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Hyvä lukija,

Kesä on vaihtunut syksyn kautta talveksi ja lumen mukanaan 
tuomat talviset piirteet kaunistavat jälleen maisemaa. Uudet 
opiskelijat ovat jo kotiutuneet Otaniemeen ja yli kaksisataa uutta 
vaaleanpunaisen haalarin kantajaa ovat puurtaneet ahkeras-
ti opintojen parissa sekä osallistuneet kiitettävästi myös heille 
järjestettyyn fuksitoimintaan. Usean fuksitapahtuman, kuten 
Stadisuunnistuksen loppukolmikossa on näkynyt vaaleanpun-
aista ja voittivathan fuksit perinteisen köydenvedonkin Säh-
köinsinöörikiltaa vastaan. Itselle köydenvetopäivästä jäi toisaalta 
mieleen lähinnä suolta tuoksuva haalari.

Tätä tekstiä kirjoittaessa uusien toimijoiden etsintä käy kuu-
mana. Vuosi on jo paria kuukautta vaille paketissa, mutta edessä 
on vielä tärkeä muutama tärkeä kuukausi, joiden aikana tulee 
siirtymään runsas määrä kiltatietoutta eteen päin. Täysi paletti 
uusista toimijoista saadaan selville tiistaina 29.11. pidettävässä 
kiltakunnan kokouksessa, jolloin hallituksen uudet toimihenkilöt 
nimitetään.

Tämä kirjoitushetki on hyvä lopettaa aamuauringon pais-
taessa lentokoneen ikkunasta Tanskan yllä, kun killan edustus-
joukkio on saavuttamassa Kööpenhaminaa ja vuotuista EMES-
CC-tapahtumaa, joka kokoaa koneteekkareita ympäri Euroopan. 

Ville

Kolehti  3



4  Kolehti

KUMMISETÄ:

Jättäessäni professorinviran keväällä 2009 luovuttivat 
Kilta ja Laivanrakentajakerho minulle lyhyessä seremoni-
assa kuvassa näkyvän Laivakoneen. Tuolla laitteistolla olen 
vuosien aikana tarkkaillut akselikannattimien väsymistä, 
rullaketjun kitkahäviöitä, käyttövliittymän selkeyttä sekä 
potkurin sähkökäyttöä. Lupasin ilmoittaa Teollisuusminis-
teri Oskarille, milloin valtuutettu ryhmä voi saapua Kaari-
naan tekemään takuuseen sisältyvää 8-vuotishuoltoa. Voitel-
uaineiden hankinnan hoidan itse. Niitä kulunee kalibroinnin 
yhteydessä reilusta. 

Kansainvälinen olutvalmistajien järjestö ilmoitti kir-
jeitse arvostavansa ponnistelujani juomien kuluttamisessa 
ja että Theakson –panimo lupasi nimetä Legend – oluensa 
uudelleen minun mukaani. Ilahtuneena tilasin välittömästi 
40 laatikkoa. Saapuneen tumman oluen tuttu maku oli up-
easti kohdallaan, mutta etiketissä luki Pentti Häkkisen sijas-
ta Vanha kahjo, Old Peculiar. Kuten kuvasta näkyy. 

Hyvä tarina meni pilalle, kun tarkkaan katsoen etike-
tissä seisookin Peculier. Sanakirja kertoi, ettei se olekaan 
peculiar-sanan vanha kirjoitusasu vaan tarkoittaa apulaispi-
ispan virkataloa. 

Etiketissä kerrotaan myös crime story –kirjoituskil-
pailun hedelmiä. Tehtävänä oli kertoa raaka rikos 10 sanalla. 
Suosikkitarinani julkaistujen joukossa on tämä: ’She loved 
me. Then loved her. Now neither loves anyone.’

KÄSITTÄMÄTÖNTÄ SÖHERRYSTÄ
Useimmat meistä nauttivat klassillisen taiteen hienois-

ta saavutuksista ja tunnistaa mestariteoksen sellaisen kohda-
tessaan. Tämä koskee taidemaalauksia, teatteria ja elokuvaa, 

OLUTTA JA NYKYTAIDETTA
Käväisin Kiltahuoneella ja sain taasen syitä arvostaa koneteekkareiden avaraa maail-
mankuvaa. Tulevaisuuden Suomi ei selviä, jos diplomi-insinöörit ymmärtävät vain lisättyä 
todellisuutta. Sekin on hieno juttu, mutta myös vähennetty todellisuus on tärkeää. Jokaisen 
opiskelijan kuuluu ainakin kerran kokea täydellisen eksyksissä olemisen tunne.  
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runoutta, musiikkia.
Niistä nauttivan ei tarvitse olla 

eliittikulttuurin suurkuluttaja eikä nyrp-
istää nokkaansa jalkapallon valioliigalle, 
tietokoneohjelmalle tai italialaisen urhe-
iluauton V12-moottorille. 

