oli erittäin opettavainen ja haastava, mutta ennen 
kaikkea palkitseva. Oli mahtavaa huomata jälleen kerran, kuinka 
paljon vapaaehtoisia killastamme löytyy. On suorastaan etuoikeus 
saada opiskella Aalto Yliopistossa, ja samaan aikaan kuulua tähän 
upeaan KIKin opiskelijayhteisöön.

Voisin lopettaa tämän tekstin Jari Petäjää siteeraten: ”Minulle 
kerrottiin, että jos joku tuon projektin pystyy toteuttamaan, on 
sen oltava Otaniemen Koneinsinöörikilta”.

Martti Vuori,
Koneteekkari
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Ensimmäisellä viikolla jaosesittelyssä fuksit ja muut piirsivät sarjaku-
via. Osa niistä esiteltiin jo lehdessä 3/18.



”Piirrä sarjakuva ja voita”
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