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Tartu toimeen!

Kirjoittelen tätä viimeistä pääkirjoitustani 
sängyssä läppärillä, sillä inspiraatio iskee sil-
loin, kun inspiraation tekee mieli. Tänään 
se on yhdeltä aamuyöstä. Tämä hetki sopii 
kuitenkin hyvin ajattelemaani aiheeseen: 
tarttukaa asioihin.

Monilla teistä on varmasti haaveita 
tai asioita, joita pitäisi tehdä. Minun piti 
tänään ostaa keikkaliput, mutta ne myy-
tiinkin loppuun muutama tunti ennen kuin 
pääsin kotiin niitä ostamaan. En myöskään 
jaksanut ostaa niitä viimeisen neljän kuu-
kauden aikana. Nyt harmittaa. 

Älkää viivytelkö tekemisissänne liikaa, 
vaan tarttukaa mielummin toimeen. Joku 
voisi ajatella, että esimerkiksi haastavan har-
rastuksen, siis sellaisen joka voi kestää koko 
loppuelämän, aloittaminen myöhäisessä 
iässä olisi turhaa, sillä se olisi pitänyt aloittaa 
aikaisemmin. Pötypuhetta. Voivottelulla ja 
myöhästelyllä kyseinen asia ei ainakaan ete-
ne. Homman olisi kenties voinut aloittaa jo 
pari vuotta sitten, kun ensimmäisen kerran 
havahtui ajatukseen taidemaalauksesta tai 
sellon soittamisesta. 

Asioihin rohkeasti tarttumisella on 
myös useasti korostamani etu: saatat löytää 

jotain erityistä. Kaksi kolmesta minulle 
hyvin tärkeästä asiasta on tullut enemmän 
tai vähemmän sattumien kautta. Käsitöitä 
olen harrastanut lähes koko elämäni, mut-
ta esimerkiksi musiikin harrastamisen hie-
nouteen havahduin vasta lukion jälkeen, 
vaikken siitä aikaisemmin välittänyt juu-
ri yhtään. Elämäni viimeisin virstapylväs, 
miekkailu, löytyi myös sattuman kautta 
johon oli johtanut muutama toinenkin sat-
tuma. 

Sattumatkin ovat hauskoja. Jälkeen-
päin voi katsoa ja miettiä, kuinka tämä johti 
tähän ja tähän, mutta jokaisessa käänteessä 
asiat olisivat voineet mennä toisin. Olisi-
ko elämääni löytynyt muuta sisältöä jos en 
olisikaan tehnyt näin? Olisinko pyöritellyt 
peukaloitani ja havahtunut samaan asiaan 
myöhemmin? Tällä hetkellä aikamatkustus 
on vielä siinä jamassa, ettemme saa tietää. 
Siksi nykyiseen tilanteeseen, ja kaikkeen 
mikä on johdattanut  tähän hetkeen, kan-
nattaa olla tyytyväinen. 

Tämä vuosi on ollut taas yksi loik-
kaus tuntemattomaan, ja näin jälkiviisaana 
voin sanoa, etten kadu lehtien taittamiseen 
kuluneita iltoja yhtään. Olen oppinut itses-

täni lisää, olen oppinut ilmaisusta lisää ja 
olen saanut tuottaa tätä lehteä teille, hyvät 
lukijat. Nyt matkani jatkuu kuitenkin seu-
raavaan tuntemattomaan ja sen tuomiin 
haasteisiin ja opetuksiin.

-Vili
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Valmistauduin killan hallituksen 
kokoukseen marraskuussa. Tut-
kin kalenteria ja pohdin loppu-

vuoden kokousten aikataulua. Silloin se 
iski – niitä oli vain pari jäljellä! Tajusin, 
että vuosi tämän hallituksen kanssa on 
loppumetreillään. Aloin luonnollisesti 
miettiä, mitä kaikkea tehtävää loppu-
vuonna on vielä jäljellä ja mitkä projek-
tit on luovutettava eteenpäin seuraajille.

Erityisesti jälkimmäiset hiersivät. 
Olin alkuvuodesta toiveikas siitä, että 
kaikkien ikuisuusprojektien ajattomuus 
saadaan päätöksen. Kaikki ei kuiten-
kaan ollut valmista. Päällimmäisenä 
mielessäni oli tuoppiprojekti, joka 
vastoinkäymisistä ja niitä seuranneista 
edistysaskeleista huolimatta näytti vää-
jäämättä venyvän jälleen seuraavaan ka-
lenterivuoden puolelle. En voinut olla 
miettimättä, olisiko jotain voinut tehdä 
toisin – olisiko jossain kohti voinut kiriä 
tahtia? Olisiko lopputulos ollut toinen?

En liene ainut, jota vaivaa tekemät-
tömät asiat. Niitä vaikuttaa olevan mie-
lessä aina. Tuntuu, että jatkuvasti olisi 
kilta- ja koulutehtäviä, purkamatonta 
sähköpostikuormaa, työasioita ja lai-
minlyötyjä ihmissuhteita. Kuulostaako 
tutulta?

Väitän, että itsensä ruoskiminen 
toimittamattomista toimista on suo-
rituksennälkäisille opiskelijoillemme 
tavallista. Ruksin vielä piirtyessä to-do-
listaan katse jo ajautuu seuraavalle rivil-
le. Ajattelutapa on tietysti osasyy siihen, 
miksi opiskelijamme ovat päätyneet 
tämänhetkisiin pisteisiinsä sekä ovat 
haluttua tavaraa työelämässä. Ajoittain 
olisi kuitenkin tervettä keventää pitäi-
si-reppu selästä ja pysähtyä tarkastele-
maan saavutuksiaan.