Lähes jokainen kuitenkin vetää 
selvän rajan hyvän taiteen ja nykytaiteek-
si kutsutun sekoilun välille. Nykytaiteen 
ymmärtäjät ja niistä muka nauttivat luo-
kitellaan hienostelijoiksi tai jopa teesken-
telijöiksi. Suuri enemmistö myhäilee tyy-
tyväisinä, kun nimekäs arvostelija teilaa 
’taiteilijan’ tuotokset söherryksiksi ja 
juopuneen örinäksi. 

Meidän on vaan myönnettävä, että 
laajat piirit ja kriitikot kautta vuosisato-
jen ovat suhtautuneet samoin. Uusi on 
ollut aina käsittämätöntä ja vanhoihin 
mestaritöihin verrattuna arvotonta. Tätä 
julkista teilausta ovat vielä edistäneet 
uuden polven ’taiteilijoiden’ röyhkeys ja 
poikkeavat elintavat. Esimerkkejä voisi 
löytää lukemattomia; suuret ranskalaiset 
impressionistit, Sibeliuksen 4. sinfonia, 
kuvanveistäjä Henry Moore. 

Kun harrastaja pitkään tutkii per-
inteistä taidetta, hänelle valkenee polku 
uuteen ja outoon. Sen mukana ymmär-
rys ja vakavan työskentelyn hedelmien 
arvostus kehittyy hänessä. Hän syventyy 
radikaaleihin uusiin virtauksiin ja tietää 
haluaa niistä lisää. Kun hän innostuu ku-
vailemaan uusia löytöjä ja tuntemuksia, 
siinä ei ole snobbailua eikä pröystäilyä. 
Eikä hän kaikille tutuilleen edes yrittäisi 
kertoa. 

Nykytaiteen ystävä osaa nauttia 

myös vanhasta, kotoisan vaatimattomas-
ta ja sovinnaisesta. Esimerkiksi musiikin 
puolella hän jaksaa ihailla Charlie Park-
erin saksofonin nerokkaita kuvioita tai 
Elvis Presleyn kuolematonta ääntä. To-
sin hän kavahtaa iskelmäradiota, josta  
miljoonannen kerran tulvivat ilmoille 
Abban, Paula Koivuniemen ja Pelle Mil-
joonan hitit. Ne ovat toki hyvin tehtyjä, 
mutta ’syvissä vesissä uimaan tottunut ei 
halua kroolailla 30-senttisessä lasten al-
taassa’.

Tällä en tarkoita, että itse kaik-
en nykytaiteena esitellyn ymmärrän ja 
hyväksyn. En myöskään tarkoita, että 
kaikki nykytaiteen nimissä markkinoitu 
on arvokasta ja ajan hammasta kestävää. 

KUKA HALLITSEE KETÄ?
Olen ollut tanskalaisen hifi-merkin 

innokas kannattaja, varsinkin kun se ää-
nentoiston lisäksi panostaa muotoiluun. 
Nyt tuli ryppy rakkauteen, kun B&O ker-
toi miten uudella laittee  la voin helposti 
hallita musiikkia. Minä en halua hallita 
musiikkia, haluan musiikin hallitsevan 
minua. Minulla ei ole oikeutta pätkitellä 
säveliä ja sovittaa 10 sekunnin klippejä 
omiin ailahteluihini. Taideteoksen sisäin-
en kaari pitää mielestäni elää loppuun 
asti.

MUUTA
Eksyin taas Ilta-Sanomien uutisten 

kommenttisivuille. Masentaa lukea niitä 
ja lukijoiden peukutuksia. Ensin harmit-
taa oikeinkirjoituksen unohtuminen ja 
sitten sisältö: julkaistaan  heti se, mitä 
sylki suuhun tuo. Varmaan voitaisiin 
iso tuulivoimala korvata sillä energialla, 
jonka kirjoituksen laadinta ja niiden se-
laaminen meiltä varastavat. Tuotakin se-
koilua kutsutaan Sosiaalisessa Mediassa 
vierailuksi. 

Osta sen sijaan lähikaupasta kaksi 
sileäpintaista voipullaa. Soita portaassasi 
asuvan äreän leskimiehen ovikelloa, kun 
hän on ehtinyt rauhoittua kotipalvelun 
pyrähdyksestä jakamaan ukolle lääkkeet. 
Kiilaa sisälle miehen kursailusta piitta-
amatta ja ehdota kahvin juomista. Istu ja 
kuuntele häntä. Jos juttu kääntyy mari-
naksi, ohjaa se päättäväisesti mukaville  
raiteille.

Talvi tekee tuloaan. Tulevaisuudes-
sa vain varakkaat matkustavat läpi lu-
misen metsän hevosen vetämässä reessä 
heinien päällä loikoillen yön pimeydessä. 
Tavallinen köyhä kansa tyytyy pikaisesti 
hankkimaan saman elämyksen lisätyn 
todellisuuden avulla. 

Kokekaa te tuo ensimmäinen tapa, 
kun siihen on vielä mahdollisuus. 

