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PÄÄKIRJOITUS

Vastoin kaikkia huhuja ja odo-
tuksia, wappu taitaa viimein 
olla ohi. Niin upea ja hauska 
kuin wappu taas kerran olikin, 

lienee siihen syynsä, että se on vain kerran 
vuodessa. 

Kun wapusta oli Ulliksen upean sään 
ja lämmittävän auringonpaisteen jälkeen 
viimein maltettu saada tarpeeksi, iski vä-
hän liiankin pitkäksi venähtänyt tekemät-
tömien asioiden lista vasten kasvoja kuin 
rautalapio. ”Kyllä sitä sitten wappukiirei-
den jälkeen ehtii”, olin ajatellut, ja nautti-
nut wapusta täysin rinnoin – enkä toisaalta 
kadu hetkeäkään.

Toukokuu ja loppukevät ovat kuiten-
kin hienoa aikaa. Yksi lukuvuosi saadaan 
taas pakettiin, ja jopa joitakin hyväksyttyjä 
kurssisuorituksia saattaa olla odotettavissa. 
Lukuvuoden aikainen opiskelun, opiske-

lijaelämän ja kaiken muun epämääräisillä 
aikatauluilla yhteen sovittaminen vaihtuu 
kesätöihin ja tasaiseen työssäkäyvän päivä-
rytmiin sekä uusien kesätöiden mukanaan 
tuomiin haasteisiin. Ainakin allekirjoitta-
neesta tuntuu, että säännölliseen kasista 
neljään -päivärytmiin vaihtaminen on jopa 
varsin tervetullutta vaihtelua.

Kun wapun jälkeen havahduin, ettei 
lehteen ollutkaan valmiina juuri muuta 
kuin keskinkertaisia juttuideoita, ja aikaa 
tenttiviikkoon oli vain pari–kolme viik-
koa, meinasin pudota kiltispöydän ääressä 
tuoliltani. Lehti oli kuitenkin määrä saada 
julkaistua ennen kuin kiltalaiset karkaavat 
kesälaitumille. Olettaen, että nyt pitelet 
käsissäsi tätä lehteä, eikä vielä ole syksy, 
tavoitteeseen taidettiin päästä. Vaikka tä-
mäkin lehti vaati, tietenkin, pitkiä iltoja ja 
öitä Maarilla, oli lehden tekeminen ennen 
kaikkea hauskaa – toivottavasti se välittyy 
myös lukijoille.

Näin kevään päätteeksi on mukava kat-
sella vähän taakse päin ja muistella, minkä-
lainen vuosi on takana. Sivulla 12 vuoden 
fuksi muistelee kulunutta fuksivuottaan, ja 
keskiaukeaman koosteessa (s.14) on avattu 
tulosten valossa vähän, kuinka sujui killan 
vuosi yleisesti. 

Näiden ja lehden muiden juttujen pa-
rissa meneekin mukavasti vaikkapa pitkäs-
tyttävä kesäduunipäivä. Älä kuitenkaan jää 
liikaa muistelemaan menneitä ja haikaile-
maan opiskelijaelämän perään, vaan muista 
keskittyä alkavasta kesästä nauttimiseen. 
Tätä kirjoittaessa aurinko lämmittääkin jo 
niin, että tekisi mieli todeta jo kesän olevan 
täällä!

Hyvää kesää!

PUHIKSEN PALSTA

Erään viisaan miehen sanoin: ”Ju-
hannus on joka vuosi, mutta wappu 
ehkä vain kerran vuodessa.” Ja aika-
moinen wappu siitä kehkeytyikin. 

Kukapa olisi uskonut 29.4. Alvarin aukiolla 
Wappuaaton avauksen räntäsateessa, että 1.5. 
Ulliksella päästään nauttimaan aurinkoisesta 
ja pilvettömästä taivaasta. Ulliksen sää hui-
pensi jälleen yhden uuden teekkarisukupol-
ven fuksivuoden ja pari viikkoa kestäneen 
wappurykäisyn, jota värittivät muun muassa 
Wappuareena Alvarin aukiolla, kulttuurijul-
kaisu PassiÄpy ja ensimmäistä kertaa järjes-
tetty Aalto Open Air.

Eivätkä wapun riemun kiljahdukset 
ihan pelkkään Ulliksen mahtikeliin jääneet. 
Koneinsinöörikillan huikaiseva lukuvuosi 
huipentui wappuaattona, kun ensin Amfilla 
lakkien jaossa fuksimajuri julisti KIK:n Fuk-
sipeijaisten voittajaksi ja myöhemmin päiväl-
lä Wappuriehan julistuksessa Smökin katolla 
Jäynäkilpailu ilmoitti KIK:n voittaneen täy-
sin uuden kiltasarjan ja sata pulloa skumppaa. 
100 pulloa päästiinkin poksauttamaan yhdel-
lä laukauksella Ulliksen auringossa yhdessä 
kiltalaisten kanssa, kiitoksia siitä! KIK menes-
tyi muutenkin erinomaisesti kevään jäynäi-
lyissä, sillä KIK:n joukkue Monitoimikone 
voitti 30. Jäynäkilpailun ja yleisön suosikkina 
palkittiin Vapaamuurarit, myöskin KIK:lta.