Eräs tärkeimpiä oppejani kuluneesta 
vuodesta onkin ollut se, että olen al-
kanut muistuttaa itseäni onnistumisis-
ta. Pyrin pitämään viikoittain hetken, 
jossa kirjaan ylös viikon tekemisiä ja 
asetan tavoitteita seuraavalle. Eivät ne 
kummoisilta tunnu, mutta silmäilles-
sä merkintöjä tältä vuodelta huomaan, 
että tulihan kaikenlaista saatua aikaan-
kin. Voin ylpeydellä sanoa saman killan 
tämän vuoden toimijoista. Meillä oli 
hieno vuosi. Tunnen pientä haikeut-

ta valmistautuessani väistymään killan 
hallituksesta seuraajien tieltä. En iki-
maailmassa arvannut pääseväni tutus-
tumaan unohtumattomiin ihmisiin, tai 
mitä kaikkea pääsin killassa tekemään ja 
oppimaan. 

Oman tieni jatkuessa ylioppilas-
kunnan hallitukseen tiedän, että kilta jää 
hyviin käsiin. Kiitos vuodesta KIKH19 
ja onnea matkaan KIKH20!

- Kimmo
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JOULUA ODOTELLESSA

Maailmalta ei juuri mistään kuulu hyviä 
uutisia. Uutistarjonnalla rahansa tie-
naava media esittelee koko ajan ajan-

kohtaiskatsaukseen mahtuvan doomsday top ten 
-listan. Yleisön kyllääntyminen uutislähetyksiin 
vältetään sillä, että välillä väläytellään suurituloi-
simpien listaa ja some-persoonien mitättömiä 
tekosia.  Synkässä maailmantilanteessa ahdistu-
neita kansalaisia piiskaa muotifilosofi sanoen: 
’’Tee juuri sinä se muutos, jonka tahdot nähdä 
tapahtuvan!’’

Yritin keksiä tähän jotain positiivista sanot-
tavaa: teidän sukupolvenne on se, joka todistaa 
ihmiskunnan tahdosta riippumattoman mullis-
tuksen. Onhan sekin jotain se!  

Vanhempieni ja minunkin sukupolveni to-
disti ihmiskunnan tahdosta tapahtuneen mul-
listuksen: teknilliset läpimurrot, maailman ku-
tistumisen, sodat, perinneruokien muuttumisen 
epäterveellisiksi jne. Äitini syntyi ennen kuin 
KIK perustettiin, päällisin puolin rauhalliseen 
agraarivetoiseen maailmaan ja veljessodan aat-
toon.  

Syksyn aikana olemme sentään saaneet lukea 
suomalaisten yritysten menestymisestä maail-
malla. Monet luovaan teknologiaan perustuvat 
firmat ovat tuoneet perustajilleen satoja miljoo-
nia euroja ulkomaiselta ostajalta. 

Samanaikaisesti nousee uhkakuvia. Lossit ti-
lataan Puolasta ja ruotsinlaivat Kiinasta, koska 
suomalaisen valmistajan tarjous on kymmeniä 
prosentteja kalliimpi. Isovanhempien Aino ja 
Reino -tossut neulotaan jatkossa Italiassa, koska 
Suomessa niitä ei kannattanut tehdä. Tesla pe-
rustaa auto- ja akkutehtaansa Berliiniin, vaikka 
olisi voinut tulla Vaasaan. Korkean suomalaisen 
laadun korostaminen ei yksinkertaisesti riitä. 

Minulle antoi uskoa käynti Teleste Oy:llä. Tuo 
high tech -yritys on kotikaupunkini Kaari-
nan suurimpia työllistäjiä ja haastaa kymmeniä 
kertoja isommat Liberty Globalin ja muut kil-
pailijat.  Tuotteet liittyvät laajakaistateknolo-
giaan ja -palveluihin. Vallitsi tekemisen meininki. 
Keskeisinä ovat tuotekehitys ja LEAN -filoso-
fia, asioiden yksinkertaistaminen ja läpimenoai-
kojen nopeutus murto-osaansa. Hyödynnetään 
halpaa, vähän koulutettua työvoimaa, joka saa-
daan avoimella tiedotuksella ja terveellä moti-
vaatiolla nauttimaan omasta tehokkuudestaan. 
– Minä arvostan korkeaa osaamista, mutta ehkä 
ei ole välttämätöntä, että Suomessa 75 % ikä-
luokasta on koulutettu maistereiksi ja 10 % ikä-
luokasta tohtoreiksi.  

Telestellä on tuotantolaitos myös Kiinassa. 
Teleste vetää tuotantoa sieltä takaisin Euroo-
pan tehtaisiinsa. Kiina puolestaan palkkatasojen 
noustessa siirtää tuotantoaan Bangladeshiin ja 
Etiopiaan. 

Kävin uudistuneella kiltahuoneella. Kiitos 
paikalla olleille, jotka kärsivällisesti vastailivat 
kysymyksiini. Näistä selviytymisen keinoista 
olen halukas juttelemaan kanssanne lisää. Suo-
mi on pitkä ja harvaan asuttu maa. Karu pohjoi-
nen luonto jäähdyttää asumukset ja rikkoo tei-
den päällysteet, niihin kuluu kallista valuuttaa. 
Siitä tulee kustannuksia eli melkoinen tasoitus 
kilpailijoille.  
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Olette te kiltalaiset onnekkaita, kun teillä on 
toisenne tukena. Ajattelin, että tuollainen yh-
teishenki voi asua vain Koneinsinöörikillassa. 
Nyt täytyy uskoa, että perinteiset Raksalaiset on 
veistetty samasta puusta.

Kun hajaannutte maakuntiin joululoman 
viettoon, odottaa teitä lepäilyn sijasta iso velvoi-
te. Olette uskoakseni auktoriteetteja nuoremmil-
le sisaruksillenne. Osoittakaa huomaavaisuutta 
ja kiinnostusta heidän asioilleen ja mielipiteil-
leen. Suostukaa pelaamaan hänen kanssaan tyh-
mää videopeliä edes muutama erä. 

Teini-ikäisillä on kautta aikain ollut halu 
valita kavereikseen niitä, jotka saavat van-
hemmat huolestumaan ja kiristelemään

hampaitaan. Nuori ei ole halukas seurastaan 
mitään puhumaankaan. Joissain tapauksissa ka-
verit johdattavat tuhoisalle tielle. Ehkä te voitte 
toimillanne pelastaa tilanteen.  