“Kansainvälinen olutvalmistajien järjestö ilmoitti kirjeitse arvostavansa 
ponnistelujani juomien kuluttamisessa ja että Theakson –panimo lupasi 
nimetä Legend – oluensa uudelleen minun mukaani. Ilahtuneena tila-
sin välittömästi 40 laatikkoa. Saapuneen tumman oluen tuttu maku oli 
upeasti kohdallaan, mutta etiketissä luki Pentti Häkkisen sijasta Vanha 
kahjo, Old Peculiar. Kuten kuvasta näkyy. “
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NATOM 2016
Kokoonnutaan 14:30 täffällä. Ensimmäinen olut aukeaa. 16:30 

bussi saapuu, roudaus alkaa. Seuraa tetriksen käytännön harjoitus, 
bussin tavaratilaa on aina juuri sen verran kun on tavaraa. Mu-
kaan lähtee kylpyamme. Lähdemme turkua kohti. Bussissa aukeaa 
viinipullo. Teknologorkestern Humpsvakar on menossa NATOM 
festivaaleille Tukholmassa.

NATOM on kiertävä ja joka toinen vuosi järjestettävä pohjo-
ismainen teekkarimusiikkifestivaali. Tänä vuonna vuorossa on 
Tukholma ja järjestäjänä on KTH:n oma PromenadorQuestern ja 
niiden baletti, Baletten Paletten. Aallosta mukaan lähtee Humps-
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vakar ja Retuperän WBK. Muita esiintyjiä 
ovat Åbo Akademin Axelbandet, Chalm-
ersin Alliancen ja Norjan teknis-luonnol-
listieteellisen yliopiston Strindens Prom-
enade Orchester. 

Laivan buffassa pidettyjen pseu-
do-sitsien jälkeen juhlitaan. Herätys 
ennen seitsemää, sänkyyn tuodaan per-
inteiden mukaan munalikööriä. Kahdek-
salta ollaan orkesterilaisen kotona Tuk-
holmassa syömässä aamiaista. Kirjoittaja 
ei pystyny syömään. Hän joi kahvia. 

Ensimmäinen keikka, ystävyyskeik-
ka muille esiintyjille, soitetaan perjan-
taina puolelta päivin puistossa yliopiston 
vieressä. Puistoon kerääntyy jokunen 
ohikulkeva ihmettelemään mitä täällä, ja 
miksi. Täältä lähdetään istumaan jonkun 
KTH:n lafkan eteen syömään eväskoreis-

sa tuotua lounasta, ollaan ruotsissa joten 
koreissa on vegaanipitafalafeleita. Yleisen 
minglailun jälkeen lähdetään viinasu-
unnistukselle. Jatkoilla bändi koostuu 
random orkesterikansasta, musiikki on 
täyttä jammailua. Seison hetken baarilla 
ja katson menoa. Bändissä epämääräinen 
sekoitus vaatteita ja promilleja, lattialla 
tanssitaan swingiä. 

Seuraavan päivän ensimmäinen 
keikka on katukeikka Raoul Wallen-

bergin torilla. Hyvin nopeasti paikalle 
saapuu ihmisiä taas miettimään, että 
mitäköhän täällä oikein tapahtuu. Tur-
istit kerääntyvät singon kokoisilla järk-
käreillään dokumentoimaan tapahtumia.

Keikkojen jälkeen lähden parin ka-
verin kanssa etsimään paikkaa josta 
saisi irlantilaiset kahvit. Ei kauaa jakse-
ta kävellä joten päädytään torin ääressä 
olevaan hienoon ravintolaan. Kaksi 
meistä näyttää sinne jopa kuuluvalta; 

“Salin akustiikka sitä luokkaa että ehkäkin joku kuulee 
kun soittaa hiukan väärin. Koitetaan soitta niin kuin 
pitäisikin. Retuperä yrittää puhua ruotsia. Heidän soitet-
tuaan yleisö nousee seisomaan raikuvilla aplodeilla. 
Humpsvakar tuhoaa kylpyammeen.”



mustat frakit, tyylikäs kaulahuivi ja knalli. 
Valitettavasti kolmannella on jesarilla pif-
fattu frakki, leopardi-täplinen viltti kaulan 
ympärillä, ryytynyt hymy ja ylipäätänsä 
sen näköinen että on ollut festarilla jo pari 
päivää. 160 kruunun kahvia ei kuitenkaan 
mikään pilaa.

Seuraa keikka Musikaliskan saleissa 
Tukholman satamassa. Salin akustiikka sitä 
luokkaa että ehkäkin joku kuulee kun soit-
taa hiukan väärin. Koitetaan soitta niin kuin 
pitäisikin. Retuperä yrittää puhua ruotsia. 
Heidän soitettuaan yleisö nousee seisomaan 
raikuvilla aplodeilla. Humpsvakar tuhoaa 
kylpyammeen.*

Kävelymatka takaisin KTH:lle kestää 
noin 45 minuuttia, soitamme koko matkan 
sinne. Kun orkesteri näin lauantai iltana 
lähtee hiippailemaan pitkin katua soittaen 
musiikkia se kääntää päitä. Ravintolaik-
kunat täyttyvät ihmettelevistä kasvoista. 
Autot hidastuvat. Kaikissa suunnissa näkyy 
kännykkäkameroita. 

