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Kandidaatintyötä tai muuta hankalaa 
tehtävää tehdessä ihmiset, tai aina-
kin minä, etsivät keinoja viivytel-

läkseen työtään. Joillekin se on siivoaminen, 
minulle se oli eksistentialismiin liittyvien vi-
deoiden ahmiminen. Hauskana lisäyksenä 
kerrottakoon, etten löytänyt Googlesta hy-
vää suomennosta sanalle ‘’binge-watching’’. 
Jo ennen uutta sivistystäni eksistentialismin 
pariin olen huomannut, että asioiden te-
keminen aiheuttaa mielihyvää. Paikalleen 
jääminen, asioiden lamaantuminen ja mu-
kavuusaluiden sisällä pysyminen alkavat 
maistua puulta ajan myötä.

Siksi kehoitankin teitä, rakkaat kiltalai-
set ja lukijat, ryhtymään toimeen! Kokeilkaa 
jotain uutta harrastusta, käykää vierailla 
kursseilla tai toteuttakaa jokin kuopattu 
unelma. Mitä enemmän mukavuusalueesi 
ulkopuolelle hyppäät sitä enemmän tulet 
yllättymään ja oppimaan. Edesmenneen ur-
heilusankarimme sanoin: ‘’Jokainen tsääns-
si on mahdollisuus’’. Epäonnistumista ei 
myöskään kannata pelätä, sillä siitä vasta 
oppiikin.

Asioiden tekemisestä puheenollen: 
Olen kolmannen vuoden koneteekkari ja 
erityisesti kiinnostunut tuotesuunnittelusta. 
Viime vuonna pyörittelin killan verkkosivu-
ja ja nyt työpaikkailmoituksista on siirrytty 

fyysiselle paperille. Päätoimittajan pestiin 
lähdin yhtä suurella kokemuksella kuin ai-
kaisemmat päätoimittajatkin. Lehteen liitty-
vät toimet kuten esimerkiksi ‘’taittaminen’’ 
ovat vielä tätä tekstiä kirjoitellessa hieman 
epäselviä, mutta onneksi tein lapsuudessani 
jonkin verran origameja. 

Toivotan sinulle, hyvä lukija, miellyt-
tävää lukuhetkeä KoLehden parissa ja toi-
vottavasti jonkinlaisia hetkiä myös kolmen 
seuraavan lehden kanssa. 

Kevät on erityisen pirteää aikaa talven 
kaamoksen jälkeen. Tehkää ja kokeilkaa elä-
mässänne. Saatatte löytää oman elämänne 
aarresaaren valintojen valtamerestä.   -Vili
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Havahduin kevääseen. Käynnis-
tellessä vuotta ja opetellessa 
uusia tehtäviä killan toimijoi-

den kanssa kalenteri kierähti kliseisen 
kovaa maaliskuuhun. Monilla kevät on 
täynnä energiaa, mikä näkyy myös kil-
lan toimijoissa. Kokemukseni mukaan 
uudet projektit usein käynnistetään juu-
ri vuoden alussa. Näin kävi nytkin, ja 
käytän tilaisuuden hyväksi kertoa, mitä 
killassa tänä vuonna tapahtuu. 

Heti tammikuussa järjestettiin en-
simmäinen verkkosivuworkshop, jos-
sa kartoitettiin toiveita uusien sivujen 
ominaisuuksista. Uusille sivuille toivot-
tiin ennen kaikkea helppokäyttöisyyttä 
sisällön julkaisemisen näkökulmas-
ta. Tämän, ja muiden työpajassa esille 
nousseiden toiveiden pohjalta alkoi 
uuden sivuston kehitys, josta varmasti 
kuulemme vuoden mittaan.

Toinen merkittävä projekti liittyy 
laulukirjaamme Wirsuun. Maaliskuussa 
muodostettu Wirsutoimikunta on al-
kanut työstämään kirjan seuraavaa pai-
nosta. Toimikunta raapustanee kansien 
väliin laulukulttuurin timantit ja muut 
kovat kappaleet sekä esittelee uuden 
laulukirjan killalle, kun aika on kypsä.

Killan jaokset ovat saaneet osansa 
uudistuksista. Viime vuonna kaltaisia-
ni musiikin kuluttajia valveutuneem-
mat kiltalaiset alkoivat kokoontumaan 
yhteismusisoinnin merkeissä. Musiik-
kitoiminnan tueksi perustettiin mu-
siikkijaos. Olemassa olevista jaoksista 
virkistysjaos koettiin hieman erikoiseksi 
yhdistelmäksi, sillä jaoksen toiminta kä-
sitti kaikenlaisten liikuntatapahtumien 
lisäksi kulttuuritapahtumien järjestämi-

sen. Jaos päätettiin jakaa kahteen osaan, 
kulttuurijaokseksi ja liikuntajaokseksi. 
Näin kulttuurijaos pääsee teroittamaan 
killan kulttuurituntemuksen terävintä 
kärkeä ja liikuntajaos puolestaan hiosta-
maan halukkaita vakiovuoroista lajiko-
keiluihin.

Paljon siis tapahtuu, enkä varmasti 
muistanut mainita tässä kaikkea. Näp-
pärä paikka seurata näitä, sekä muita 
killassa puuhasteltavia puuhia on kuu-
kausittain ilmestyvä Mitä hallitus tekee? 
-blogi, jonka tavoite on avata killan toi-
mijoiden tekemisiä kokoushuoneen ul-
kopuolelle.

Toivon, että kevätaurinko saa sinuunkin 
uutta virtaa ja lähestymään tavoitteitasi 
innolla.
Menestystä kevääseen!

Kimmo
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MUISTELEMISIA 
Kymmeniä vuosia sitten, keväällä 1966 loi-
kin ylös päälafkan ja juuri valmistuneen ko-
nelafkan portaita kolme tai viisi kerrallaan 
mieleni täynnä jännitystä ja epävarmuutta. 
Tuo pitkä aikaväli antaa minulle halun kut-
sua teitä kiltalaisia lapsikseni. Ellen asuisi 
155 kilometrin päässä Otaniemestä, istuisin 
Kiltahuoneella joka tiistai ja torstai kuule-
massa viisaita ajatuksianne. Ihmettelisin 
myös, miten noin yhteistyökykyisistä ja 
empaattisista koneteekkareista kasvaa lii-
kemaailman tarvitsemia häikäilemättömiä 
bisnesihmisiä.   

L E N T O K O N E E S S A 
KUULEMAANI
Se oli yksi kymmenistä – ellei sadoista – 
kotiinpaluulennoista työmatkalta 1980-lu-
vulla. Tällä kerralla palasin Yhdysvalloista. 
Tiesin jo ennakolta, etten pitkällä lennolla 
osaa nukkua. Kone näytti tulevan täyteen. 
Toivoin että vieruspaikalle istuisi henkilö, 
jonka kanssa voisi jutella ja saada tunnit ku-
lumaan nopeammin. Lento suuntasi Tuk-
holmaan, mutta uskoin kouluruotsini avul-
la juttelun luistavan riikinruotsalaisenkin 
kanssa. Viereeni istahti kuusikymppinen 
vilkkaanoloinen nainen, joka paljastuikin 
helsinkiläiseksi Britaksi. Hänkään ei osan-
nut lentokoneessa nukkua, joten seuraavien 
tuntien kuluessa sain häneltä kuulla kiin-
nostavan tarinan. 