Moni kärsii kaamosmasennuksesta. Minä en 
kärsi. Kun istun ulkona pimeässä yksinäisellä 
kivellä, ymmärrän että synkkä metsä onkin ys-
täväni. 

Lämpimin terveisin,
Pentti Häksä Häkkinen
Kummisetä; Fuksi 1965; Oltermanni
2001-2007
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Teksti: Jani Pusula

Edustajiston kausi 2018-2019 alkaa olla pian ohi, ja uusi edustajistokin on aloittanut jo tehtävänsä, joten vuoden viimeisessä 
KoLehdessä on hyvä katsoa ajassa taakse päin ja kerrata, mitä viimeiseen kahteen vuoteen on mahtunut. Tämä edustajis-
topalsta tulee myös todennäköisesti olemaan allekirjoittaneen viimeinen, sillä uuden edustajiston myötä myös ryhmässä on 
tapahtunut muutoksia, enkä toimi enää Lujan ryhmäpuheenjohtajana vuonna 2020.
Ennen kuin käymme tarkemmin läpi kuluneen kauden tapahtumia, lyhyenä kertauksena, mitä edustajisto on: Edustajisto on 
AYY:n ylintä päätösvaltaa käyttävä päätäntäelin, joka valitaan joka toinen vuosi järjestettävillä vaaleilla. Edustajistoon valitaan 
45 varsinaista jäsentä, ja varajäseniksi pääsevät kaikki ehdolla olleet, jotka ovat saaneet vähintään yhden äänen. Lujalla, eli Ko-
neinsinöörikillan opiskelijoista koostuvalla vaaliliitolla, on ollut kaudella 2018 – 2019 kolme edustajapaikkaa edustajistossa. 

Kulunut edustajiston kausi alkoi 2017 marraskuussa heti vaa-
lien jälkeen, sillä oli valittava vuoden 2018 puheenjohtaja sekä 
AYY:lle että uudelle edustajistolle. Näiden valintojen lisäksi uusi 
edustajisto pääsi päättämään hallitusesityksestä sekä valitsemaan 
edustajistolle varapuheenjohtajat. Vaalisyksy on siitä kummalli-
nen edustajiston toiminnan kannalta, että samaan aikaan toimii 
kaksi edustajistoa, jotka tekevät kumpikin omalta osaltaan pää-
töksiä, ja samaan aikaan kun uudessa edustajistossa valitsimme 
uuden hallituksen AYY:lle, vanhassa edustajistossa päätettiin 
muun muassa budjettia koskevista asioista.

Syksyn 2017 jälkeen uusi edustajisto pääsi heti mukaan Opiske-
lijakeskus -projektiin, ja hallitus toikin lähes jokaisessa edusta-
jiston kokouksessa uusia kuulumisia opiskelijakeskuksesta. Tä-
män lisäksi 2018 keväällä aloiteltiin projekti AYY:n linjapaperien 
uudistamisesta, minkä parissa edustajisto pääsi työskentelemään 
pitkin vuotta. Linjapaperia työstettiin niin kommenttikierroksil-
la kuin edustajiston valiokunnissa pitkin vuotta, ja lopulta loka-
kuussa edustajisto päätti yhdestä yhtenäisestä uudesta linjapa-
perista, joka korvasi aiemmat yksittäiset pieniä asioita koskevat 
linjapaperit. Vuonna 2018 aloiteltiin myös yhteisörakennepro-
jektia, jonka työstäminen painottui vuodelle 2019. Vuosi 2018 
sisälsi linjapaperin lisäksi isompina asioina hallituksenmuodos-
tajan, hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajien valinnat vuodelle 2019.

Syksy 2017

2018
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Edustajiston kaudelle 2018 – 2019 mahtui siis paljon isoja 
asioita, joiden lisäksi edustajistossa tietenkin käsiteltiin arki-
päiväisempiä pieniä asioita, kuten sääntömuotoiluja. Kuiten-
kin nyt vanhan edustajiston kausi alkaa olemaan ohi, ja vii-
meisimpänä asiana ennen vuodenvaihdetta 2019 – 2020 on 
vanhan ja uuden edustajiston yhteiset pikkujoulut joulukuun 
puolivälissä. Sen jälkeen edustajisto 2018 – 2019 on tehnyt 
tehtävänsä.

Vuosi 2019 sisälsi työskentelyä opiskelijakeskuksen sekä 
yhteisörakenteen parissa. Yhteisörakenneprojekti herätti 
paljon mielipiteitä, sillä siinä käsiteltiin kulttuuria koskevia 
asioita, joiden käsittely ei ole ikinä helppoa. Yhteisöraken-
neprojektin lopputuloksena saatiin hahmoteltua tavoitetila, 
jota kohti ylioppilaskunta pyrkii. Suurimpana muutoksena 
yhteisörakenneprojektin tahtotilassa ja nykyhetkessä on se, 
että tahtotilan mukaisesti ylioppilaskunnan alaisuuteen tu-
lee teekkariasioita linjaava tai niistä päättävä elin, jota kutsu-
taan tällä hetkellä kiltakokoukseksi. Tässä ideana on se, että 
edustajistossa ei tarvitse käsitellä esimerkiksi teekkarilakkia 
koskevia asioita, kun kuitenkin noin puolet edustajistosta 
on BIZ:in tai ARTS:in opiskelijoita, eivätkä teekkariasiat 
täten koske tai välttämättä kiinnostakaan heitä. Yhteisöra-
kenneprojektia lähdetään edistämään vuonna 2020 tahtoti-
lan sekä todennäköisesti edustajiston kantojen mukaisesti 
eteenpäin, sillä projektiselvitystä tehneen Elina Niemisen 
toimikausi on määräaikainen, ja olisi loogista, että selvitys-
työtä tehnyt henkilö olisi mukana myös toteutusvaiheessa. 