Banketilla NATOM:in torvi siirtyy 
Humpsvakarille & Retuperälle. Kahden vu-
oden päästä NATOM on Otaniemessä.

Banketin jatkoilla taas svengaavaa live-
musiikkia. Sunnuntain silliksen jälkeen 
hyvästellään muita; Humpsvakar, Retu-
perän WBK ja Axelbandet nousee turun 
laivaan.

05:00 maanantaina viimeinen olut lop-
puu.    

- Russin

* Sama kylpyamme tuotiin viime toukokuussa 
STORK festivaaliin Uppsalaan. Amme toki roudatti-
in takaisin, järjestäjät eivät kuulemma tykänneet kun 
Humpsvakar ajaa sisätiloissa moottorisahoilla ja kon-
serttisali haisee kaksitahtibensalle. Päätettiin säästää 
kylpyammeemme myöhempää käyttöä varten.
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VAIHTARINA TAIWANISSA
“Ensimmäisen kerran päädyin Tai-
waniin 2013 nuorisoleirille, koska 
halusin mennä niin kauas Suomes-
ta kuin mahdollista. Maan kulttu-
uri, ihmiset ja eritoten maisemat 
veivät mukanaan ja jo silloin syntyi 
halu palata takaisin. Halusin vai-
htoon maahan, jossa voin oppia 
lisää kiinan kieltä. Nyt sitten vietän 
puoli vuotta vaihdossa National 
Taiwan University of Science and 
Technologyssä, NTUST.”

KAUNIS SUOMALAINEN
Kävellessäni itsekseni kadulla minulta 

usein kysytään mistä olen. Vaikka Taiwanissa 
on jonkun verran länsimaalaisia, silti huomaan 
monien paikallisten katsovan pitkään minua. 
Olen positiivisesti yllättynyt kuinka paljon ih-
miset tietävät Suomesta: joulupukki, Mika Häk-
kinen, Kimi Räikkönen, Nokia ja eräs jopa tiesi 
olympialaiset vuodelta 1952. Monet myös tunte-
vat suomen sen parhaan koulutusjärjestelmän 
ansioista. Musiikin kuuntelu kuulokkeista ei estä 
paikallisia tulemasta puhumaan ja kyselemään. 
Varsinkin vanhat ihmiset puistoissa ovat todella 
sosiaalisia. Puoliakaan heidän selityksistään en 
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ymmärrä, hymyilen vaan ja totean, etten 
ymmärrä: ”bù tong”. Monet vanhemmat 
ihmiset kehuvat minun olevan kaunis 
”hen piaoliang” (kuinka mukavaa) ja eräs 
täti piti kauneuttani syynä miksi minun 
pitäisi mennä kiinalaisen kanssa naimisi-
in. Hämmennyin hänen ehdotuksestaan. 

Paikalliset viettävät viikonloppuisin 
paljon aikaa puistoissa pelaten ja harjoit-
taen itsepuolustuslajeja. Suomalaiselle 
tuttu pussikaljottelu loistaa poissaolol-
laan. Muutenkin alkoholin juominen pai-
kallisten keskuudessa on hyvin vähäistä. 
Ihmiset ovat täällä todella kohteliaita 
ja avuliaita vaikka yhteinen kieli onkin 
todella rajallinen. Taksikuskit eivät puhu 
englantia, mutta olen muutaman kerran 
saanut alennusta, koska he ovat niin in-
noissaan muutamasta kiinan kielisestä 
lauseestani.

Eniten paikallisten kanssa tulee jute-

ltua cheerleading-treeneissä. Sieltä olen 
oppinut uusien taitojen lisäksi siveetöntä 
sanastoa kiinaksi.

KUIN OLISI TAKAISIN YLÄKOULUSSA
Koulunkäynti eroaa jonkun verran 

Suomesta. Ensimmäiseksi minulle tuli 
oikeastaan mieleen yläkoulu. Kellot soi-
vat tuntien alkamisen ja päättymisen 
merkiksi. Monella kurssilla valitaan 
avustajat, jotka laittavat opettajan ti-
etokoneen päälle ennen tunnin alkua ja 
hoitavat kurssin paperiasioita. Useimmil-
la kursseilla on läsnäolopakko ja arvosa-
naa pudotetaan poissaolojen mukaan. 
Läksyjä tulee jonkin verran, muttei todel-
lakaan liikaa. Täällä maisteri- ja kandi-
tason kurssit on erotettu selkeästi ja ne 
ovat kuin kaksi eri koulua. Kandivaihde 
on kiinaksi ja maisterivaihe englanniksi. 
Suurin osa maisterivaiheen opiskelijoi-

ta on kotoisin muualta kuin Taiwanis-
ta. Eniten tutkinto-opiskelijoita tuntuu 
olevan Vietnamista, sillä he pitävät NTU-
ST:ia erittäin laadukkaana kouluna. Hei-
ltä saa aina ”wou” reaktion kun kerron 
olevani suomalainen. 