Elin myös itse varmasti yhden elämäni 
mieleenpainuvimmista rykäisyistä wapun 
aikaan. Puheenjohtajan ja fuksikapteenin 
kaksoisroolissa sujunut kevät sai todellakin 
arvoisensa päätöksen wappuaaton euforiassa 
ja kyseisiä hetkiä en tule varmasti koskaan 
unohtamaan. Näin jälkikäteen myös Jäynä-
kilpailun kiltasarjan voiton vastaanottami-
nen heti kippareiden mereen heiton jälkeen 
vielä märissä haalareissa tasavallan presidentti 
Sauli Niinistön puheen jälkihöyryissä tuntuu 

suhteellisen absurdilta. Nöyräksi vetää ja olen 
äärimmäisen kiitollinen Koneinsinöörikillal-
le ja koko Aalto-yhteisölle, jotka ovat nämä 
unohtumattomat kokemukset ja ainutlaatui-
set hetket minulle mahdollistaneet! 

Mutta se siitä wapusta. Tällä hetkellä kil-
lassa on ainakin puheenjohtajan silmin aivan 
mielettömän hyvä pöhinä päällä. Ryhmähen-
ki on loistava, isommat projektit etenevät ja 
uusia ideoita syntyy jatkuvasti. Uusista asiois-
ta kuulemme varmasti lisää vuoden edetessä. 
Näiden komponenttien päälle on erittäin 
hieno mahdollisuus rakentaa vielä entistäkin 
parempaa ja näkyvämpää Koneinsinöörikiltaa 
sekä rohkeasti uudistaa kiltaa ja sen toimin-
taa.

Toukokuussa killan toiminta alkaa hie-
man hiljentyä kesätaukoa odotellessa, mut-
ta tästä huolimatta toukokuuhun mahtuu 
ensimmäinen NESU-KY:n ja KIK:n järjes-
tämä yhteistapahtuma koskaan, Lakkisitsit 
yhdessä Inkubion ja PT:n kanssa sekä touko-
kuun lopussa Tela-Veera lähtee kutsuvieraana 
näyttäytymään Paukepäiville Sastamalan ja 
Huittisten tienoille. Toukokuun jälkeen kilta-
laisilla koittaa kesätyöt ja kilta jää kesätauolle 
odottamaan uusia fukseja ja syksyn Orien-
taatioviikkoa, josta toiminta lähteekin taas 
pyörimään täydellä höyryllä eteenpäin. Nyt 
on kuitenkin aika ladata akkuja, jotta ensi 
lukuvuoden haasteisiin päästään vastaamaan 
taas entistä suuremmalla innolla!

Hyvää kesää ja nähdään taas syksyllä!
Paavo
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KILTAKUMMIN TERVEISET

Moikka,

Olen kiltakumminne Katariina. Luen pääai-
neenani taloustiedettä kauppiksen puolella ja 
siinä sivussa rahoitusta, sekä vaihto-opinnot 
suoritin viime syksynä Singaporen NUS:s-
sa. Toimin tänä vuonna AYY:n hallituksessa 
päävastuunani koulutuspolitiikka, ja sain 
kummikillakseni teidän mahtavan Konein-
sinöörikillan!

Olen ilolla ja ylpeydellä seurannut ku-
luneen vuoden KIK:n saavutuksia ja menoa, 
niin Laskiaisriehasta Jäynäkilpailun ja Fuk-
sipeijaisten voittoon. Oli mahtavaa seurata 
Ulliksella sadan skumpan poksautusta – mi-
käs sen parempaa tapaa juhlistaa wappua! 
KIK:lla tuntuu olevan hyvä ryhmähenki ja 
halu kehittää toimintaa edelleen. Pitäkää täs-
tä kiinni.

Oma järjestötaustani on vahvasti KY:l-
ta – olen toiminut mm. ainejärjestössä, va-
liokunnassa, edustajistossa sekä edistämässä 
yrityssuhteita Women of Aallossa. Eri toimi-
joiden välillä kylteri-, teekkari- tai taideopis-
kelijakulttuurissa ei voi aina täysin vetää yh-
täsuuruusviivoja, vaikka toiminta on paikoin 
samantyyppistä. Onkin ollut erittäin mie-
lenkiintoista tutustua Koneinsinöörikillan 
toimintaan, tapahtumiin ja ennen kaikkea 
ihmisiin. Kiltakummin rooliini kuuluu olla 
yhteyshenkilönä killan ja ylioppilaskunnan 
välillä, ja haluan olla mukana toiminnassan-
ne mahdollisimman paljon. Mikäli teillä on 
kysymyksiä tai ajatuksia, jotka liittyvät yli-
oppilaskunnan toimintaan, olkaa yhteydessä 
minuun. 

Tänä vuonna AYY:lla isoja asioita ovat 
kampuksen kehittyminen: loppujen kaup-
pakorkea- ja taideopiskelijoiden muuttoa 
valmistellaan, pyritään saamaan entistä 
enemmän mahdollisuuksia poikkitieteelli-
siin kursseihin ja kohtaamisiin, sekä suunni-
tellaan uusia rakennuksia.

Loppuvuodelta toivon, että pääsen tu-
tustumaan teihin vielä paremmin. Pitäkää 
yllä hyvää meininkiä!

Hauskaa kesää!

Katariina
katariina.helin@ayy.fi
050 520 9447

Cuba Nightin Silliksellä hallituksen ja Ville Myllylän kanssa.

KUIN NELJÄ MARJAA

Paavo Pietikäinen ja Tuukka Virkki 
selvittyään vuodesta fuksikapteeneina

Seppo Fränti ja Risto Vahanen selvittyään 
140 päivää panttivankina Jolon saarella
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KUMMISEDÄLTÄ

Merta
päin

Tasan 70 vuotta sitten lähti nor-
jalainen tiedemies Thor Heyer-
dahl viiden miehen kanssa 
Perusta ajelehtimaan lautalla 

Tyynen meren merivirran viemänä kohti 
Polynesiaa. Lautta oli tehty köyttämällä yh-
teen yhdeksän 13 metriä pitkää balsatukkia. 
He onnistuivat pääsemään 101 päivän jäl-
keen Pääsiäissaarille, mikä todisti mahdol-
liseksi teorian niille ammoin rantautuneista 
Kon-tiki –jumalasta sekä pitkänenäisistä 
vaaleaihoisista ihmisistä.