Vuoteen 2019 mahtui myös yhteisörakenneprojektin lisäksi 
suuria henkilövalintoja. AYY:lle valittiin uusi talousjohtaja 
Monika Kivimäki maaliskuussa sekä uusi toiminnanjohtaja 
Elina Nieminen huhtikuussa. Henkilövalintojen lisäksi ke-
väällä päätettiin, että ylioppilaskunnan lehti Aino jää toimi-
tustauolle päätoimittajan erottua tehtävästä. Taukoa perustel-
tiin muun muassa sillä, että lehden tämänhetkinen formaatti 
ei välttämättä palvele jäsenistöä parhaalla tavalla ja haluttiin 
selvittää muita mahdollisia toteutustapoja. Vuoden 2019 mar-
raskuussa Aino oli jälleen esillä edustajistossa, ja Ainon tu-
levaisuudesta päätettiin Kaskas Median tekemän selvityksen 
pohjalta.

2019

Vuodenvaihde
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Hei ja moi,
mä oon Miina. Toteemieläimeni on lehmä. 
Voisin kertoa hieman niistä.

Laulu lehmästä

On lehmä lempeä, vakaa.
Sen löysin navetan takaa.
Sen lemun, sen lämmön, sen maidon.
Sen arvokkuuden aidon.
Tällä välillä kehdon ja haudan
me nautimme lahjoja naudan.
On armaampi valtaa ja rahaa
satakerta ja juoksutusmaha.
Leena Krohn: Suomalainen Mignon (1977)

Juurikin näinhän se on. Lehmä on hieno eläin. 
Lehmästä kannattaisi monen stressaantuneen 
opiskelijankin ottaa mallia: onko se nyt niin va-
kavaa? Miksi ei vaan olla ja möllöttää rauhassa 
tyytyväisenä siitä, että edessä on ruokaa? Puh-
dasta vettäkin saa silloin kun haluaa, on turvalli-
nen olo ja lämmin koti. No, tosin, lehmien koti 
ei aina ole ihmisen mittapuulla lämmin, ne kun 
pärjäävät hyvin vähän viileämmässäkin.

Moni voisi luulla lehmää kömpelöksi kanttu-
raksi, joka ei kykene mihinkään nopeaan tai ak-
robaattiseen toimintaan. Vaan kylläpä kykenee. 
Lehmä osaa laukata ja loikata ojien ja aitojen yli 
(melkein) kuten hevonen. Lehmä pystyy heit-
tämään hevoskuljetuskopissa voltin, sätkimään 
kopin etuosassa niska maassa ja takajalat katos-
sa, ja nousemaan sieltä ilman vammoja (lukuun 
ottamatta pientä naarmua takapuolessa). Ilme 
tosin oli hyvin hämmentynyt sen jälkeen.

Lehmät voivat myös vaihtaa väriänsä kuten 
kameleontit. Eivät tosin ehkä yhtä nopeasti, 
mutta kuitenkin. Olipa kerran ruskea sekaro-
tuinen vasikka, jonka korvat olivat tummanrus-
keat. Vasikka kasvoi ja eleli normaalin vasikan 

tapaan ja alkoi kolmen kuukauden iässä tumme-
nemaan. Puolivuotiaana se oli pikimusta, ja sitä 
se on edelleen. Se on hauskan näköinen otus, 
pitkäsäärinen, tuttavallisen hölmö missilehmä.

Lehmä on iso eläin. Aikuinen lypsylehmä 
painaa 500-700 kg, riippuen rodusta. Lehmää 
kannattaa myös käsitellä isona eläimenä. Aikui-
selle ihmiselle sopivalta tuntuva rapsuttaminen 
on lehmästä lähinnä kutittamista. Kätevimmäk-
si rapsutustavaksi olen huomannut puutarhan-
hoitoon tarkoitetun haran, jolla sitten hinkata 
lehmän niskaa, selkää tai kankkua koko oman 
kroppani voimalla. Oletan sen tuntuvan hyväl-
tä, kun lehmä samalla oikoo kaulaansa ja painaa 
itseään lujempaa haraa vasten. 

Teksti: Miina-Maija Simonen

Lehmät ovat niin isoja, etteivät ne mahdu lehteen kunnolla
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Sama kokoero toistuu myös siinä, kun pitäisi 
saada lehmä liikkumaan. Koputus kylkeen tai 
takapuoleen saa lehmän ehkä katsomaan, että 
”jaa, kukas siellä koputtaa”, mutta siihen se liik-
kuminen sitten jääkin. Ainakin jos lehmä ole-
tetaan tyytyväiseksi, sillä hetkellä rauhallisesti 
märehtiväksi möllykäksi. Hieman voimallisempi 
taputus saattaa saada lehmän sitten jo liikku-
maan. 

Lehmät ovat siitä kivoja eläimiä, että ne 
kuuntelevat ihmistä. On helpompaa saada yksi 
500-kiloinen lehmä liikkumaan, kuin 10 pientä 
kananpoikaa tai viisi lappeenrantalaista kone-
teekkaria (kokeiltu on).

Aiempaan navetan lämpöisyyteen liittyen, leh-
mät myös luovuttavat paljon lämpöä ja täten 
lämmittävät tilaa ympärillänsä. Termodynamii-
kan kurssilla ollessani tulin pohtineeksi edel-
lämainittua asiaa sekä lehmän hyötysuhdetta. 
Lehmän hyötysuhde on nimittäin huonompi 
kuin esimerkiksi vuohen, ainakin jos käytetään 
syödyn ravinnon ja tuotetun maidon suhdetta. 
Ihminen tosin taitaa olla vielä huonompi tässä. 
Seuraavassa jutussani voinkin pohtia vuohia, 
jotka ovat vielä alpakoitakin parempia mielen-
terveyseläimiä.