Brita oli leski, jäänyt hiljattain eläk-
keelle ja palasi nyt tyttärensä Mirjan luota 
Philadelphian esikaupungista. Mirja oli 
konserttipianisti, joka oli myös menesty-
nyt taloudellisesti. Hän oli perustanut koti-
kaupunkiinsa menestyvän musiikkikoulun. 
Mirja oli kuitenkin kotitalouden asioissa 

täysi tumpelo. Muutaman viikon USA-vie-
railunsa aikana Brita oli pystynyt korjaa-
maan pahimpia epäkohtia tyttären huushol-
lissa.

Suomalainen uskoo Philadelphian ole-
van ilmastoltaan miellyttävä. Britan mukaan 
näin ei suinkaan ole. Äkillinen myrskytuuli 
voi kaataa kukkapöydällä olevat viherkasvit, 
jos ikkuna on jäänyt auki ja lunta saattaa 
tupruttaa parissa tunnissa puoli metriä. 

Mirja opiskeli Leningradin konservato-
riossa 1980-luvulla. Pianotaitelijan elo Suo-
messa ilmeni ohraiseksi, kilpailu solistiteh-
tävistä oli kovaa ja voita leivälle piti kaapia 
kovapäisten ja haluttomien vintiöiden opet-
tamisesta. Mirja lähtikin Yhdysvaltoihin on-
neaan koettamaan.    

Hän suuntasi Philadelphiaan, kaupun-
kiin jossa vietti lukion vaihto-oppilasvuo-
den sikäläisessä perheessä. Se ei ollut tyy-
pillinen amerikkalainen koti: perheenpää oli 
jamaikalaissyntyinen mustaihoinen tiede-
mies, tohtori oman alansa huipulta. Mies oli 
ymmärtänyt hyödyntää kykyjään taloudelli-
sesti ja mm. hankkinut esikaupunkialueelta 
kodikseen 1900-luvun alussa rakennetun 
graniittilinnan. 

Vuosien vieriessä oli mies jäänyt les-
keksi. Särmikäs tohtori ei vuosiin tullut 
toimeen vaimonsa kanssa, ja tämän vielä 
eläessä oli kumpikin asunut talossa omissa 
huoneistoissaan. Yläkerrassa oli asustanut 
tohtorin poika perheineen, mutta ne huo-
neet olivat jääneet tyhjiksi. Tohtorikin oli jo 
muuttanut palvelutaloon ja pannut graniit-
tilinnansa myyntiin.

Mirja käveli puistokäytävää pitkin itsel-
leen muistorikasta taloa kohti ja huomasi 
myynti-ilmoituskyltit. Tohtori tunnisti Mir-
jan matkan päästä ja tuli vastaan tervehtien: 
sinä saat ostaa tämän talon! Jokseenkin 

varaton Mirja hämmästeli, mutta tohtori 
lupasi järjestää sopivan myyntihinnan ja sie-
dettävät maksuehdot. Taloa katsomassa oli 
käynyt monta raharikasta, jotka eivät toh-
toria miellyttäneet ja monta uteliasta, jotka 
tarkkavaistoinen tohtori oli käännyttänyt jo 
puistokäytävällä; ’teille en kotiani myy enkä 
edes esittele’.

Niinpä sitten Mirja muutti graniitti-
linnaan ja perusti sinne musiikkikoulun. 
Suomalaiselle tyypillisillä sisulla ja taidoilla 
hän sai yksityisen konservatorionsa menes-
tymään. 

Britan kertomus paljasti lisää piirteitä 
tohtorista ja tämän perheestä. Elämä oli 
ollut riitaisaa eikä raha ollut tuonut onnea. 
Toinen perheen pojista oli siis asunut ylim-
mässä kerroksessa vaimon ja pienen lapsen 
kanssa. Aviomiehenä hän oli vätys. Tämä 
sekä perheen eläminen tohtorin antamil-
la rahoilla nakersi nuoren vaimon tulevai-
suudenuskoa. Yhtenä päivänä silittäessään 
lapsen vaatteita nainen tajusi elämänsä 
vaativan muutoksen. Hän pakkasi kaksi 
matkalaukkua, kaappasi lapsen kainaloon 
ja poistui graniittilinnasta lopullisesti. Siis 
puhtia oli tytössäkin. – Mirja kertoi äidil-
leen, että silitysrauta ja -lauta olivat jääneet 
sille sijalleen. Lapsen nuttu oli laudalla kes-
ken silityksen niin, että Mirja vaistomaisesti 
varmisti johdon olevan irti pistorasiasta.

Tohtorin poika häipyi hänkin myyn-
tiin laitetusta kotitalostaan, aivan eri suun-
taan kuin vaimonsa. Poika ja aikaisemmin 
kotoa muuttanut veli olivat jo pari kertaa 
käyneet palvelutalossa tohtori-isää katso-
massa. Välit oli syytä pitää kunnossa joskus 
tapahtuvan perinnönjaon varalta, minkä isä 
tulkitsi ainoaksi vierailun syyksi. Tapaami-
set jäivät joka kerran lyhyiksi, kun isä tarjosi 
lompakostaan viiden dollarin setelin ’ben-
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sarahoiksi, kun pojat vaivautuivat vanhusta 
katsomaan’. – Nuorempi poika jopa pyysi 
graniittikotiin nyt muuttaneen Mirjan ker-
ran mukaansa, jotta isän uusi suosikki tekisi 
vierailun lämminhenkiseksi. Ei kuulemma 
tehnyt. 

Mirjan taito ja tarmo eivät ylettyneet 
käytännön asioihin. Hän oli teettänyt koi-
ralleen pentuja, jotka juoksivat ympäri 
suurta taloa ja sotkivat paikkoja. Mirjan 
palkkaamat siivoojat olivat laiskoja ja huo-
limattomia. Talven tullessa tilanne vaan pa-
heni. Silloin kutsuttiin äiti Suomesta viidek-
si viikoksi avuksi. 

Juuri tältä matkalta oli Brita palaamassa, 
kun hän kertoi tarinaa lentokoneessa istues-
samme. Graniittilinna oli arvostetulla asun-
toalueelle. Siellä asui myös yksi afroame-
rikkalainen perhe. Brita kertoi, miten tuon 
naapuriperheen pienet mustat pojat tulivat 
soittamaan ovikelloa ja pyysivät kohteliaas-
ti kirjakieltä puhuen nähdä koiranpentuja. 
No, tämä sallittiin. Parin viikon välein pojat 
kävivät katsomassa pentujen varttumista 
ja aina esittivät pyynnön yhtä sivistyneesti. 
Brita oli ollut ammatiltaan opettaja ja häntä 
ilahdutti poikien moitteeton käytös. 