Parikymmentä vuotta myöhemmin 
Thor lähti toiselle merimatkalle Marokosta, 
tällä kertaa kaislaveneellä nimeltä Ra. Tuos-
ta matkasta hän kirjoitti yksityiskohtaisen 
kirjan, josta haluan tässä kertoa.

Uudelta mantereelta löytyy kivipiirrok-
sia aivan samanlaisista kaislaveneistä, jotka 

9

on raapustettu Egyptin pyramidien seiniin. 
Heyerdahl halusi osoittaa, että merivirtojen 
vieminä on yli 3000 vuotta sitten siirretty 
väkeä ja uutta teknologiaa Atlantin poikki. 
Kalliopiirrosten ja tshadilaisten veljesten 
avulla syntyi 15 metriä pitkä ja 5 metriä le-
veä lautta. Niilin kaislat köytettiin taidolla 
kimpuiksi eikä metallia käytetty yhtään ku-
ten ei käytetty Kon-tikissäkään. 

Suomalainen Björn Landström hah-
motteli projektia varten paperille kaislave-
neen rakenteen, kun papyrukselle muinoin 
laaditut kokoamisohjeet olivat murentuneet 
aikain saatoissa. Oheinen piirustus näyttää 
myös haramastoa jalustavan kengän, mikä 
ei puhkaissut pehmeää pohjaa. Raakapurje 
ja peräsinairot tarvittiin aluksen ohjailua 
varten, missään oloissa se ei saanut kääntyä 
poikittain aaltoihin. 

Joustavilla köysillä sidotut kaislakim-
put tuottivat kevyen ja kovaan merenkäyn-
tiin mukautuvan rungon. Korkeimmat 
aallot olivat 10-metrisiä seiniä. Keskimää-
räinen vauhti Atlantilla oli kaksi solmua, 
mutta välistä surfattiin aallon harjalla viit-
tätoista solmua. Jäykkärunkoinen puusta 
koottu laiva olisi pian pirstoutunut noissa 
oloissa palasiksi. Aluksi Ra:n kannelle lyö-
vien aaltojen vesi pujotteli rungon läpi, 
mutta vähitellen kaisla turposi tiiviiksi. Pe-
lätty rungon vettyminen ja alimpien kaisla-
kimppujen mätäneminen oli hidasta eikä se 
olisi estänyt perillepääsyä valtameren toisel-
le puolelle.  

Masto oli tuettu kuudella köydellä 
molempien laitojen ylimpiin kaislakimp-
puihin. Näin vältettiin kovat pistekuormat. 
Nykyaikainen peräsin olisi ollut mahdotto-

muus niin muinaisegyptiläisten laakeroin-
titekniikalle kuin kaislojen joustavuudelle. 
Faaraon aikaiset ohjauslaitteet muistuttavat 
pizzalapiota. Niitä varren ympäri kiertämäl-
lä saadaan leveä lapa jarruttamaan virtausta. 
Piirustuksesta puuttuu tärkeä yksityiskohta: 
lapa oli varmistettu alukseen johdetulla pit-
källä köydellä. Useita kertoja Ra:n peräsi-
nairot katkesivat Atlantin myrskyssä, mut-
ta lapa saatiin haalatuksi takaisin alukseen 
ja köytetyksi uuteen varsitukkiin. Pitkää 
puutavaraa ja köyttä oli runsaasti mukana 
varaosina. Muuten lastina oli ruokaa ja juo-
mavettä sadassa saviruukussa, jotka oli upo-

tettu pehmeitten kaislakimppujen syliin. 
Keulan korkea kaari oli tietenkin tar-

peen kuusimetrisen vasta-aallokon takia. 
Perän kaaren arveltiin olevan enemmän 
kaunistus. Rakentajaveljekset korostivat, 
että perä pitää ylvään muotonsa kaislakimp-
pujen yhdistämisestä – kuten valokuvassa 
näkyy. Näin jätettiin pois köydet, jotka hie-
roglyfeissä yhdistävät perän huipun aluksen 
laitojen useisiin pisteisiin. Perän kaari säilyt-
tikin merimatkalla muotonsa, mutta egyp-
tiläiset lisäsivät köydet aivan päinvastaisesta 
syystä: Ne kannattelivat aluksen peräosaa, 
joka luonnostaan vettyi nopeammin kuin 
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muu runko. Ra:n perälaiva vaipui viikko 
viikolta yhä syvemmälle ja jarrutti menoa. 
Aaltojen kannelle tuoma vesi jäi pysyväksi 
altaaksi keskelle perälaivaa, eikä tätä kohtaa 
voitu käyttää varastona tai työtilana.  

 Miehistöksi oli valittu seitsemän 
miestä täysin erilaisista kulttuureista. Pur-
jehduskokemusta oli heistä vain yhdellä. 
Matkaseurana oli myös pieni apina ja ank-
ka. Heyerdahl halusi testata säilyvätkö mie-
histön toimintakyky, yhteistyö ja rauha ää-
rimmäisissä tilanteissa. Tässä suhteessa koe 
onnistui yli odotusten, oli kuolemanvaaraa, 
oli hauskaa ja laulettiin kilpaa myrskytuu-
len kanssa. 