Teinilehmät riemuitsevat kevään vapaudesta uudella laitumella



Opiskelijan joulu
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Jälkikäteen ajateltuna muovinen kaulinpullo jousti 
hieman jäykkää taikinaa vasten. Olisikin järkevämpää 
käyttää joko lasista pulloa tai tyhjentää muovipullo 
vasta valmiiden pipareiden ohessa.

Kelan tukien tullessa tilille jo kuun alussa voi loppu-
kuukaudesta, siis silloin kun itse joulu on, piparien 
teko olla hankalaa. Tutkiva journalismimme havahtui 
kauppamatkalla vakaviin leivontakalujen puutokseen 
ja päätti tutkia asiaa tarkemmin. 

Kaulimeksi kelpaa joko hehkuviinipullo tai jokin 
muu suuri pullo. Tällä kertaa käytämme vintage 2018 
Syrahia Italiasta. Pullo on muovinen työturvallisuu-
den lisäämiseksi ja litrainen suuremman kaulitsemis-
pinta-alan saavuttamiseksi.

Leivinpaperin käyttö on suositeltavaa, sillä 
piparit on kätevä paistaa sen päällä. Lisäksi leivinpa-
peri suojelee taikinaa työpinnalta, jolloin piparit on 
mahdollista tehdä myös esimerkiksi sängyllä. 

Avatusta tölkistä saa veikeän pyöreän muodon! 
Pipari voisi olla esimerkiksi pallo, matemaattinen 
ympyrä tai aurinko. Monimutkaisemman piparimuo-
tin voi askarrella yhdestä tai useammasta tölkistä. 
Tässä tapauksessa yksi tölkki ei riittänyt, vaan tölkit 
piti liittää lomittain.



Piparitaikinan leikkaamiseen kannattaakin käyttää  
muottien lisäksi joko veistä tai saksia. Lisäksi 
pipareiden leipominen on erinomainen esimerkki 
levymateriaalin hyödyntämisestä. Leikattavat piparit 
kannattaa asetella mahdollisimman tiiviisti taikinalle.

Noin kahdeksan kuuman minuutin 
jälkeen 200-asteisessa uunissa piparit 
ovat valmiita. Alepa ei suureksi harmik-
seni myynyt vaaleanpunaista kuorrutetta, 
joten piparit saavat valkoista väriä pin-
taansa. Koristelutyyli on vapaa, mutta 
pakollinen. Sokerimössö peittää myös  
mahdollisesti palaneen piparkakun maun 
ja tekee ruuasta mahdollisesti viehättä-
vämpää.
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Sain muoteista vakaampia taittamalla tölkkimateri-
aalin kerran itsensä päälle. Tölkit kannattaa muistaa 
tyhjentää ennen niiden leikkausta. Pipareita voi myös 
muotoilla viivotinta käyttäen esimerkiksi jännittävien 
I-palkkimuotojen saamiseksi.



KUIN KAKSI MARJAA             

Horatio Caine
Rikospaikkatutkija

Lauri Seutu
Excumestari

Vili Kuosmanen
Koneteekkari

Kumivenemies
Kumivenemies
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Tietysti! Jo ensimmäi-
sestä opiskelupäivästä 
lähtien!*

Fuksi! Oletko jo 
RIL:n jäsen.. jäsenedut

• Jäsentapahtumat

• Jäsenlehdet 

• Apurahat 

• Kilpailut

• Kyselyt ja tulokset

• Palkkasuositukset

• Työsuhdejuridinen neuvonta

• Alennukset RIL:n koulutuksista ja 

julkaisuista

Jäsenyys on opiskelijoille ilmainen

* .. paitsi jos et vielä ole ehtinyt liittyä, 
voit tehdä sen osoitteessa www.ril.fi
Tervetuloa jäseneksi!

Rakennetun ym
päristön 

akateem
iset



Opintolainalla onneen
Teksti: Ville Majuri
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Oletko nostanut opintolainaa? Jos et, lue tämä ja 
hae lainaa heti!
Teekkarikylässä asuessa elinkustannukset jäävät 

helposti varsin alhaisiksi. Moni tulisikin opiskeluaikana 
toimeen mainiosti ilman opintolainaa tuen, säästöjen ja 
kesätöiden varassa. Lisäksi suomalaiseen mentaliteettiin 
kuuluu lainan karsastaminen; täytyy pärjätä omillaan 
eikä elää toisten rahoilla. Kuitenki opintolaina on opis-
kelijoille tarkoitettu etuus, joka ehdottomasti kannattaa 
hyödyntää. Jos et ole vielä nostanut lainaa (tai maksimi-
määrää) tai et tiedä, mitä käteen jäävällä osiolla tekisi, 
tässä muutama vihje etenemiseen.

Opintolainan myöntää pankki, mutta sen takaa val-
tio. Tällöin valtio maksaa lainan pankille, jos lainanot-
taja ei siihen kykene. Opintolaina on siis pankille täysin 
riskitöntä, jolloin opintolainojen korot ovat alhaiset. 
Opintolainan takaisinmaksu alkaa pääsääntöisesti pari 
vuotta valmistumisen jälkeen, ja maksettavana on luon-
nollisesti itse laina sekä lainan korot. Opintolainan korot 
lisätään velan määrään ja maksetaan takaisin lainan yh-
teydessä, eli korkoja ei tarvitse maksaa opiskeluaikana.

Opintolainaa pystyy hakemaan ja nostamaan hel-
posti minkä tahansa pankin verkkopalvelusta. Pankki 
saa Kelalta tiedot lainatakauksen myöntämisestä opin-
totuen yhteydessä, minkä jälkeen laina on nostettavis-
sa. Lainaa kannattaa harkita useammasta pankista, sillä 
korkotaso vaihtelee jonkin verran pankeittain. Pankit 
tarjoavat lainanottajalle omia itse määrittämiä korkojaan 
(Prime-korot) sekä rahamarkkinoista riippuvaan Euri-
boriin sidottuja korkoja. Käytännössä Euribor on aina 
halvempi, jolloin maksettavaksi jää Euriboriin lisättävä 
pankin marginaali, joka on puolen prosentin luokkaa. 
Euribor on kirjoitushetkellä negatiivinen, joten opinto-
lainan korko jää todella pieneksi. Lainan nostamisesta 
saatetaan periä joitakin kymppejä nosto- ja käsittelyku-
luja pankista riippuen.