Brita arvosti säästäväisyyttä. Runsaitten 
lumisateiden jälkeen graniittilinnan edustal-
le kurvasi avolava, josta nousi kaksi inno-
kasta heikosti englantia puhuvaa miestä. 
Miehet tarjoutuivat luomaan lumet ajotieltä 
ja talon ympäriltä. Puitten ja pensaiden ta-
kia se piti tehdä käsin lapioiden. Pyydetty 
urakkahinta tuntui Britasta kovalta ja tin-
kimisen jälkeen se putosikin puoleen. Työ 
valmistui, Brita maksoi miehille ja tarjosi 
vielä lämmittävän munatotinkin. Miesten 
poistuttua Brita tarkasti lumesta paljaaksi 
luodut polut. Ilmeni, että urakkatyössä käy-
tetty lumilapio oli kapeaa mallia, käytävät 

olivat kolmekymmentä senttiä leveät!
Muutakin hupaisaa kuulin ja Atlantin 

ylilento sujui nopeasti.
Kerroin tämän tarinan, koska se on 

hauska ja on totta eikä sisällä päähenkilöi-
den kannalta epämiellyttäviä paljastuksia. 
Kuitenkin vaihdoin nimet, koska netistä 
paljastui jonkinlainen rikosrekisteri. Ih-
meellisen sinisilmäisiä ja avoimia jenkit ovat 
tuollaisissa asioissa.   

KONETEKNIIKKAA
Tuon matkani pääkohde oli Philadelphia 
Gear –niminen yritys. Se sijaitsi King of  
Prussia -nimisessä pikkukaupungissa. Itara 
Preussin kuningas Fredrik Suuri oli avusta-
nut jenkkien vapaussotaa ja siksi oli hänen 
mukaansa nimetty paikallinen kapakka. Sit-
temmin antoi menestynyt ravintola nimen 
koko kaupungille. 

Siellä USA:n suurimmassa ostoskes-
kuksessa The Mall mukaani tarttui faksimi-
leteos Queen Mary –laivan valmistumisesta 
1936, Aku Ankan elämänkerta 1960-lu-
vulta sekä hienosti sidottu Shakespearen 
Complete Works. Kaikissa oli pieni vaurio 
ja ne myytiin hintaan $ 3,99 per kirja. 

Philadelphia Gear valmisti lupaavaa 
irrotuskytkintä, jonka uskoin soveltuvan 
suuriin jäänmurtajiin. Sen luvattiin sallivan 
pitkäaikaista luistoa ilman ylikuumene-
mista ja olevan täysin häviötön lukittuna. 
Tehtaan pihassa näin vain hämähäkinseitin 
peittämän koekappaleen, joten piti tentata 
millaista suorituskykyä jenkit voivat taata. 
Kysymykseeni, onko tehty isotehoisia kyt-
kimiä, vastasi pääinsinööri tri Liu: Lentotu-
kialuksen katapulteissa teho on 175 000 hv. 
Muissa laivakäytöissä suurin teho on 35 000 
hv. En tiedä paljonko ne ovat kilowatteina. 
Kysyin vielä, voiko luisto täydellä momen-

tilla kestää minuutin tai jopa useita minuut-
teja? Tähän vastasi Liu: ydinvoimaloiden 
jäähdytysvesipumpuissa kytkin on luistanut 
täydellä momentilla kontrolloidusti yhtä-
mittaisesti kuusi vuotta!’ 

Näiden uutisten perusteella valmistau-
duin esittelemään tämän uskomattoman 
kytkimen asiakkaille Moskovassa. Turhaa 
oli työni, Neuvostoliitto hajosi eikä kysei-
siä murtajia koskaan tilattu. Mahdollisesti 
olisi USA:n julistama vientikielto estänyt 
näidenkin tuotteiden asentamisen Sudoim-
portin tilaamiin laivoihin. 

Pentti ”Häksä” Häkkinen 
Kummisetä; Fuksi 1965; Oltermanni 2001-
2005,
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KoLehden edustajistopalstalla seurataan kuulumisia Aalto-yliopiston ylioppi-
laskunnan edustajistosta. Edustajistosta itsestään löytyy lisätietoa joko edus-
tajiston wikistä inside.ayy.fi sivustolta tai vuoden takaisesta 1/2018 KoLeh-
destä. Edustajistopalstalla seurataan edustajiston kuulumisia ja viimeisimpien 
kokouksien asioita sekä ajankohtaisia asioita. Edustajistopalstan avulla jokai-
nen KoLehden lukija pystyy seuraamaan edustajistoa ja sen toimintaa. 

Teksti: Jani Pusula

Edustajisto koostuu 45 jäsenestä sekä suuresta mää-
rästä varajäseniä. Edustajiston jäsenet valitaan joka 

toinen vuosi vaaleilla ja seuraavan kerran edustajistovaa-
lit järjestetään syksyllä 2019. Edustajiston kokouksia, 
joita pidetään noin kerran kuukaudessa, johtaa edusta-
jiston puheenjohtaja, joka valitaan vuosittain edustajis-
ton kokouksissa. Kokouksissa päätetään muun muassa 
tilinpäätöksestä, asunnoista, ylioppilaskunnan henkilö-
valinnoista sekä säännöistä. Lisäksi kokouksissa keskus-
tellaan ajankohtaisista asioista. Kokouksien tavallinen 

kesto on noin 2.5 tuntia, mutta välillä kokoukset voivat 
venyä jopa 4 tuntisiksi, mutta näitä kokouksia on har-
voin ja kokouksissa keskustellaan paljon, joten ne eivät 
käy pitkästyttäväksi. 

Edustajisto ja edustajiston kokoukset



Tuoreimmat kuulumiset
Vuodenvaihteen jälkeen on ehtinyt olla kaksi edustajiston kokousta ja tu-
levalla viikolla (kirjoitushetkeen nähden) on vuoden kolmannen edustajis-
ton kokouksen aika. Kokouksissa on ehditty keskustella monista asioista. 
Päällimmäisenä keskusteluissa on ollut jo pidempään jatkunut yhteisöra-
kenneprojekti, lyhyemmin sanottuna pelkkä yhteisöprojekti. Yhteisöpro-
jekti eteni viimeisessä kokouksessa lähetekeskusteluun siitä, miten asian 
tiimoilta halutaan jatkaa ja ryhmiä oli pyydetty valmistelemaan ja pitämään 
ryhmäpuheenvuorot juurikin siitä, minkälaisen rakenteen ryhmät kokisivat 
palvelevan yhteisöä parhaiten. Keskusteluiden lisäksi edustajistossa on 
ehditty tehdä myös päätöksiä. Helmikuun kokouksessa päätettiin ensim-
mäisen kerran sääntömuutoksista, ja maaliskuun kokouksessa sääntömuu-
toksista päätetään uudelleen, ja mikäli ne menevät läpi myös maaliskuun 
kokouksessa, sääntömuutokset hyväksytään.  Sääntömuutoksissa on lähin-
nä esteettisiä muutoksia, joissa viilataan sanamuotoja tai termejä. Suu-
rimpana sisältömuutoksena säännöissä on vaalitavan muuttaminen edus-
tajistossa tehtävissä henkilövalinnoissa. Henkilövalinnoissa on ehdotettu 
siirtymistä siirtoääni -vaalitapaan nykyisen suoran vaalitavan tilalle. Tällä 
pyritään säästämään aikaa henkilövalintojen yhteydessä, koska siirtoääniä 
käytettäessä ei tarvita toista äänestyskierrosta. Tämä muutos tulee lyhen-
tämään syksyn kokouksia, joissa valitaan AYY:n hallitukselle muodostaja 
sekä edustajiston puheenjohtaja tilanteissa, joissa ehdokkaita on enemmän 
kuin kaksi. 