Kivipiirrosten tulkinnassa tehdyt koh-
talokkaat rakennevirheet aiheuttivat, että 
miehistön oli pakko hylätä vettynyt lautta 
960 kilometriä ennen Barbadosta. Matkaa 
oli silloin tehty kymmenen viikkoa. Tai-
kauskoiset merimiehet arvelivat jälkikäteen 
syyksi kapteeni Heyerdahlin epäkunnioit-
tavaa suhtautumista laivaa kohtaan. Hän 
nimittäin käytti aluksestaan alatyylisiä ni-
mityksiä kuten olkipatja ja lyhde. Vähem-
mästäkin laivan sielu irtisanoo yhteistyön 
ihmisen kanssa!

Heyerdahl teki uuden yrityksen ja 
vuotta myöhemmin pääsi paranneltu kais-
lavene Ra II kahdeksassa viikossa Marokos-
ta Barbadokselle. Matkan aikana havaittu 
vakava merien saastuminen saatettiin YK:n 
tietoon – siis jo 55 vuotta sitten. 

Ra – kaislaveneellä yli Atlantin on nau-
tittava lukukokemus. Se toistaa viisauden, 
ettei ruutia tarvitse keksi uudelleen. Tu-
hansia vuosia sitten on osattu ajatella, ehkä 
paremmin kuin me osaamme nykyään. Va-

hinko, että dokumentointi on puutteellista. 
Perimätieto kuolee, kirjoitukset tuhoutu-
vat, savumerkit ja rummunlyönti eivät jää 
kiveen hakattuina viesteinä.

Esimerkki viisaudesta on ikivanha af-
rikkalaisnaisten ohje: taakkaa on kannetta-
va pään päällä eikä sydämessä. Se tarkoittaa 
meidän kielellämme, että iloinen elämä 
syntyy hyvästä ryhdistä ja aktiivisesta liik-
kumisesta. Vakavat sydäntaudit seuraavat 
murehtimisesta, senhän lääketiedekin jo 
tunnustaa. Meidän kulttuurimme kyl-
lä hallitsee kiusaamisen, syyllistämisen ja 
henkisen nujertamisen. Tästä asiantilasta 
on hyötynyt ennen kaikkea sydänlääkkeitä 
tuottava teollisuus. Niiden kannalta on sie-
tämätöntä visio, että parannusta haettaisiin 
jostain muualta kuin lääkepurkeista ja naa-
makirjasta. Ja kuitenkin sydänsairauksiin 
auttavat ystävät, asioiden ottaminen hiukan 
kevyemmin ja metsässä liikkuminen. 

Jos sinun sydäntäsi ei mikään ahdista, 
varmista ettet juuri sinä tahtomattasi rusen-
na jonkun toisen sydäntä lähipiirissäsi! 

Näitä tokaisuja en malta jät-
tää kirjoittamatta:
Harmistumme, kun uutiset kertovat jon-
kun tehneen suuren lahjoituksen nimet-
tömänä esimerkiksi Haukivuoren kunnan 
vanhainkodille tai Aalto-yliopistolle. On-
han toki epäkohteliasta lahjoittajan pysyä 
pimennossa! Emme pääse ketään tuomit-
semaan: ”tuokin se pröystäilee rahoillaan, 
jotka on hankittu verosuunnittelulla tai 
muulla tavalla, varmaan osittain meidän 
taskustamme”.

Puhelin keksittiin avun kutsumiseksi 

hätätilanteessa, mutta myös siksi, ettei tar-
vitse paukkupakkasilla lähteä tapaamaan 
toista ihmistä tai istua kirjoittamaan hänelle 
kirjettä. Kun emme halaa tai muutenkaan 
toista koskettele, voimme myös välttää tart-
tuvien tautien leviämisen.   

Mutta mihin tarvitaan facebookia? 
Vastaus: pääsemme näyttämään koko maa-
ilmalle miten monta kaveria meillä on ja 
miten hienoja kuvia/videoita osaamme 
julkaista. Vapaata aikaa ei liioin ole, kun 
toisten päivitykset pitää parin tunnin välein 
katsastaa.  

Älkää ottako noitten viimeisten kappa-
leiden ivailua vakavasti. Olen varmaan vain 
kateellinen. 

Hyvää kesää kaikille kiltalaisille. Think 
Pink!

Pentti ”Häksä” Häkkinen
Kirjoittaja on killan kunniajäsen.

Valmiina kesän haasteisiin!
Tiukkojen paikkojen tullen RIL auttaa:
- RILin käsikirjat
- teekkaripalkkasuositus
-  työsuhdejuridinen neuvonta

Ja  tietysti:
- RIL-nuorten järjestämät 
virkistystapahtumat
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Tunnelmia
tuoreen

tupsufuksin
vuodesta

Vuoden fuksi palasi 
vielä kerran muistelemaan 

ikimuistoista fuksivuottaan ja, 
tietenkin, fuksiwappuaan.

Räntäsateinen kevät vaihtui lopulta kesään, joka sai muistelemaan 
kulunutta vuotta ja erityisesti sen alkua. Tuo syyskuu, jolloin otim-
me ensiaskeleemme Otaniemeen, oli tavattoman lämmin. Tai ai-
nakin siltä tuntui. Opin, että vainajan tavoin hengittävä haalari ei 

tarvitse pahemmin vaatetta alleen.
Kehoani korventaneen auringonpaisteen lisäksi mieltäni lämmitti se, 

kuinka aiemmin aloittaneet opiskelijat ottivat meidät vastaan yliopistoon. 
Kyselimme hupsuja ja eksyimme kampukselle kartankin kanssa. Korviini ei 
kuitenkaan kantautunut kuittailua. Päinvastoin, koin olevani tervetullut kil-
taan lämpimästi kuin punatiilen hehku. Väitän, etten ole ainoa. Käytänkin 
tilaisuuden hyväksi ja kiitän siitä teitä kaikkia.