Miksi siis nostaa lainaa, jota ei tarvitse? Ensinnä-
kin opintolainasta saa tavoiteajassa valmistuessa hy-
vityksen, eli Kela maksaa osan opintolainasta takaisin 
pankille. Hyvityksen määrä riippuu otetun lainan mää-

rästä. Opintolainaa voi nostaa 650 euroa kuukaudessa. 
Jos nostaa lainaa yhdeksänä kuukautena lukuvuodessa 
viiden vuoden ajan, lainaa kertyy 29250 euroa. Tavoi-
teaika 300 opintopisteen laajuiselle tutkinnolle on kuusi 
lukuvuotta. Tällöin hyvityksen määrä on 6200 euroa. 
Eli lyhyesti sanottuna opintolainan ottaja saa veloistaan 
anteeksi 6200 euroa, joka on jo varsin mukava summa. 
Jos lainaa ottaa vähemmän, on hyvitys myös alempi: hy-
vityksen määrä on 40 % lainamäärän 2500 euroa ylittä-
västä osasta.

Kolmenkymmenentuhannen euron laina kuulostaa 
paljolta, mutta sillä on mahdollista muodostaa mukava 
pesämuna valmistumisen jälkeiseen aikaan. Vaikka ei 
valmistuisi tavoiteajassa ja hyvitys jäisi saamatta, kannat-
taa laina silti ottaa ja sijoittaa. Sijoittaminen kuulostaa 
usein opiskelijan korvaan kaukaiselta isojen rahojen bis-
nekseltä, mutta todellisuudessa opiskelijalla on loistavat 
mahdollisuudet tienata ylimääräistä yksinkertaisilla pien-
sijoituksilla, joihin voi käyttää esimerkiksi opintolainaa. 
Lainan ottaminen ja sen riskeeraaminen sijoittamalla on 
suomalaiseen rahasuhtautumiseen tottuneelle hirvittävä 
ajatus, mutta todellisuudessa varsin rationaalista.

Koska insinöörit ymmärtävät paremmin numeroita 
kuin tekstiä, räknätään hieman. 650 euroa kuukaudes-
sa tekee 5850 euroa vuodessa, jos lainaa nostaa 9 opis-
kelukuukaudelta. Fuksivuonna nostetut lainat ehtivät 
poikia viisi vuotta ennen valmistumista, tupsuvuonna 
nostetut neljä vuotta ja niin edelleen. Helsingin pörs-
sin vuotuinen keskituotto vuodesta 1998 vuoteen 2018 
on ollut 6.1 prosenttia. Fuksivuonna sijoitettu 5850 
euroa olisi siis tällä tuotto-oletuksella valmistuessa 
5850*1.061^5=7828.62 euroa, tupsuvuonna sijoitettu 
5850*1.061^4=7385.49 euroa ja niin edelleen. Kun joka 
vuonna sijoitetuille lainoille lasketaan vastaavat tuotot, 
on nostetusta 29250 eurosta tullut 34955.61 euroa. 
Eli vaikka maksaisit koko lainan takaisin, olet tienan-
nut 5705.61 euroa, ja opintolainahyvityksellä yhteensä 
11905.61 euroa. Ei puhuta enää karkkirahoista. Loput 
lainasta joutuu toki maksamaan takaisin, mutta senkään 
kanssa ei kannata kiirehtiä ainakaan nykyisillä korko-
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tasoilla. Opintolainan takaisinmaksuaika on kuitenkin 
suhteellisen pitkä, jolloin lyhennykset eivät tunnu kovin 
pahalta diplomi-insinöörin kukkarossa. 30 000 euroa 
opiskelijan kukkarossa sen sijaan tuntuu jo aika muka-
valta. Aiemmin laskettu tuotto ei tietenkään ole tae tu-
levasta tuotosta, vaan sijoituksen arvo voi myös pudota 
rajustikin. Pitkäjänteistä sijoittajaa ei kuitenkaan pienet 
dipit pitäisi pelottaa, ja hajautus tuo myös turvaa.

Mihin sitten sijoittaisi? Kaikilla pankeilla on omia 
rahastojaan, jotka ovat vaivattomia vaihtoehtoja, kun 
kerran on jo pankin asiakas. Rahastoja on moneen läh-
töön. Osakerahastot jälleensijoittavat rahastoon sijoit-
tamasi varat osakkeisiin, jolloin tuotto-odotus voi olla 
korkeampi, mutta niin on riskikin. Riskiä voi vähentää 
sijoittamalla osan korkorahastoihin, joiden kasvu taas 
perustuu nimen mukaisesti korkoon. Pankit tarjoavat 
myös yhdistelmärahastoja, jotka sijoittavan osittain 
osakkeisiin ja osittain korkoihin. Näistä voi poimia 
haluamansa rahaston itselleen sopivalla riskillä ja tuot-
to-odotuksella. Kaikkia munia ei kuitenkaan kannata 
laittaa samaan koriin, vaan sijoitukset kannattaa hajaut-
taa eri maantieteellisille alueille tai toimialoille, jolloin 
riskit taas pienenevät.

Suoria osakesijoituksia kannattaa alkaa tehdä vasta, 
kun on ensin hieman tutustunut markkinoihin ja sijoit-
tamiseen. Myös suoria osakeostoja voi tehdä useim-
missa pankeissa, mutta on myös olemassa pelkästään 
sijoittamiseen keskittyviä pankkipalveluita, Suomessa 
ehkä tunnetuimpana Nordnet. Ja jollei sijoittaminen 
kuitenkaan ala suuremmin kiinnostaa, “osta ja unohda” 
on myös oikein toimiva sijoitusstrategia. Pesämuna saa 
kasvaa rauhassa, välityspalkkiot eivät syö pottia ja sijoit-
taja nukkuu yönsä rauhallisemmin, kun ei seuraa jokais-
ta pörssin laskupäivää.