Yhteisöprojekti on iso kokonaisuus, jonka avaaminen on haastavaa, 
mutta yritän nyt lyhyesti kertoa, mistä on kyse. Projekti juontaa juurensa 
edustajistossa käytyihin keskusteluihin teekkarihymnistä ja 2017 tehdystä 
jäsenaloitteesta teekkarilakin käyttöön liittyen. Projekti kirjattiin toiminta-
suunnitelmaan vuodelle 2018 ja projektia varten palkattiin projektityönte-
kijä tekemään selvitystä. Kevään 2018 keskusteluiden pohjalta selvitystyö 
paisui ja selvityksen pohjalta alettiin työstämään erilaisia ratkaisuja. Pro-
jektin alkuperäinen tarkoitus oli kartoittaa järjestökenttää, mutta sen poh-
jalta on lähdetty toimijoiden vaihtuessa etsimään ratkaisuja, joilla voitaisiin 
poistaa asioita, jotka on nähty ongelmiksi. Pian edustajistolle tuotiin eteen 
ratkaisumalleja, joissa oli ehdotettu erilaisia ratkaisuja aina Teekkariyh-
distyksen perustamisesta fuksitoiminnan siirtämiseen uudelle UO-jaostolle 
(Uusien Opiskelijoiden jaosto). Luja onkin yrittänyt viimeisten keskustelui-
den aikana tuoda näkyviin kantaa, että mitään kokonaisratkaisuehdotusta 
ei pidä tehdä, ettei hätiköidessä tehdä vaikeita himmeleitä, jotka vaikeuttai-

sivat vapaaehtoistoimintaa tai aiheuttaisivat lisää erimielisyyksiä. 
Yllämainittujen asioiden lisäksi edustajistossa on keskusteltu uuden 

pääsihteerin rekrytoinnista sekä aika-ajoin opiskelijakeskuksesta, kun 
AYY:n hallitus on esitellyt tuoreimpia kuulumisia edustajistolle. Nykyisen 
pääsihteerin, Niko Fermin, työsuhde päättyy kesällä ja pääsihteerin pai-
kalle tarvitaan uusi henkilö johtamaan työntekijöiden toimintaa. Rekrytointi 
oli edennyt helmikuun kokoukseen mennessä siihen pisteeseen, että ehdot 
täyttäneitä hakijoita oltiin kutsumassa haastatteluihin. Rekrytointiproses-
sista tullaan varmasti kuulemaan lisää tulevaisuudessa, viimeistään kun 
uusi pääsihteeri (tai toiminnanjohtaja, mikäli sääntömuutos hyväksytään) 
ollaan valitsemassa. Rekrytointeihin liittyy kuitenkin luottamuksellisia tie-
toja, joten prosessin aikana voi olla, että viestintä ulospäin on hiljaista. 
Opiskelijakeskuksen tiimoilta vuorostaan viimeisimpänä on ollut esillä 
mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyöstä yliopiston kanssa. Lisäksi on 
mietitty mahdollista varainkeruuta opiskelijakeskusta varten. Yhtenä va-
rainkeruumahdollisuutena on mietitty AYY:n tulevaa 10-vuotisjuhlavuotta. 
Tulevassa maaliskuun kokouksessa tullaan käsittelemään AYY:n talous-
johtajan valinta, yhteisöprojektin lähetekeskustelu, opiskelijakeskuksen 
kuulumiset, sääntömuutoksien toinen hyväksyntä sekä ohjesääntöjen päi-
vittäminen ja stipendijakotoimikuntien edustajiston jäsenten nimittäminen. 
Kokouksessa tullaan myös kuulemaan toimiston kuulumiset eli mitä hallitus 
on tehnyt edellisen kokouksen jälkeen. 

Ja koska edustajistovaalit lähestyvät käytän tilaisuuden hyväksi ja 
aloitan markkinoinnin jo nyt. Mikäli edustajistotoiminta kiinnostaa ja vaikka 
ei vielä kiinnostaisi suosittelen pitämään syksyn edustajistovaalit mielessä 
ja asettumaan ehdolle, kun sen aika tulee. Allekirjoittaneelta voi kysyä li-
sää, mikäli edustajiston toiminta kiinnostaa tai tulla keskustelemaan edus-
tajiston tai AYY:n asioista, mikäli jokin asia mietityttää. Jos ei muuta, voin 
yrittää kertoa, mistä löytää lisätietoja. 
              Jani,
              Lujan ryhmäpuheenjohtaja
              Telegram: @pusulaj



Tiernapoikien säestys KIKkujouluilla

Novemberfestin soittajat esiintymisen jälkeen

Mikä ihmeen musiikkijaos?”!
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Teksti: Vili Kuosmanen

Keskittymiskyky herpaantuu, kaljaa ei viitsisi juoda ja 
vähän jopa jännittääkin. Pöytäseurueemme odottaa lukkarin 
sanovan sovitusti ‘’hyvää iltaa’’. Entä jos Saara unohtikin ja 
saisimme vain sitsata? Lopulta merkki tulee kuitenkin yllät-
täen meidät enemmän kuin sitsikansan. Ainiin. Nyt pitäisi 
nousta pöydästä ja mennä vetämään keikka killan edessä. 
Ehkä olisi järkevämpää pakittaa vuosi taaksepäin ja kertoa 
mistä on kyse.

Syksy 2017. Haluaisin yrittää tarjota kiltalaisille mah-
dollisuuden soittaa musiikkia opiskeluiden ohessa. Ehdotan 
ajatustani uudelle hallitukselle ja alan kartoittamaan tarvetta 
musiikkitoiminnalle. Kyselyiden sekä tilojen selvittämisen 
jälkeen toiminta alkaa historiallisena päivänä 17.1.2018. Ko-
koonnumme loppuvuoden säännöllisen epäsäännöllisesti vii-
koittain soittelemaan Otaniemen bändikämpälle. Sitten takaisin sitsipöytään. Nousemme lavalle esittämään 

taiteellisesti lyhennetyn version tiernapojista säestyksineen. 
Puolet bändistä häviää pois ja lavalla soitetaan vielä Juicen 
Sika KIKkujoulujen kunniaksi. Endorfiini alkaa virtaamaan 
muiden juomien ohessa onnistuneen esiintymisen jälkeen. 
Istumme takaisin pöytään ja juhlistamme suoritustamme. 
Muu sitsikansakin juhlistaa esitystä, tai sitten sen loppumis-
ta. Pyrimme sisällyttämään esiintymiseen aina jonkin teeman. 
Pikkujouluilla joulujuttuja, olutjuhlilla svengaavaa kansanmu-
siikkia ja juomalauluja. 

Koneinsinöörikillan musiikkitoiminta pyrkii kokoon-
tumaan kerran viikossa, nyt keväällä maanantaisin klo 18, 
päästämään ääniä soittimistaan ulos. Välillä innostumme 
esiintymään ja jakamaan sulosointujamme yleisölle sitseillä 
tai muissa tapahtumissa. Soitamme pääosin kiltismusiikkia, 
suomirokkia, populäärimusiikkia tai mitä nyt tekeekään mie-
li. Meininki on rentoa ja vaikkakin biisejä harjoitellaan usein 
nuoteista, ei niiden lukutaito ole pakollista. Jos haluat laulaa, 
soittaa tai tehdä jotain musiikkiin liittyvää, tule ihmeessä mu-
kaan! 