Vuoden fuksin titteli ei ollut minulle mikään itsestäänselvyys, joukos-
samme nimittäin on kiitettävä määrä aktiivisia jokapaikanhöyliä. Vauhdik-
kaan vuoden aikana on käyty useissa tapahtumissa, pakerrettu projektien 
parissa sekä kierrelty ympäri Suomea muun muassa Tempauksen ja excursioi-
den yhteydessä. Ja onhan ajoittain jotain opiskeltukin. Olenkin usein kuul-
lut kysymyksen: ”Kuinka tuota jaksaa?” Järkevää vastausta en kuitenkaan ole 
itsestäni saanut rutistettua, joten koitan nyt muotoilla sen sanoiksi. Se on 
nimittäin te, opiskelijatoverit. Tämä porukka on se, josta revin energiaa val-
vomaan yön pikkutunneille.

Fuksiuden viimeisen päivän sää oli oikukas. Peijaisjoukkueemme voitto 
olikin paikoillaan, saimme lakkimme ensimmäisinä. Olisi varmasti ollut ko-
vin ikävää seisoa jonossa tunteja hyytävän aamun koleudessa. Muiden saatua 
lakkinsa kipparit kannettiin perinteikkäästi mereen (pääsinpä itsekin heidän 
jälkeensä), seurattiin wappuriehanjulistus (Niinistö!) ja Helsingin puolella 
Mantan lakitus.

Iltaa kohden sää koheni. Laskevan auringon säteet saattoivat takaisin 
Otaniemeen, tarkemmin Otahalliin, jossa illan päätapahtuma, OtaWappu, 
järjestettiin. Viimeiset juhlat fuksina muistuttivat tietyllä tapaa eräitä en-
simmäisistä, Aalto Afterpartya. Kyseiset juhlat järjestettiin samassa paikassa, 
vastaavin puittein. Jokin oli kuitenkin toisin. Jäykkyys oli poissa, tilalla oli 
yhteisö.

Ilta huipentui keskiyöhön. Tutun hymnin soidessa hiukset saivat ensi-
kosketuksensa tekniikanpunaisesta vuorista.

Kimmo Saira
Kirjoittaja on Koneinsinöörikillan vuoden fuksi.
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Killan vuosi 

2016-2017
— voitosta voittoon!

Syksy aloitettiin pe-
rinteitä noudattaen 
voittamalla sähköfuk-
sit köydenvedossa.

KÖYDENVETO

LASKIAISET

Killan futsaljoukkue Pink Balls 
kävi voittamassa Unispor-
tin rentosarjan mestaruuden 
huhtikuussa.

Konepajajaos voitti liekkejä syök-
sevällä saunallaan sekä Pikku-

laskiaisen Suomen Turussa, että 
Laskiaisriehan Ullanlinnanmäellä 

Helsingissä.

1

3

HEITÄ NOPPAA UUDELLEEN
4

NYT LIENEE HYVÄ 
HETKI OTTAA OLUT

5

6

Kaikkien aikojen 30. Jäynäkilpailus-
sa Koneinsinöörikilta putsasi pöydän 
voittamalla kaikki kolme sarjaa!

Yleisen sarjan voitti KIK-fukseis-
ta koostuva joukkue Monitoimiko-
ne, ja yleisön suosikki oli niin ikään 
KIK-fuksien joukkue Vapaamuurarit, 
molemmat upeilla jäynillään. Lisäksi 
Koneinsinöörikilta voitti vielä kilpailun 
kiltasarjan!

JÄYNÄKILPAILU

Selvästi pelkkään voittamiseenkin 
joskus kyllästyy ja mestaruuskra-
pula painoi, sillä Äpy 50h -diilikil-
pailu valitettavasti hävittiin Säh-
köinsinöörikillalle niukasti, vain 
noin 1500 lehdellä, ja kilpailussa 
jouduttiin tyytymään toiseen si-
jaan. Hopea ei ole häpeä!

Koneinsinöörikillan fuksit voit-
tivat paitsi Otasuunnistuksen 
orientaatioviikolla, myös Stadi-
suunnistuksen heti perään seu-
raavalla viikolla!

FUKSISUUNNISTUKSET

Koneinsinöörikillan peijaisjouk-
kue sijoittui ensimmäiseksi vuo-
den 2017 fuksipeijaisissa, ja näin 
ollen fuksit saivat teekkarilakkin-
sa kaikista killoista ensimmäisinä 
wappuaattoaamuna!

FUKSIPEIJAISET!

2

MENE SUORAAN VANKILAAN 

KULKEMATTA LÄHTÖRUUDUN KAUTTA

9

7

8
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Hallinnon opiskelijaedustajien 
eli hallopedien arkea värittää 
erilaisten toimielinten ja työ-
ryhmien toiminta. Käytän-

nössä hallopedit siis osallistuvat näiden 
elinten toimintaan ja tuovat esiin opiske-
lijoiden mielipiteen erilaisiin päätöksiin ja 
päätös ehdotuksiin. Kokousten ulkopuo-
lella hallopedit puolestaan välittävät tie-
toa muille hallopedeille sekä opiskelijoille 
siitä, mitä päätöksiä korkeakoulussa on 
tehty ja mitkä asiat ovat henkilökunnan 
keskuudessa pinnalla.

Virallisesti hallinnon opiskelijaedus-
tajan tehtävä ei vie paljoa aikaa. Keskiver-
tohalloped osallistuu yleensä parin tunnin 
mittaisiin kokouksiin pari-kolme kertaa 
kuukaudessa, ja kuormittavuus määräy-
tyykin pitkälti oman mielenkiinnon myö-

tä. “Omalla kohdalla parhaat kokemukset 
hallopedoinnista ovat juuri epävirallisista 
keskusteluista ja pohdinnoista siitä, miten 
koulun toimintaa voisi parantaa! Homma 
vie helposti mennessään ja erityisesti ison 
kuvan ymmärtäminen ENG-tasolla on 
itselle ollut suurimpia anteja”, KIK:n vuo-
den 2016 opintoministeri Joonas Lehto-
vaara toteaa.