Toinen hyvä vaihtoehto muutaman ylimääräisen 
tonnin käytölle on ASP-tili. ASP-tili on säästötili, jonka 
tarkoitus on auttaa ensiasunnon ostamisessa. ASP-ti-
li toimii siten, että sinne säästetään vähintään kahden 
vuoden ajan rahaa, jonka määrä lopulta asuntoa ostaes-
sa tulisi olla vähintään 10 % asunnon hinnasta. Pankki 
myöntää loput ostohinnasta asuntolainaa. Asunto toi-
mii osaltaan lainan vakuutena, ja käytännössä loppu-
osan takaa valtio. ASPin etu sijoittamisen näkökulmasta 

taas on säästötilin korko: säästölle maksetaan säästöajal-
ta verotonta korkoa 1 % ja pankista riippuen lisäkorkoa 
2-4 %. ASP-säästämällä saa siis parhaimmillaan varsin 
mehevän viiden prosentin vuosituoton sijoitukselleen, 
ja mikä parasta, täysin riskittömästi. Hyödyn absoluutti-
nen määrä on tietysti sitä isompi, mitä enemmän ja mitä 
aiemmin ASP-tilille on laittanut rahaa ja mitä kauemmin 
säästön antaa olla tilillä. Lisäkorkoa maksetaan kuiten-
kin tilin avausvuoden lisäksi enintään viideltä seuraaval-
ta vuodelta. Lainan voi myös kilpailuttaa siinä vaiheessa, 
kun haluaa realisoida säästön ja ostaa asunnon; lainaa ei 
ole pakko ottaa siitä pankista, missä ASP-tili on. Korko 
maksetaan normaalisti, vaikka lainan ottaisikin lopulta 
eri pankista.

Mitä tästä pitäisi oppia? Opintolainaa kannattaa 
nostaa, vaikka sillä ei mitään tekisikään, koska se on hal-
paa kuin saippua. Jos tietää, että edes joskus valmistu-
misen jälkeen haluaa ostaa asunnon, ASP-tili pystyyn. 
Jos sijoittaminen kiinnostaa, arvo-osuustili pystyyn. Ja 
joka tapauksessa opintolainahyvitys on suoraan täytettä 
omaan laariin. Kaikkiin tilanteisiin pätee se, että mitä 
aiemmin aloitat, sitä suuremman hyödyn saat.

TL;DR:
Hae opintolainaa NYT
Laita ASPille, sijoita tai ryyppää
Valmistu kuudessa vuodessa
???
Profi t
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Väritä kuvan mäntykasvi

Piirrä kissalle kaveri
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Ratkaise sudoku

1. Nahkaliina ilman nappapuolta
2. Aksiaalinen valmistuskone
3. Pitkäaikainen presidenttiehdokas
4. Katso kuva
5. Wirsu illan jälkeen
6. Laatujournalismia
7. Mobil 1
8. Karjapaimen
9. Muuttaa mäntien liikkeen kiertoliikkeeksi 
10. Itäinen (käännä)
11. Mekaaninen lapio
12. Tarjoillaan siivuina
13. Poistoilmasta lisää tehoja
14. Ruokavalio
15. Ei enää ikinä... (kaupunki)
16. Vermuttinen juoma
17. Virka vaihtuu puolen vuoden välein 2019
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Ristikon 4. kohta



Kultainen kasari
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Lyhyt esittely: Minä olen se 
arvokkaasti ikääntynyt, hilli-
tysti käyttäytyvä keski-ikäinen 

herrasmies, joka silloin tällöin käy 
kiltahuoneella hakemassa teetä tai 
kahvia enintään seitsemän kertaa 
päivässä. Tai yksi niistä tähän ku-
vaukseen sopivista tyypeistä. Olen 
viimeisen vuoden ajan oppinut ja 
ihastellut täällä insinööritieteitä, 
taas. Ihan ekaa kertaa kuitenkin aloi-
tin opiskelun TKK:n konetekniikan 
osastolla vuonna 1988.

Täällä on kovin erilaista nyt. 
Näyttää siltä, että insinööriksi tul-
laan nykyään naurettavan helposti, 
riittää kun vähän hiirellä klikkailee 
sinne ja tänne, silmäillen läpi muu-
tamia Youtube-videoita ja power-
pointseja. Aina ei ollut niin. Velvol-
lisuuteni on kertoa teille siitä, kuinka 

piinallista raadantaa opiskelu oli sil-
loin, kun edellisen kerran kokeilin 
onneani tässä samassa osoitteessa 
kauan sitten. Kun sana ”kasari” vie-
lä tarkoitti syvää, yleensä pienehköä 
ja pitkäkahvaista kattilaa.

Vaikkapa koneenpiirustus, siinä 
lyijykynä ja harppi edustivat tekno-
logian terävintä kärkeä.  

Mötiköiden kuvia piirrettiin 
käyttäen huolellisesti kahta eripak-
suista lyijykynää piirustustelineen 
äärellä kyyhöttäen. Jokainen viiva ja 
merkintä vaati tarkan harkinnan, vir-
heiden välttäminen oli menestyksen 
avain. Kirjakaupasta jokainen osti 
arvokkaat Aimo Peren kootut teok-
set, mukaanlukien harjoitusvihkon 
“Teknisen tekstauksen perusteet”. 
Täyteen kirjoitettuna se annettiin
sitten assistentille tarkastettavaksi, 

yksi täysi sivu kutakin aakkosta ja 
numeroa, isona ja pienenä.  “Des-
kis” eli deskriptiivinen geometria oli 
halveksittu pakollinen osuus piirtä-
miskurssia. Siinä opetellaan ikään 
kuin levittämään ilmastointiputkien 
haarautumia tasaisiksi levyiksi latti-
alle, niistä tulee mielikuvituksellisen 
muotoisia. Sellaistakin taitoa uskot-
tiin tulevaisuuden insinöörin tarvit-
sevan.