Oletko kittaamisen piinkova ammattilainen? Kesätyöhaku on auki!
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Oletko kittaamisen piinkova am-
mattilainen? Oletko pitkien put-
kien mestari? Osaatko muutakin 

kuin laatoituksen alkeet? Jos vastasit kaik-
kiin näihin kyllä, sinulla voi olla edessäsi 
loistava tulevaisuus saneerausalan kuumim-
massa startup-yrityksessä, Oy PLK Ab:ssa.

Oy Peltityöt, Laatoitus ja Kittaus Ab 
on Otaniemessä pääasiallisesti vaikuttava 
saneerausalan yritys, jonka iloiset työukot 
voi tunnistaa virman logolla varustetusta 
lätsästä heidän urakoidessaan nimikko-
töidensä ohella myös pitkien putkien, rän-
nien sekä tinaamisen parissa. 

Hommat hoituvat asiaan kuuluvalla 
ammattitaidolla, mistä todisteena voidaan 
pitää erään tunnetun tutkivaan journalis-
miin erikoistuneen valtakunnallisen lehden 
spekulointia siitä, annetaanko Aalto-yli-    

Firman lukutaitoisin tutkii paikallista journalismia.

opiston Väreen homeongelma PLK:n hoidet-
tavaksi tulevaisuudessa. Projektin onnistumi-
sen takaamiseksi on alettu selvittämään vir-
man sivukonttorin perustamista Pulkaariaan, 
jonne työntekijöiden työhyvinvointiviikon-
loppua suunnattiin pitämään viime keväänä. 

Jos kiinnostuit mahdollisesta kesätyöpaikas-
ta, tai olet valmis suorittamaan vaativia urakoi-
ta ympärivuoden, ota heti yhteyttä lähettämäl-
lä vapaamuotoinen työhakemus osoitteeseen     
oy.plk.ab@gmail.com tai toimittamalla hakemus 
lähimmälle urakoivalle työntekijällemme.  

Aurinkoista Wappupäivää odottaen
PLK

”Nestetasapainon ylläpito työskennellessä on työntekijän jaksamisen kannalta olennaista.”     
-Aluehallintovirasto



KP & KIRKKARIT ELI SINNE JA TAKAISIN
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27.2. klo 10.00
Reissu lähti perinteistä poiketen vasta kymmenen ai-
koihin liikkeelle, koska aamuherätykset ovat per…
epämukavia. Ennen ensimmäistä excukohdetta saim-
me nauttia bussissa Raision turistioppaamme paikal-
listuntemuksesta, jota oletettavasti kaikki kuuntelivat 
kiinnostuneena.

27.2. Aamupäivä
Iltapäivällä pääsimme Valmet Automotiven pihaan ja excumme koh-
ti mersujen maailmaa pääsi alkamaan. Pitkien kalvosulkeisten jälkeen 
pääsimme kiertoajelulle tehtaalle, mikä olikin erittäin mielenkiintoista. 
Ehdottomana plussana se, ettei jouduttu kävelemään vaan pääsimme 
junailemaan. Valmetin jälkeen lähdimme kohti toista excuamme, eli 
Ruosniemen panimoa.

27.2. Ilta
Matkalla Ruosniemelle saimme nauttia toi-
sen turistioppaamme anneista, kun Rauman 
vahvistuksemme valtasi bussin mikin. Ruos-
niemelle oli hieman vaikea löytää, mutta on-
neksi meillä oli mukava setä bussikuskina ja 
hän löysi lopulta perille. Ruosniemi oli kier-
roksena oikein mukava ja olut maistui hyväl-
tä. Kierroksen jälkeen ostimme muutaman 
matkaoluen ja siirryimme majoitukseemme 
Porin keskustassa. Illalla porukka kierteli 
siellä sun täällä, mutta Heidis Bier Bar ja 
heidän tarjontansa taisivat tulla suurimmalle 
osalle tutuksi. Lähes kaikki selvisivät myös 
yöksi meidän, eikä valtion majoitukseen, ex-
cumestareiden iloksi.
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28.2. Aamu
Torstai ei kaikkien osalta alkanut niin kivasti, sillä 
aikainen herätys otti monilla koville. Pääsimme 
kuitenkin matkaan ja suuntanamme oli Finn-Po-
wer, joka valmistaa ohutlevyjen lävistyskoneita. 
Sieltä saamamme lounas taisi tulla monille tarpee-
seen ja excun rento ilmapiiri oli sopiva torstaiaa-
muksi. 

28.2. Päivä
Päivän toisena kohteena oli Kyrö Distillery ja matka 
kohti Kyröä oli jälleen täynnä nautintoa. Kyrön kierros 
oli erittäin opettavainen ja hieno tutustuminen viskin 
ja ginin valmistamisen maailmaan. Kierroksen jälkeen 
maistelimme paikallisia tuotteita, ja gini oli valittu oi-
keutetusti maailman parhaaksi. Kyröstä suuntasimme 
Ruovedelle, jossa toinen majoituksemme sijaitsi.

28.2. Iltapäivästä iltaan
Matkalla toteutimme jo legendaariseksi muodos-
tuneen kossuviestin, jonka seurauksena tunnelma 
bussissa nousi kattoon ja matka taittui kepein 
merkein. Ruovedellä meitä odotti mökkimajoitus 
ja lisäyllätyksenä sähkövahvistus – joka majoituk-
sen meille oli hankkinut, kiitos siitä. Ilta oli moni-
puolinen ja sisälsi monenlaista makkaraa (kirkka-
rihenki oli jo tarttunut osaan excuilijoista). 



Illan akateeminen pöytäjuhla
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1.3. Aamupäivä
Rennon ja saunantäyteisen illan jälkeen läh-
dimme suuntaamaan kohti Jämsän Hallia, jos-
sa päivän ensimmäinen excumme oli. Patria 
Aerostructuresilla tutustuimme hiilikuidun ja 
lentokoneenosien maailmaan. Patrian ystäväl-
lisesti tarjoaman lounaan jälkeen matkamme 
taittui kohti Mansesteria ja Kotimaan pitkämme 
vääjäämätöntä loppua. 

1.3. Iltapäivä
Tässä vaiheessa avainsanakilpailu oli kut-
kuttavassa tilanteessa, kun monta ihmistä 
oli lähes tasatilanteessa. Viimeisenä koh-
teenamme oli Parker Hannifin, joka val-
mistaa hydrauliikkalohkoja. Koska monilla 
alkoi jo olla Kirkkarit päällimmäisenä mie-
lessä, oli tilanteeseen sopivaa, että isän-
tämme oli äärimmäisen rento ja sai ren-
noilla letkautuksillaan mukavan ilmapiirin 
kierrokseen. Excun loppu jäi toivottavasti 
monelle positiivisella tavalla mieleen, kos-
ka excumestarit olivat isäntiemme kans-
sa junailleet kaikille vähän virvokkeita 
matkalle Kirkkareita kohti. Matkamme 
loppuun heitimme pois lähtevät henkilöt 
juna-asemalle ja loppukööri siirtyi bom-
mariin ja Kotimaan pitkämme virallisesti 
päättyi. Suuri kiitos kaikillle matkalla ol-
leille.