Lähivuosien suurimpia aiheita edun-
valvonnassa ovat olleet sekä kandiohjel-
man (2013) että maisteriohjelman (2017) 
tuomat muutokset ja kehitystarpeet. 
Hallopedit olivat vahvasti vaikuttamassa 
nykyisen kandivaiheen kolmen pääai-
neen muodostumiseen, kun koulu ajoi 
ponnekkaasti eteenpäin kahta pääainetta. 
Viimeisen vuoden aikana KIKin hallope-
dit ovat olleet tarmokkaasti vaikuttamassa 

Rakkaan ENGimme hallintoa to-
teutetaan kolmikantaperiaatteen 
mukaan. Kolmikannan osapuolina 

ovat professorit, muu koulun hen-
kilökunta ja opiskelijat. Hallinnon 
opiskelijaedustajat, eli tuttaval-
lisemmin hallopedit, edustavat 

korkeakoulumme opiskelijoita eri 
toimielimissä ja työryhmissä.

TEKSTI: OLLI KEKÄLÄINEN JA 
JOONAS LEHTOVAARA

Mitä v”ttua ne 
hallopedit oikein 
tekee?!

MEC- ja CIV-maisteriohjelmien hiomi-
seen. Esimerkiksi molempien ohjelmien 
orientaatioviikkoa tullaan ensi vuodelle 
muuttamaan, kiitos aktiivisten opiskelija-
edustajien. Konkreettisiin epäkohtiin puut-
tumisen lisäksi hallopedit pitävät myös 
yleisiä suhteita yllä koulun ja opiskelijoiden 
välillä, mikä onkin kaiken yhteistyön perus-
ta.

Halloped- ja edunvalvontatoiminta 
mielletään joskus näkymättömäksi, hiljai-
seksi puurtamiseksi. Yksi syy tähän on se, 
että hallopedit puuttuvat useasti epäkohtiin 
jo kauan ennen kuin ne näkevät päivänva-
lon. “Raksan maisteriohjelman suunnitte-
luryhmässä olen viimeisen parin vuoden 
aikana päässyt vaikuttamaan esimerkiksi 
siihen, miten Aallon ulkopuoliset opiskeli-
jat otetaan opetuksessa tasavertaisina huo-

mioon. Muita haastavia aiheita ovat olleet 
muun muassa maisterikurssien tuntijaon 
rakentaminen, kandi- ja maisterivaiheen 
opintojen yhteensovittaminen, sekä ensi 
kevääksi uusiutuva dippatyöprosessi. On 
ollut hienoa huomata että henkilökunta ja 
proffat aidosti välittävät mielipiteistäni ja 
että konkreettisia muutoksia ehdotuksie-
ni pohjalta oikeasti tapahtuu!” Lehtovaara 
iloitsee.

Vaikka halloped-toiminnan tarkoitus 
on tehdä ENGistä parempi paikka kaikil-
le opiskelijoille, ovat tehtävät myös henki-
lökohtaisesti palkitsevia. “Jo aikaisemmin 
mainittu isomman kuvan hahmottaminen 
on auttanut paljon sekä omien opintojen 
suunnittelussa että myös koko koulun toi-
minnan ymmärtämisessä. Esimerkiksi kan-
di- ja maisteriuudistusten tuomat muutok-

set vaikuttavat nyt hyvinkin loogisilta, kun 
on päässyt itse vaikuttamaan detaljeihin 
ja kuullut päätöksentekijöiltä perusteluita 
tiettyjen valintojen takana. Suhteet henki-
lökuntaan ja sitä kautta myös työelämän 
puolelle ovat olleet kultaakin kalliimpia 
“työsuhde-etuja”. Myös monet erinomaiset 
keskustelut mahdollisten tulevien työn-
antajien kanssa olisivat varmasti ilman 
edunvalvontatoimintaa jääneet käymättä. 
Tärkeimpänä hyötynä on kuitenkin ollut se 
fiilis siitä, että omat mielipiteet ja päätökset 
oikeasti vaikuttavat, ja että opiskelijoiden 
mielipiteillä, olivat ne sitten hallopedin tai 
kenen tahansa opiskelijan, on todella paljon 
merkitystä.” Lehtovaara kertoo.   >>

H?
H a l l o p e d

H !
H a l l o p e d

H”
H a l l o p e d
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Päästäkseen vaikuttamaan ei suinkaan tarvitse 
olla halloped. Jokainen opiskelija voi vaikuttaa 
omalta osaltaan antamalla kurssipalautetta: aktii-
visen palautteen myötä esimerkiksi erään kandi-
vaiheen kurssin luennoitsija vaihtui toiseen. Pa-
lautetta ei aina myöskään tarvitse pantata kurssin 
loppuun, vaan kehitysehdotuksia voi ja kannat-
taakin antaa myös kurssin edetessä. Esimerkik-
si eräällä kanditason kurssilla luennoitsija piti 
luennot hiljaisella äänellä ilman mikkiä, pimeässä 
salissa lounaan jälkeen. Kurssin viimeisellä luen-
nolla opiskelija huomautti, ettei kyseisessä ym-
päristössä ole mahdollista pysyä hereillä. Tähän 
vastauksena luennoitsija ihmetteli, että miksei 
kukaan ollut vaivautunut mainitsemaan asiasta 
ensimmäisellä kymmenellä luentokerralla! Eli 
pienelläkin palautteella voi saada paljon aikaan, 
opettajat pääsääntöisesti kehittävät toimintatapo-
jaan ilomielin. 