Paikalliset ovat todella opiskeluori-
entoituneita ja Suomen opiskelijakult-
tuurista ei ole tuulahdustakaan. Monet 
yliopisto-opiskelijat eivät ole koskaan 
käyneet baarissa. Jos kurssista ei pääsi-
si läpi, se olisi heille katastrofi. Monilla 
on koulua myös viikonloppuisin. Itse 
valitsin kurssit pelkästään maanantais-
ta keskiviikkoon, mutta vielä en ole 
kuitenkaan hyödyntänyt täysin pitkää 
viikonloppuani. Onneksi asia korjaantuu 
pian, sillä suuntaan Kiinaan ja sieltä ju-
nalla Pohjois-Koreaan. Kiinan viisumin 
saaminen Taiwanista käsin ulkomaalaise-
na ei ollutkaan niin helppoa kuin luulin. 
Pienen avun jälkeen löysin paikan, jonne 
vein tukun rahaa ja passini ja he lähet-
tivät passini Hong Kongiin. Viisumia ja 
passia odotellessa... Näitä kahta maata 
luukunottamatta suomalainen ei onneksi 
tarvitse matkustaessaan viisumia.

Memorial park
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JA NE KUULUISAT KULTTUURIEROT
Vaihdossa oppii paljon myös itsestään. Täytyy mennä kauas, jotta 

näkee lähelle. Tutustuessa muissa maissa asuviin ihmisiin huomaa it-
sessään suomalaisuuden erityispiirteitä. Esimerkiksi jonottaessa metroon, 
henkilökohtainen tilani oli aluksi ainakin kaksinkertainen verrattain pai-
kallisiin. Samoin kesti hetken tottua, että ruoka-annokset jaetaan yhdessä 
ja on ihan normaalia lisätä ruokaa muiden lautasille tai käyttää samoja 
syömäpuikkoja. Täällä käytetään lähinnä käteistä ja omat korttini eivät 
toimi kovinkaan monella käteisautomaatilla. Toki omaa rahan käyttöä on 
helpompi seurata kuin jos vain höyläisi pelkästään korttia. Eniten pidän 
”night marketeista”. Sieltä saa helposti halvalla kaiken näköistä ja makuis-
ta ruokaa. Kerrankin tuli syötyä nuudeleita possun sisäelimillä. Toki jälki-
käteen vasta selvitin mitä tuli syötyä.

Paikallisten käsitys hygieniasta eroaa aika paljon Suomesta ja pai-
kallisille kuppiloille on täysin normaalia tiskata tien varressa. Samoin 
käsihygienia on ihan jotain muuta mihin Suomessa on tottunut. Pis-
aratartuntaa vältetään täällä loistavasti, sillä monet käyttävät julkisilla 
paikoilla nenän ja suun peittävää maskia. 

Suosittelen vaihtoa ehdottomasti kaikille sitä vähääkään harkitseville. 
Jos ei tiedä pitäisikö lähteä vai jäädä, silloin pitää lähteä! Vaihto avartaa 
maailman kuvaa ja opettaa sitä kuuluisaa itsenäisyyttä. On niin hienoa 
asua toisessa maassa, tutustua muihin kulttuureihin, tavata uusia ihmisiä 
ja seikkailla ympäriinsä ilman varsinaista päämäärää. 

Seikkailijaterveisin,
Milla
millasadventure.blogspot.com

Näkymä kampukselle
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kuten viime keväänä Alvarin aukiolla 
järjestettyyn WiikonWappusaunaan. 
Tapahtumiin jaos lähtee lähes poik-
keuksetta telatraktorilla.

Lokakuunvaihteessa jaoksella vi-
etettiin erityistä telatorstaita, kun 
vanhat telatraktorin hankinnasta-
kin vastuussa olleet jaossedät tulivat 
morjestamaan jaoksen nykyisiä toimi-
joita. Tapaaminen oli jaokselle merkit-
tävä hetki, koska tallilla lämmiteltiin 
ideaa mahdolliselle tulevalle tela-alum-
ni toiminalle. Vanhat toimijat jakoivat 
kanssamme hyviä tarinoita toiminnan 
alkuajoilta. Toki tilaisuus oli myös van-
hoille toimijoille nostalginen hetki, 
koska heidän valmistumisestaan on jo 
kuitenkin puoli vuosikymmentä.

Jos et ole lähtenyt vielä mukaan 
telatraktorijaoksen toimintaan, toivot-
tavasti edellä oleva lyhyt kertomus 
jaoksen toiminasta herättänyt mielen-
kiintosi toimintaa kohtaan. Nyky-
iset jaoslaiset ovat viettäneet monia 
ikimuistoisia hetkiä toiminnassa, josta 
muut vanhat jaoslaiset jaksavat aina 
muistuttaa. Terveisiä vain meidän hy-
drauliikka-asentajille, jotka mahdollis-
esti lukevat tätä juttua. Viime keväänä 
siivoilin teidän vuosien takaisia sotku-
janne tallin lattialta, kun traktori oli 
Alvarilla. Syyskauden alettua on hyvä 