Illan akateeminen pöytäjuhla

Kirkastusjuhlat
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1.3. Ilta
Viimeisen excursion jälkeen joukkoomme liittyi lisää kiltalai-
sia, minkä jälkeen Kirkkarit alkoivat perjantaina sisarkiltoihin 
tutustumisella Herwantapelin merkeissä. Oli hauskaa.

Herwantapeli oli kokemus

2.3.
Lauantaina oli aloitusluento, jossa tietenkin me voi-
timme kellotuskilpailun ja aloitimme pilkkikilpailun 
pisteiden keräämisen. Seuraavaksi alkoi rastikiertely, 
jossa oli melko huonosta säästä huolimatta erittäin 
hauskaa. Sitten siirryimme sitseille, jotka olivat viih-
dyttävät nekin, mutta aikaiset herätykset ja pitkät 
päivät vaativat kuitenkin veronsa, ja monet päätyivät 
aikaisin nukkumaan.

3.3.
Sunnuntaina lähdimme maittavan silliksen jälkeen takaisin 
kohti omaa kotoisaa Otaniemeä. Väsymyksestä huolimatta 
bussissa oli vauhdikas meno Otaniemen päättärille asti.

Välillä myös väsytti

Talvinen urheilutapahtuma



Oy PLK Ab testaa: Bussiviinit
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Teksti: Antti Honkanen & Jonas Korpela

Matkamme oli päässyt jo hy-
vään vauhtiin (oltiin aina-
kin jo poissa Kehä I:ltä), 

joten oli aika aloittaa maistelu en-
simmäisestä viinistä. Maistelun läh-
tökohtana oli löytää helppo ja halpa 
bussiviini, jossa määrällä ja maistelu-
tahdilla voidaan korvata se vähinkin 
laatu. Ensimmäiseen excukohtee-
seen oli onneksi matkaa useampi 
tunti, joten lasin tai pari (tai useam-
man) ehti maistella vallan mainiosti. 
Alkumatkasta ensimmäisen viinin, 
Devil’s Rock Rieslingin, ollessa vielä 
jääkaappikylmää oli maistelijoiden 
mieli aurinkoinen. Toisaalta ensim-
mäisen viinin raikkaat aromit ajoivat 
maistelijat siihen pisteeseen, että oli 
hieman jo lyötävä käsijarrua päälle 
ennen Valmet Automotiven excur-
siota. Uudessakaupungissa mie-
lenkiintoisesta excusta huolimatta 
maistelijoiden mieli haikaili takaisin 
bussiin ja viinitonkkamme luo. 

Exculta bussiin päästyämme 
siirryimme hetkellisesti työn alla 
olevasta Devil’s Rockista tuttuun 
klassikkoon Omppu-omenaviiniin, 
joka ei ollut hajun, helppouden, 
määrän, saatika maun puolesta voit-
tajan valinta. Ei jatkoon. Tämän 
harha-askeleen jälkeen palasimme 
tuttuun ja turvalliseen Paholaisen ki-
veen ja saimmekin nopeasti urakan 
päätökseen. Tästä matka jatkui Po-
rin yöhön, jossa päätettiin hieman 

rentoutua, edellisen urakan päästyä 
maistelijoiden pään sisälle. Illan ja 
yön aikana tapahtui mitä mielenkiin-
toisempia asioita ja eräskin maiste-
lija koki jännittävän teleport-ilmiön 
Porin karaokebaarista suoraan seu-
raavan aamun ensimmäiseen excu-
kohteeseen Seinäjoelle. 

Matkan jatkuessa kohti Isokyröä 
joidenkin maistelijoiden olotila oli 
sitä tasoa, että Kauhavankin rauta 
oli umpiruosteessa (vrt. Juice Les-
kinen). Näin ollen väsyneet sankarit 
kohtasivat valtavia starttausongel-
mia ja kenties siitä johtuen seuraa-
van viinin, St. Elmo Villagen, alku-
vaikutelma ei juuri päätä huimannut 
(edellisilta sen sijaan vielä huimasi). 
Etelä-Pohjanmaalla kun kuitenkin 
olimme, onnistuimme siitä sisuun-
tuneena lopettamaan nyyhkyttämi-
sen ja kasaamaan itsemme jollakin 
tavalla, jotta saimme tavaraa pako-
tettua alas riittävästi, jolloin Kyrö 
Distilleryn excursio sujui jo huo-
mattavasti aamun ensimmäistä pa-
remmissa merkeissä. Kuitenkin iltaa 
kohden Elmo alkoi maistua hieman 
paremmalta ja tämäkin työ päätettiin 
saattaa loppuun majapaikassamme 
Ruovedellä. Isoa plussaa tähän toi 
ostamamme Valion Karelia-juusto, 
jota supisuomalaiseen tapaan leik-
kelimme Leathermanilla ja nautim-
me sen kanssa huoneenlämpöistä 
Elmoa muovilaseista. Oy PLK Ab 

ei kuitenkaan anna suositustaan El-
mosta juustojen kanssa. 

Samanaikaisesti eräällä maiste-
lijoistamme oli sivuprojektina lit-
rainen Gato Negro Cabernet Sau-
vignon Shiraz -punaviini. Kenties 
maistelun määrästä johtuen Musta 
Kissa toi tapansa mukaan epäonnea 
ja näin onnistui selättämään väsy-
neen maistelijamme unten maille. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

     
     
Miesvajeesta kärsinyt PLK:n mais-
telutiimi sai kuin saikin Operaatio 
Elmon viimein päätökseen ja seu-
raavaksi oli aika ottaa, kuulopuhei-

Excun toisena aamuna Elmon kanssa oli 
pientä taistelua



17

den mukaan laadukas suomalainen 
väkevä viini, eli tuttavallisemmin 
Valdemar, työn alle. Tämä “dokabi-
liteetiltään” erinomainen laatutuote 
upposi loisteliaasti keräten ylistys-
tä jokaiselta maistelijalta. “Valtsua” 
hieman nautiskeltuamme hymy 
saapui maistelijoiden huulille ja sur-
keasti alkanut aamu oli enää kaukais-
ta historiaa. Illan mittaan kokkailim-
me Valtsun kyytipojaksi kunnon 
työukon annokset, resepti kahdelle 
hengelle:

1 paketti pekonia hienoksi siivutet-
tuna
1 paketti Wilhelm chili-sulatejuusto 
grillimakkaraa pieneksi pilkottuna
1 paketti Kivikylän AURA-lihapullia
Laita kaikki pannulle, paistele hetki 
ja nauti Valdemarin kera.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

    

Herra Valdemarin edellisenä iltana 
saamasta niskalenkistä irti rimpuil-
tuamme ja raahattuamme itsemme 
(ainakin fyysisesti hereillä) bussiin, 
eräs maistelija kävi kartoittamassa 
bussin vesiklosetin linjasaneeraus-
tarpeen ja päätti samalla uusia WC:n 
pinnoitteet seiniä ja lattiaa myöten 
valdemarinpunaisin laatoituksin. 
Loppupäivä kulutettiinkin excuillen, 
tasoitellen sekä akkuja lataillen ja il-
lalla otettiin reipas hörppy Huttus-
ta ja lähdettiin valloittamaan Her-
vantaa Kirkkareiden merkeissä! Se 
onkin sitten täysin toinen tarina… 
Loppuun vielä kaiken tämän sum-
maava mielialadiagrammi, jossa on 
esitetty viinien tuottamat hyvänolon 
tunteet ajan funktiona.