Kaikesta tästä huolimatta ko-
neenpiirustus oli oma suosikkini, 
sain siitä loistavan arvosanan 4. 
Voitte vain arvailla, millaista tuskaa 
ja kärsimystä koin muissa oppiai-
neissa. 

ATK-luokassa tietokoneita toki 
oli jo Koneosastollakin, tekstinkä-
sittelyä varten. Kirjoituskoneista 
ja laskutikuista oli vasta luovuttu. 
Koneissa oli asennettuna neljä tai 
viisi ohjelmaa, joista itse käytin vain 
Word Perfectiä, kahdella sormella 
takoen kuten kaikki muutkin. Oh-
jelmia pääsi käyttämään, jos tunsi 
jonkun tyypin, joka osasi hakkeroi-
da komentoriville oikeat taikasanat. 
Hiiret, kuvakkeet ja värit keksittiin 
vasta tulevaisuudessa.  Lerpuista 
oltiin pikkuhiljaa luopumassa, kos-
ka korpuille mahtui dataa jopa 360 
kilobittiä.

Uravalinnan järkevyys alkoi tun-
tua kyseenalaiselta viimeistään sinä 
päivänä, kun jouduin vahingossa 
Tampellan rekrytointitilaisuuteen. 
Tampella Oy oli siihen aikaan kas-
vattanut itsensä velkarahalla yhdeksi 
maan suurimmista konepajoista, vi-

Teksti: Lari Mattila
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siona oli ilmeisesti ostaa pois kaik-
ki kilpailijat. Siellä tilaisuudessa itse 
toimitusjohtaja ja muut pomot huu-
telivat toisillensa todella huonoja 
iskulauseita, kaikki käyrät osoittivat 
AV-materiaalissa ylöspäin ja jyrkäs-
ti. Ihmettelin itsekseni, että miten 
noilla hölmöillä voi olla noin paljon 
rahaa. Parin vuoden päästä yritys 
meni nurin ja samalla taisi mennä 
yksi pankkikin. Tampellan tehtaassa 
sijaitsee nykyään jääkiekkomuseo.

Uudet fuksit jaettiin tutoriryh-
miin, kuten varmaan nykyäänkin. 
Minulle osui tutoriksi eräs Mika, 
jonka monista neuvoista muistan 
vieläkin yhden. Hän opetti, ettei 
kurssiarvosanoilla ole mitään väliä, 
kunhan pääsee läpi. Hän on ny-
kyään (Iltalehden tietojen mukaan) 
Suomen toiseksi rikkain mies, joten 
tuota neuvoa voin hyvällä omalla-
tunnolla suositella teille kaikille! Se 
samainen Mika muuten poraa tuos-
sa Maarintalon vieressä tosi syvää 
kuoppaa rahoillensa.

Itsekin olisin todennäköisesti nyt 
vastaavassa tilanteessa, jos olisin 
pinnistellyt koulun loppuun. Minua 
tarvittiin muualla. Muutin Punavuo-
reen ensimmäiseksi hipsteriksi. Tuo 
päätös kyllä pelasti 90-lukuni, mutta 
näyttää huonolta CV:ssä.

Tietokoneet eivät ole juurikaan muuttuneet

Word Perfect oli paitsi kätevä myös esteettisesti miellyttävä. 
Halutessaan näytön värit saattoi jopa vaihtaa käänteisiksi, siis 

sininen teksti valkoisella taustalla.



Vili Kuosmanen 
& Insinöörit ovat 
taitavia soittajia, he 
eivät todellakaan 
pilaa komppia

Kaupunkilaistuneen 
arabin tyyli oli turbaani

Otin luonnosta 
inspiraation opiskeluun 

yläasteella ja sain 
todistukseeni kuusikon

ENGin dekaani oli 
ikkunan yläpuolelle
asennettava verho.
-Gary Markiisi

KoLehden tekstiviestipalstaKoLehden tekstiviestipalsta
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Messias oli tarkka rahastonhoitaja 
- Jeesus Kirstus

Killan syysnaamiaiset 

laajentuivat Betoni-
miehentielle Design 
Fucktorille

Maailman pelottavin 
sihteeri on 
Moneypennywise

Mitä yhteistä on 
päätoimittajalla ja 
papilla? 
- Kumpikin koittaa
saada kolehdin kasaan

Millaisista vitseistä 
kissat eivät pidä?
- Mauttomista

    Milloin KoLehteen 
    tulee urheilupalsta?

  Lisää kantaaottavaa 
  journalismia politiikasta 
  ja urheilusta.

  -Kuolleen ruumini yli, 
  tai ensi vuonna

Rakennesuunnittelija sai potkut
kriittisten tietojen BIMittämisestä

Istuva päätoimittaja vastaa murheisiin

      Pääseeks tällee 
      KoLehteen?
      - Pääsee

Joku tehtävä/
tietovisa/ristikko/ 
miksei kaikki KoLehteen
- Katso puuhapalsta

Ihmettelin, miksi kaverin koira vittuili 
mulle. Mutta se olikin haukkuva lintukoira.



• UUDEN PUHIKSEN PALSTA
• UUDEN PÄÄTOIMITTAJAN VIDEOMUOTOINEN PÄÄKIRJOITUS
• SISÄLLYSLUETTELO
• ASIAA SÄHKÖSTÄ
• UUSI HALLITUS
• RIL MAINOS
• JULKAISTAAN KOVAKANTISENA JATKO-OSALLISENA ROMAANINA

ENSI NUMEROSSA

Mitä yhteistä on 
päätoimittajalla ja 
papilla? 
- Kumpikin koittaa
saada kolehdin kasaan

Millaisista vitseistä 
kissat eivät pidä?
- Mauttomista

    Milloin KoLehteen 
    tulee urheilupalsta?

  Lisää kantaaottavaa 
  journalismia politiikasta 
  ja urheilusta.

  -Kuolleen ruumini yli, 
  tai ensi vuonna