TELATRAKTORIJAOS

Telatraktoria säilytetään tela-
tallilla, joka sijaitsee Tekniikantien 
varrella aivan Otaniemen vesitornin 
juurella. Syys- ja kevätlukukausien 
aikana jaos pitää aktiivisesti tela-
torstaiksi kutsutta talli-iltaa. Ni-
mensä mukaisesti telatorstai sijoittuu 
torstai-iltaan ja tallin ovet avautuvat 
perinteisesti viideltä. Tallitoiminnas-
taan jaos tiedottaa viikoittaisesti säh-
köpostilistallaan, johon liittymällä 
saat ajankohtaisen tiedon viikon 
tapahtumista. Telatorstai järjest-
etään kuitenkin joitain poikkeuksia 
lukuun ottamatta lähes viikoittain. 
Parhain tapa päästä mukaan jaoksen 
toimintaan on lähteä mukaan talli-il-
toihin. Talli-iltojen perusohjelmanaa 
on traktorin huoltoa mutta melko 
usein huoltojen yhteydessä grillikin 
lämpiää nälän yllättäessä. Toki vä-
lillä talli-iltaan kuuluu pelkkää gril-

lausta ja tallilla hengaamista. Jaos 
toteuttaa traktorihommien lisäksi 
erilaisia sivuprojekteja. Nykyinen ja-
oksen grilli, jonka jokainen lukija on 
toivottavasti nähnytkin ja mahdollis-
esti koeistanutkin, on yksi tuoreimpia 
projekteja. Idea grillin rakentamiseen 
lähti siitä, että jaos tarvitsi uuden 
grillin vanhan surkean pallogrillin ti-
lalle. Tälläkin hetkellä meillä on eräs 
sivuprojekti vireillä.

Talli-iltojen lisänä jaos vierail-
ee aktiivisesti Otaniemessä järjest-
ettävissä tapahtumissa. Jaoksella 
syyskausi alkaa hyvin aktiivisena to-
imintana jo orientaatioviikolla. Ori-
entaatioviikolla jaos osallistuu Aal-
to Partyy:n, Otasuunnistukseen ja 
viikon kohokohtaan, Köydenvetoon. 
Jaoksen melko tuoreeseen perintee-
seen kuuluu köydenveto jaosvastaa-
va vastaan Koneinsinöörikillan sekä 
Sähköinsinöörikillan fuksit. Tämän 
vuoden Otasuunnistuksessa jaoksella 
oli traktorin pesurasti, jossa nähti-
in killan fuksien toimesta huikeita 
suorituksia. Kevätkaudella jaoksen 
tapahtumaohjelmaan sisältyvät Talvi-
päivät, Sitsikilpailut ja muut mah-
dollisen Vapun tapahtumat. Näiden 
tapahtumien lisäksi jaos osallistuu 
muihin yksittäisiin tapahtumiin 

Telatraktorijaos on yksi 
Koneinsinöörikillan seit-
semästä jaoksesta. Ja-
oksen tehtävänä on 
ylläpitää ja kuljettaa killan 
maskottia Tela-Veeraa 
tapahtumiin Otaniemessä 
ja sen ulkopuolella. 
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lähteä mukaan toimintaan, koska uu-
det jaostoiminnassa kunnostautuneet 
jaoslaiset pääsevät testaamaan telatrak-
toria, kun lähtevät viettämään kans-
samme Talvipäivää. Jaostoiminnassa ei 
ole lähtötietovaatimuksia, vaan kaikki 
taustasta riippumatta ovat tervetul-
leita! Tärkeintä sopiva asenne ja pilke 
silmäkulmassa!

Toki tätä juttua jaoksesta ei voi lo-
pettaa ilman kunnon talvikauden gril-
lausvinkkiä. Jaoksen tämän hetken 
epävirallinen grillaussään pakkasen-
nätys on 29 astetta, mikä toivottavasti 
rikotaan tänä talvena. Reippaalla pa-
kkasella ykkösvalinta on iso hiiligrilli, 
joka kannattaa ehdottomasti täyttää 
liian suurella määrällä hiiliä, koska 
ainoastaan kuuman grillin pinnalla 
pystyy polttamaan sormensa, minkä 
jälkeen palelluttaminen puolestaan 
onnistuu lumihangessa. Kovalla pa-
kkasella grillattavaksi sopii makkara, 
koska monen tunnin grillaamisen jäl-
keen sormet ovat niin kohmeessa, ettei 
näpeissä pysy mitkään instrumentit. 
Muista myös ostaa itsellesi kunnon laa-
tumakkaraa, ja kavereille voit lahjoit-
taa ja tuntemattomille myydä kunnon 
jauhokyrsää. Näillä muutamalla ohjeel-
la talven grillaushetket tulevat olemaan 
ikimuistoisia!