Juusto- ja viini-ilta virman tyyliin
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Omppu omenaviini:
Statsit: 0,75l, 11,5%, 7.59€
Tuoksu: omenainen, makea, hiukan 
rypäleinen, hartwall päärynälimu
Maku: jännittävä, karvas mutta he-
delmäinen, vanhentunut omename-
hu
Yhteenveto: kyllä tätä yhden pullon 
pahimpaan hätään joisi. Kaksi olisi 
tuskaa.
Kouluarvosana: 6,5

Devil’s rock riesling:
Statsit, 3l, 12%, 32,99€
Tuoksu: darra-aamun henkäys, ha-
pan, kirpsakka
Maku: helposti dokattava, melko 
raikas, isommalla hörpyllä parhaat 
aromit
Yhteenveto: sopii erinomaisesti päi-
vätissutteluun bussissa. Perus hyvä 
valinta tilaisuuteen kuin tilaisuuteen
Kouluarvosana: 8,5

St. Elmo Village
Statsit, 3l 11,5%, 27,99€
Tuoksu: Mieto, hedelmäinen, rau-
hallinen ja hennon makea
Maku: makea, aika vetinen, helppo
Yhteenveto: hyvä ja helppo istus-
kelu- ja dokailuviini, juuston kanssa 
jää jalkoihin. Näin runsasmuotoisen 
viinin nautiskelun jälkeen kaikki al-
kaa maistua enemmän tai vähem-
män samalta.
Kouluarvosana: 7+

Gato Negro Cabernet Sauvignon 
Shiraz
Statsit, 1L, 13.0%, 9.68€
Tuoksu: Lievän hedelmäinen, mutta 
samalla tumma
Maku: Mieto, punaviiniksi helposti 
dokattava
Yhteenveto: Sopii pikkutissutteluun 
punaviinin ystävälle, paras juoda tas-
kulämpimänä tölkistä. 
Kouluarvosana: 8

Matoševic Alba Robinia 2014
Statsit: 0,75l, 13,0%, 111 paskarahaa
Tuoksu: bulkkimainen, viininen, ry-
päleinen, ei kehuttava näin krapulas-
sa, mutta Antin mielestä on hyvä
Maku: väljähtynyt, outo, hieman 
jopa etikkainen, pistävä, kossuvies-
tin pohjalta suussa oli pohjalla to-
della kuivan valkoviinin maku
Yhteenveto: kyllä tätä juo Pulkaa-
rian auringon alla. Taannoisessa vii-
ninmaistelussa kyseisellä tilalla mais-
tui huomattavasti paremmalta
Kouluarvosana: 6+ 

Espiritu de Chile, red
Statsit: 1,5L, 12,5%, 16,98€
Tuoksu: Kohtuullisen mieto, lievästi 
hiivainen
Maku: kuivahko, vetinen, helposti 
juotava
Yhteenveto: Hyvä känniviini, pa-
rempi ilman ruokaa kuin ruoan 
kanssa. 
Kouluarvosana: 7

Valdemar maustettu väkevä hedel-
mäviini
Statsit: 0,75l, 15% 7,62€
Tuoksu: just täsmälleen se mitä 
odottaa eli marjaisa ja vahva
Maku: marjaisa, vahva, spugemai-
nen, paha mut ei liian paha, sopii 
Agentsin kanssa.
Yhteenveto: viimesen päälle do-
kausviini, prosentteja on vaikka 
muille jakaa ja hinta ei päätä huimaa, 
helppo juoda
Kouluarvosana: 10+

Pulkaarian viini työn alla Pulkaa-
rian sankarilla

Oy PLK Ab suosittelee kaikille nuorille 
tai makuaistinsa menettäneille
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Lumet sulaa, onko
RILlikausi avattu?

Rakennetun 
ympäristön 
akateemiset

Liity jäseneksi osoitteessa: https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/liity-jaseneksi



Aki Kaurismäki
Elokuvaohjaaja

Jonas Korpela
Koneteekkari

KUIN KAKSI MARJAA

Oliver Aarrelampi
Ladakauppias

Vesa Keskinen
Kyläkauppias

FEMinisti
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Lumet sulaa, onko
RILlikausi avattu?

Rakennetun 
ympäristön 
akateemiset

Liity jäseneksi osoitteessa: https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/liity-jaseneksi



Konepajajaos goes laskiainen
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Teksti: Vertti Vainio

Pullat on syöty ja mäet on laskettu, 
ainakin Zambinan osalta. Konepajajaos 
osallistui tänäkin vuonna tuttuun tapaansa 
opiskelijoiden laskiaisrientoihin omalla eri-
koisosaamisellaan eli tyylikkäällä ja itsera-
kennetulla laskuvälineellä. 

Zambina sai alkunsa tammikuisesta 
suunnitteluillasta. Kuten tavallista, brains-
torm kävi kuumana ja etsimme ajankoh-
taisia aiheita.  Tuolloin Pikkuleijonat oli-
vat hiljattain voittaneet nuorten jääkiekon 
MM-kisat. Tästä saimmekin jääkiekkotee-
man siivittämänä idean zambonista eli jää-
dystyskoneesta. Muita pyöriteltyjä ideoita 
olivat mm. kurkkumopo sekä kehto. Noh. 
Kuten monet ehkä tietävät, KPJ:llä on 
yleensä tapana lisätä liekinheitin mäenlas-
kulaitteisiinsa, eikä perinteistä tietenkään 
luisteta. Joten meidän jäädytyskoneestam-
me tulikin sitten epäjäädytyskone eli an-
tizamboni, syöksien liekkejä mäkeä kohti. 
Tästä laskuväline saikin juoksukaljanno-
peat liekehtivät värinsäkin.

Zambinaa aloitettiin suunnittelemaan 
heti tammikuun alussa, jolloin Turun pik-
kulaskiaisiin oli vielä noin kuukausi aikaa. 
Suunnitteluillassa päätimme miten alkai-
simme välinettä kokoamaan, ettei varsinai-
sessa rakennusillassa tarvitse seisoa sormi 
suussa ja piirustukset käsissä. Omasta mie-
lestäni tämä toimi hyvin, eikä pajailloissa 
paljoa tarvinnut peukaloita pyöritellä te-
kemisen puutteesta. Rakentelu menikin 
sujuvasti ja saimme Zambinan valmiiksi 
4-5 rakennusillassa. Suureksi mietityksen 
aiheeksi rakentaessa muodostui, että ovat-
ko Zambinan ohjaus/jarrujärjestelmä tar-
peeksi luotettava välineen kokoon nähden. 
Testauksessa tämä kuitenkin näytti toimi-
van, plus kunnollisen ohjauksen teko olisi 
tuottanut aikatauluun kiireitä. 