Kursseilla havaittuja ongelmia on siis erittäin 
suotavaa tuoda kurssin vastuuopettajan, killan 
opintosektorin sekä hallopedien tietoisuuteen. 
Kaikki opiskelijoiden antama palaute ja mielipi-
teet ovat tärkeitä! Jokainen esille tuotu mielipi-
de kehittää rakasta korkeakouluamme askeleen 
eteenpäin.

Mikäli innostus edunvalvontaa kohtaan on he-
rännyt, kannattaa olla hereillä loppuvuodesta 
halloped-haun avautuessa. Halloped-paikkoja 
löytyy laajalti eri työryhmistä, keskustelevam-
mista ryhmistä aina korkeakoulumme kor-
keimpiin päättäviin elimiin asti. Lisäksi hal-
loped-paikkoja löytyy laajemmin esimerkiksi 
Aalto-tasolta, näistä kaikista löytyy lisätietoa 
osoitteesta halloped.fi/fi/aalto.

Korkeakoulumme korkein päättävä elin. Dekaa-
nin johtama toimielin, joka päättää korkeakoulun 
suurista linjoista, kuten opetussuunnitelman 
muutoksista.
Akateemiseen komiteaan valitaan neljä opiskeli-
jaedustajaa ja neljä varajäsentä heille.
Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Killan edustajat

Olli Kekäläinen, varsinainen jäsen
Joonas Lehtovaara, varsinainen jäsen

Paavo Pietikäinen, varajäsen
Emilia Jurvanen, varajäsen

”Insinööritieteiden akateeminen komitea

Koulutusneuvoston tehtäviin kuuluu muun muas-
sa esitysten tekeminen akateemiselle komitealle 
ja diplomitöiden käsittely.
Koulutusneuvostoon valitaan kolme opiskelija-
edustajaa ja kolme varajäsentä heille.
Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Killan edustajat

Emilia Jurvanen, varsinainen jäsen

Nikolas Laine, varajäsen

”Insinööritieteiden koulutusneuvosto

Laaturyhmä valmistelee opetuksen laatuun liitty-
viä toimenpiteitä ja tekee siihen liittyviä aloitteita 
ja ehdotuksia. Laaturyhmällä oli iso rooli koulun 
valmistautuessa auditointiin alkuvuodesta 2016.
Koulutusneuvostoon valitaan neljä opiskelija-
edustajaa ja neljä varajäsentä heille.
Kokoustaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi työs-
kentelyä erilaisissa workshopeissa.

Killan edustajat

Joonas Lehtovaara, varsinainen jäsen

Sara Salmu, varajäsen
Emilia Jurvanen, varajäsen
Nikolas Laine, varajäsen
Petri Suurnäkki, varajäsen

”Insinööritieteiden korkeakoulun 
laaturyhmä

Kandidaattiohjelman ohjausryhmä arvioi ja ke-
hittää ENGin kandiohjelmia. Ryhmässä käydään 
välillä hyvin vapaamuotoista keskustelua ja se on 
opiskelijoille hyvä paikka avautua ohjelman epä-
kohdista.
Ohjausryhmään valitaan kaksi opiskelijaedustajaa 
ja kaksi varajäsentä heille.
Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Killan edustajat

Emilia Jurvanen, varajäsen

”Insinööritieteiden kandidaattiohjelman
ohjausryhmä

Maisteriohjelmien ohjausryhmä arvioi ja kehittää 
ENGin maisteriohjelmia. Ryhmässä käydään vä-
lillä hyvin vapaamuotoista keskustelua ja se on 
hallopedeille hyvä paikka vaikuttaa ja saada tie-
toa ohjelmien epäkohdista. Tämän ryhmän lisäksi 
jokaisella maisteriohjelmalla on oma ohjausryh-
mänsä.
Maisteriohjelmien ohjausryhmään valitaan kaksi 
opiskelijaedustajaa ja kaksi varajäsentä heille.
Kokoustaa noin kerran kuukaudessa.

Killan edustajat

Petri Suurnäkki, varajäsen

Lisäksi killan edustajia istuu myös maisteriohjel-
mien omissa ohjausryhmissä varsinaisina jäseni-
nä seuraavasti:

Mechanical engineering -MaisteriohjelMa:
Olli Kekäläinen ja Petri Suurnäkki

Building technology -MaisteriohjelMa:
Joonas Lehtovaara ja Aino Salmi

”Insinööritieteiden maisteriohjelmien 
ohjausryhmä

Opetusosaamisen arviointiryhmä arvioi ENGiin 
hakevien opettajien opetustaitoja portfolion, 
haastattelun ja näyteluennon perusteella. Toisin 
kuin muut toimielimet, opetusosaamisen arvi-
ointiryhmä ei varsinaisesti kokousta, vaan ryh-
män työskentely tapahtuu opettajakandidaattien 
arvioinnin kautta.
Opetusosaamisen arviointiryhmään valitaan 
kahdeksan opiskelijaedustajaa, joista 1-2 olisi 
hyvä olla jokaisessa arvioinnissa.
Arviointeja säännöllisen epäsäännöllisesti, kui-
tenkin noin 3-4 arvioitavaa kandidaattia kuukau-
dessa.