Saatuamme hyttikortit ja kuultuamme muutaman 
teräväsävyisen ”olkaa hiljaa!” kehotuksen oli vuorossa 
ensimmäinen eksku Silja Serenaden konehuoneessa. 
Näimme 90-luvun alun tyyliin pastellinvihreäksi maa-
latun valvomon, vielä lämpöä huokuvat pääkoneet 
sekä polttoaine-, öljy- ja jäteprosessointijärjestelmät. 
Kierroksen jälkeen lähdimme juhlistamaan reissun 
alkua, yhdet peräbaarissa juopuen, toiset uima-al-
lasosastolla juopuen ja kolmannet bingoa pelaten. Ja 
juopuen. Buffetillallisen jälkeen nautimme ja häm-
mennyimme puolityhjästä laivasta.

Tiistaiaamupäivänä merenkäynnin vuoksi huoju-
vin askelin liikkuva porukkamme siirtyi kohti toista 

Lokakuun kymmenentenä päivänä ryhmä 
koneteekkareita suuntasi askeleensa vuos-
ittaiselle ulkoekskursiolle, joka tällä kertaa 
suuntautui länsinaapuriimme Ruotsiin ja oli-
pa yksi kohde Tanskankin puolella. Reissu 
alkoi puolen päivän aikaan hypättyämme 
luottokuskimme Jullen kyytiin ja suunnattua-
mme kohti Olympiaterminaalia. 

ULKO-EXCU
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kohdettamme, yläilmakehässä suoritettaviin mittauk-
siin ja säähavaintopalloihin erikoistunutta Swedish 
Space Corporationia (SSC) (Ruotsalainen Tila Yri-
tys). Vierailu koostui lähinnä diaesityksestä, jonka 
aikana kuulimme yrityksen toiminnasta ja näimme 
videomateriaalia säähavaintopallosta. Näimme myös 
pienen laboratorion, jossa oleviin pienrakettikom-
ponentteihin koskemalla olisimme voineet aiheuttaa 
tuhansien eurojen vahingon. Kierroksen jälkeen su-
untasimme kohti ensimmäistä Ruotsin maaperällä 
ollutta majapaikkaamme, joka sijaitsi kätevästi 15 
kilometrin päässä Linköpingin pikkukaupungin 
ulkopuolella. 

Keskiviikkona kohteenamme oli SAAB Aeronau-
tics, jossa kokoonpannaan Gripen-hävittäjiä. Pienistä 
navigointiongelmista johtuen SAAbuimme paikalle 
hieman myöhässä. Vierailumme aluksi kävimme läpi 
turvatarkastuksen, josta selvisimme vahvuudella 23 
/ 24. Tämän jälkeen siirryimme katsomaan erittäin 
Gripen-myönteisen minielokuvan Gripen-hävittä-
jistä ja niiden kyvystä toimia yhdessä, yksin, niin ko-
vissa pakkasissa kuin saunakuumassa ilmassa, yöllä ja 
päivällä, pilvisellä, myrskyisellä ja kirkkaalla säällä ja 
kaikkea noilta väleiltä.

Esittelyn jälkeen vierailimme kokoonpanolin-
jastolla, jossa näimme mm. jättimäiset, hävittäjien 
yhdenmukaisuuden takaavat SAABluunat. Pää-
simme hyppäämään demo-Gripenin ohjaamoon ja 
näkemään eri kokoonpanovaiheissa olevia hävittäjiä, 
joita kaSAABtiin tarmokkaasti. Huomasimme lisäksi 
tyytyväisinä, että tuotantolinjasto on varautunut hien-
osti hätätilanteisiin hyvin merkittyine pelastumisreit-
teineen ja monituisine ensiapuSAABpeineen.

Kokoonpanolinjastovierailun jälkeen vuorossa oli 
kahden Gripen-hävittäjän testilennon seuranta, mikä 
kuitenkin peruuntui pilvisen sään takia. Saimme 

kuitenkin tavata aitoja Gripen-pilotteja, jotka olivat 
varustautuneet haalarein ja erikoisSAABpain ja jot-
ka esittelivät tällä kertaa maan kamaraa hyväilemään 
jääneitä ilmojen valtiaita. Tämän jälkeen meille tar-
jottiin SAABuskat buffetin muodossa, minkä jälkeen 
kuulimme SAAB Aeronauticsin tarjoamista erilai-
sista työskentelymahdollisuuksista. Session jälkeen 
lähdimme tehtaalta niin sanotusti aSAAB, nauttien 
SAABatonin ja Black SAABathin aarioista, suuntana-
mme Cloettan tehdasmyymälä. Sieltä jokainen löysi 
itselleen repun täydeltä sitä hyvää.

Torstaina suuntasimme Jönköpingiin ja siellä 
sijaitsevaa Husqvarnan tehdasta. Olimme valinneet 
tehtaan yhdeksi kohteeksi muun muassa edellisen 
ekskursiomestarin, HusqJarnan, suosituksen perust-
eella. Emme olleet aivan Husqvarmoja tehtaan sijain-
nista, minkä vuoksi meille tuli hieman kiire. Meillä 
oli jäljellä Husqvartti, emmekä halunneet huonoa 
Husqkarmaa. Pääsimme paikalle lopulta hyvissä 
ajoin.