Pääpäivä koittaa, tai se eka niistä. 
Zambina peräkärryyn, liinat tiukalle ja koh-
ti Turkua. Kuten mainittu, suuren kokonsa 
nähden tässäkin oltiin hieman skeptisiä, 
sillä massiivisella kapistuksella on valtava 

ilmanvastus moottoritiellä. Perille kuiten-
kin päästiin ilman mitään sen kummempaa. 
Puolalanpuistossa vertailimme Zambinaa 
muihin laskuvälineisiin. Voitto alkoi tuntua 
hyppysissä jo ennen kuin mäkeen päästiin. 
Ainoa huolenaihe oli Lappeen Rantalaisten 
plagioima sauna, joka siis oli KPJ:n lasku-
väline kaksi vuotta sitten. Heidän saunansa 
oli tosin paikan päällä koottavaa Ikea-laatua, 
joka kyllä tuli kaikille selväksi, kun he ha-
jottivat sen mäen ensimetreillä. Voitto oli 
meille siis lähes taattu. No eipä ongelmitta 
meilläkään sujunut. Juuri lähtöruutuun aset-
tuessa Zambinan oikean etusuksen ohjaus-
kulmat rusahtivat. Mitään ei ollut tehtävissä, 
oli vain toivottava parasta. Kaksi ohjaamos-
sa, neljä katteiden alla piilossa ja mäkeä 
alas. Lasku onnistui onneksi mallikkaasti ja 
saimme tuomareilta hyvät pisteet. Loppujen 
lopuksi Turusta tuli selvä voitto ja saimme 
kiltikselle viemiseksi upean pokaalin. 

Välipäivinä ennen laskiaisriehaa Zam-
binaan korjattiin rikki mennyt etusuksi sekä 
maalipintaa paranneltiin. 

Toinen pääpäivä koittaa. Zambina pe-
räkärryyn ja nyt suunnaksi Kaivopuisto. 
Ilma oli kuin morsian, mutta täällä Zam-
binalle näytti olevan kovempia vastuksia 
tiedossa. Myös mäki oli pidempi ja jäässä. 
Tässä Zambinan ohjaus/jarru tulisi aina-
kin testattua. Viime kerrasta viisastuneena 
varoimme etusuksia ja nostimme laskuväli-
neen paikoilleen raahaamisen sijasta. Kaikki 
näytti olevan kunnossa ja vihreä valo syttyy. 
Zambina lähtee liikkeelle, mutta alkaa heti 
kaartamaan jyrkästi vasemmalle. Revin oi-
keanpuoleista jarrua, mutta se ei tunnu te-
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hoavan ja ajaudumme yleisöä päin. Ohjauskul-
mat saattoivat sittenkin tulla korjatuksi väärin. 
Saamme laskuvälineen kuitenkin pysäytetyksi 
ilman sivullisia uhreja. Suoristamme sen ja työn-
simme uudelleen matkaan. Nyt jouduin juokse-
maan alas saakka työntäen Zambinaa oikealle 
päin, ettei se vain uudestaan ajautuisi yleisöön. 
Alas saakka kuitenkin päästiin ehjin nahoin, 
vaikka itsetunto kokikin kolauksen. Tuomarit 
kuitenkin pitivät Zambinasta, vaikkei voittoa 
tullutkaan. Jouduimme tyytymään jaettuun kol-

manteen sijaan, mutta kai se on annettava mui-
denkin voittaa välillä. Ensi vuonna uudestaan. 

Mitä opimme projektista? Laskiaisrieha ei 
ole kokokilpailu, nämä jarrut eivät toimi, tarra-
sapluunat tekivät erittäin hyvää jälkeä ja liekki-
kuviot ovat ikivihreitä.

Suurkiitos kaikille rakentamassa ja laske-
massa olleille. Ja tämän lukeneille.

Vertti Vainio, KPJ-vastaava



Puuha-aukeama!
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Yhdistä pisteet oikein saadaksesi koneenrakennuksessa käytettyjä osia!
Voit myös halutessasi mitoittaa osat ja viimeistellä työpiirrustuksen.

Täytä Subaru
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Täytä Sudoku ja nimeä kissat



KIKH19
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Rakennustekniikka

Tänäkin vuonna Koneinsinöörikilta on saanut uuden 
hallituksen. Kolehden tutkiva journalisti on soluttau-
tunut hallitukseen ja selvittänyt heistä tietoja, jotka 
esitellään tässä. Seuraavilla sivuilla esitellään myös 
hallituslaisten naamat, nimet ja toimet, jotta lukija 
itsekin voi tutkia hallituslaisia.

Konetekniikka

Muu

Mitä opiskelet? Sukupuoli?

Mies

Nainen



KIKH19
Hallituslaisten approksimoidut

kotipaikat kartalla

Mitä mieltä?
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Vuosikurssi?

3

4 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?

Mombasa vai Las Palmas?

Kirkkarit vai SRT?

Mikko vai Mikko?

Alatalo vai Nykänen?

N



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

Sara Salmu

Varapuheenjohtaja, Sisäministeri Matti Ylikontiola

Talousministeri

Jonas Korpela

Teollisuusministeri
Akseli Kjellberg

Isäntä
Viktor Törhönen

Maisterikapteeni
Jani Pusula

Opintoministeri

Mikko Nuutinen

Fuksivääpeli
Mikko Rahkonen

Fuksivääpeli
Martti Vuori

Viestintäministeri
Leeni Nieminen

Isovastaava

Taru Jormakka

Sihteeri
Kimmo Saira

Puheenjohtaja
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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

Nelli Huttunen
Emäntä

Tapio Tiihonen

Juomanlaskija

Sini Simpura

Virkistysjaosvastaava

Niilo Viitanen

Paljuvastaava

Janika Metsola
Emäntä

Klaus Rissanen

Konepajajaosvastaava

Aku Mustalahti

Telajaosvastaava

Joose Haavanlammi

Pakuvastaava

Inkeri Kemppinen

Juomanlaskija

Vertti Vainio

Konepajajaosvastaava

Vili Kuosmanen

Musiikkijaosvastaava

Alex Suomala

Kiltisvastaava

Harri Klemola

Juomanlaskija

Markus Järvela

Lukkarijaosvastaava

Oskari Räsänen

Opintosihteeri

Rasmus Suomela

Teollisuussihteeri

Antti Lindman

Juomanlaskija

Vili Kuosmanen

Päätoimittaja

Ilari Tillikainen

Opintosihteeri

Heidi Strengell

Teollisuusihteeri
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Lauri Seutu

Excumestari

Joose Haavanlammi

ATK-vastaava

Eero Kokkonen

Dokumentoija

Antti Honkanen

ISOwanhus

Oliver Aarrelampi

Excumestari

Teemu Vierros

WWW-vastaava

Niki Vihtola

WWW-uudistusvastaava

Karri Pönni

Maisteriwaari

Valtteri Keto

TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö

Arttu Kosonen

Tiedotussihteeri

Mikko Heliö

Ulkovastaava

Karri Pönni

Maisteri-ISOvastaava

Krista Huhtamäki

Alumnivastaava

Markus Nevalainen

Graafikko

An Cong

CN104-vastaava

Samuli Vehkomäki

Fuksikapteeni

Jaakko Kaijala

Alumnivastaava

Veera Sairanen

Kääntäjä

Emilia Jurvanen

CN104-vastaava

Markus Järvelä

Fuksikapteeni
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• TOMMI LÄNTINEN: KEIKKA-ARVIO
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