Husqvarnan tehtaalla 
kuulimme esityksen yli 300 
vuotta pystyssä olleen, eli todel-
la Husqvanhnan yrityksen his-
toriasta ja toiminnasta. Näimme 
tehdaskierroksella moottorisa-
hojen valmistamista ja kokoon-
panoa. Käyttäydyimme kiltisti, 
emmekä joutuneet sen pahemp-
ien Husqsaarnojen kohteeksi. Kiltteyden pohjalla ol-
lutta rauhallista mentaliteettia tuki varmaankin myös 
se, että tehdasrakennukset oli tehty tutusta puna-
tiilestä eikä esimerkiksi mistään tylsän Husqhar-
maasta betonista. 

Husqvarnan tehdasvierailun jälkeen suunta-
simme ekskubussin keulan kohti etelää, sillä seuraava 

HOT: 
Kesällä Jönkö-
pingissä 
järjestetään 
metallimu-
siikin festivaali 
nimeltä Tusk-
varna.
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yöpymispaikkamme sijaitsi Lundissa. Heti saavut-
tuamme teimme nopean check-inin ja parisängyillä 
varustettujen huoneiden tarkistamisen. Lähdimme 
vielä nopeammin kohti Lundin yöelämää, kiitos huo-
limattomasti avatun hapansilakkapurkin, joka asetti 
asuinkerroksemme ilmanvaihdon koetukselle. 

Lundissa suuntasimme ensimmäiseksi ruokaile-
maan. Hyvän aterian syötyämme teimme vierailu-
ja paikallisiin nesteytyskeskuksiin, joissa ei hassun 
hauskoilta kohtauksilta vältytty. Yhdessä baarissa 
eräs hiukan liikaa hurmejuomaa nauttinut hen-
kilö päätti spontaanisti testata, kuinka kauan hen-
kilökunnalta kestää huomata pöydän alle ilmestynyt, 
hiukan prosessoitu ateria (20 minuutin odottelun 
jälkeen testiryhmä päätti jatkaa matkaansa). Toisessa 
baarissa vastaavalla tavalla mallaspirtelöä ahkerasti 
kuluttanut henkilö huomasi väitellessään kauniim-
paa sukupuolta edustavan baarimikon kanssa hum-
alatilastaan, ettei lausahdus ”voit vaikka puhalluttaa 
minut” ole englanniksi ”you can blow me”. hämmen-
nyimme lisäksi kuullessamme filosofisissa olotiloissa 
olleen teekkarin ajatuksia siitä, kuinka ihminen on 
kuin keitto: ”kun sitä hämmentää, se hämmentyy”.

Lyhyiden ja ytimekkäiden yöunien jälkeen herä-
simme ärsyttävän aurinkoiseen perjantaihin. Enem-
män tai vähemmän tuhdin aamupalan jälkeen siir-
ryimme vierailemaan Tetra-Pakin tehtaalle. Tehdas 
oli lähellä mutta kireän perjantain tiukan aikataulun 
takia paikalle oli Tetra-Pakko päästä ajoissa. ylitet-
tyämme pienen tet-rapakon silmiemme eteen avau-
tui näkymä uudenkarheasta tehdasrakennuksesta. 
Muutamat epäilivät tehtaan olevan tet-rapakunno-
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ssa, mutta joutuivat pyörtämään ajatuksensa. Sisälle 
päästyämme ja tetra-takit naulakkoon viskattuamme 
huomasimme tet-rappauksienkin olevan lähes ensi-
luokkaisia. 

Tu t u s t u m i s k ä y n n i l l ä 
kuulimme aluksi Tetra-Pa-
kin historiasta ja tehtaan 
viimeaikaisista tet-raken-
neuudistuksista, minkä jälkeen 
saimme seurata pakkauskonei-
den testausta ja kokoonpanoa. 
Ihailimme myös tehtaan hyvää 
työilmapiiriä ja välittämisen 
kulttuuria, joka näkyi muun muassa esittelijämme 
sanoessa väsyneen näköiselle, ilmeisesti puolalaiselle 
työntekijälle ”ota tee, Trapak”.

Kierroksen jälkeen vuorossa oli keitetyistä pe-
runoista ja tetra-nakeista muodostunut ateria-
kokonaisuus. Työntekijäravintolassa suoritettua 
aterioimistamme hiukan häiritsi työntekijöiden Tet-
ra-lakkeihimme kohdistunut kummastelu. 

Kierroksen jälkeen suuntasimme hienot näkymät 
tarjonneen Juutinrauman sillan kautta Kööpenham-
inaan, jossa kuulimme pitkän tarinan problemaat-
tisesta isä-poika -suhteesta, joka Carlsbergin pani-
mon historiaksi verhottiin. Muutaman testioluen ja 
ruokailun jälkeen suuntasimme lentokentälle, joka 
merkitsi vuosimallia 2016 olleen ulkoekskursion 
päättyneen

P.s. Juttu saattaa sisältää vitsien vaatimaa taiteellista 
vapautta faktojen suhteen.

HOT: 
Keväällä Lund 
on kauneim-
millaan, kun 
vietossa on 
paikallinen 
pääsiäinen, 
Tetra-Påsk.
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