Killan edustajat

Joonas Lehtovaara, varsinainen jäsen
Emilia Jurvanen, varsinainen jäsen
Niko Erä-Esko, varsinainen jäsen
Nikolas Laine, varsinainen jäsen

”Insinööritieteiden korkeakoulun 
opetusosaamisen arviointiryhmä
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Herätessään eräänä myrskyisänä iltapäivänä, lukkarijaosvastaavan mieleen 
tunki muistoja, sekä riivaavia välähdyksiä painajaisesta, johon hän oli 
herännyt. Edellisen illan aiheuttamalla liskodiskolla saattoi olla osuutta 
asiaan, mutta yhdestä asiasta hän oli varma: killan maaginen gongi ei enää 

seissyt siellä missä ennen. Lukkari pohti gongin viimeisiä varmoja hetkiä vuoden 2016 
KIKkujouluista, jossa jopa luotettavaksi uskottu sisäpiiriläinen oli yrittänyt salakuljet-
taa gongin ulos pöytäliinaan käärittynä. Muutenkin kyseisen illan muistikuvat olivat 
pimeitä, ja lukkari oli varma, että varas oli kolkannut hänet sopivana hetkenä.

Gongi kiinnosti varmasti useampia tahoja, jotka olivat kuulleet huhuja sen maa-
gisista voimista. Edeltäneet gonginvartijat olivat ker-
toneet gongilla olevan (useimmiten) kyky hiljentää 
suuria määriä teekkareita lukkarin lyödessä sitä pa-
likallaan. Taikakalu oli siis saatava takaisin. Keväällä 
sitä tarvittaisiin runsaasti, sillä mahdollista wappua 
lähestyttäessä selkeää riehaantumista on aina ollut havaittavissa.

Kaukaa, toiselta puolelta Otaniemeä, kiiri huhu jonka mukaan himoittu arte-
fakti olisi havaittu Servinkujan päässä. Ristiretkeä suunniteltiin toteutettavaksi kauan 
eri muodoissa. Kulinaristiretki, terroristiretki ja hanuristiretki kaatuivat toteuttajien 
harvaan joukkoon tai osaamattomuuteen, ja seksituristiretkikin suuntautui etelän au-
rinkoon. Viimein wapun jälkeen lukkarijaoksen tyhjimmät päät lyötiin yhteen ym-
päröivän ilman ollessa kuuma ja hiostava. Metsän kuninkaan, Kontion kolmannen 
rohkaisemana, jaos päätti neljän hengen voimin vihdoin kääntää suuntansa kohti 
Teekkarikylän reunamia ja etsiä gongin käsiinsä.

Retkikunta lähti matkaan aurinkoisena toukokuun iltana Jämeräntaipaleelta. 
Kohdetta päätettiin lähestyä jalan, sillä autolla liikkuessa olisi herätetty enemmän me-
lua ja häiriötä uskotun sijainnin läheisyyteen. Lähestyessä SK:ta, taivaalta alkoi sataa 
lunta, ensin vähemmän ja lopulta sakeasti vaakasuoraan. Kuvia tapahtuneesta ei ole 
kameran hajottua juostessamme pakoon ansaksi viritettyä kivivyöryä. Lähestyttäes-
sä pääkallopaikkaa vanhempi gonginvartija aisti gongin läsnäolon. Yhteys miehen ja 
gongin välillä sai gonginvartijan puhumaan kielillä ja hallusinoimaan nähden näkyjä 
satojen vuosien takaisista sitseistä, joilla gongi oli soinut.

Kun gongi oli paikallistettu, oli jäljellä vaikein osuus — gongin voittaminen ta-
kaisin sen haltijalta. Gongi oli eristetty ulkomaailmasta kymmensenttisellä panssari-

TEKSTI JA KUVAT: NIKI VIHTOLA

lasilla, ja ainoa kulkutie lasin toiselle puolelle oli visusti 
lukossa. Kun aloimme tiirikoimaan lukkoa, se avautui-
kin toiselta puolelta. Ulko-ovesta päästyämme huoma-
simme, että edessämme oli vielä toinen ovi. Kylmä ja ki-
vinen puuovi ei hievahtanutkaan vaikka taoimme ovea 
nyrkein. Suunnitelmamme menivät uusiksi, ja  yritim-
me päästä ikkunan takaa tirkistelemään gongia. Panssa-
rilasi oli useiden metrien korkeuksissa, jonne pisimmät 
ja vahvimmat miehet nostivat kolmannen.

Ikkunan takaa paljastui gongin haltija, joka ei tais-
telutta luovuttanut otettaan taikaesineestä. Vanhempi 
gonginvartija taisteli sanan säilä heiluen kiivaasti tun-
tien ajan meidän muiden kannatellessamme häntä. 
Molemminpuolinen väsytystaistelu päättyi kuitenkin 
voittoon ja sopivalla vaihtokaupalla gongi saatiin jälleen 
killan haltuun. Voitokkaina soturit palasivat ristiretkeltä 
juhlittuina sankareina ja palauttivat gongin salaiseen va-
rastoon, jossa ansioituneet sitä vartioivat. 

Gongi oli palannut kotiin.
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MOTHERLOAD
Klassikko, jota jokaisen pitäisi olla pelannut. Tämä kiltalaisia 
viime aikoina villinnyt kaivospeli on kaiken lisäksi erinomai-
nen apu kaivostekniikan opiskeluun. Pelissä tavoitteena on 
porata malmeja ja muuta arvokasta Marsin kallioperästä 
aluksella, joka muistuttaa lähinnä jotain telatraktorin, heli-
kopterin ja katuporan ristisiitosta. Pelin edetessä voi oppia 
yllättäviä asioita muun muassa Marsin kallioperän koostu-
muksesta ja sen ytimestä, sekä löytää marsilaisittain yllät-
täviäkin aarteita, kuten merirosvojen aarrearkun tai epä-
määräisen uskonnollisen artefaktin, joka ensimmäisestä 
kosketuksesta muuttuu selittämättömällä tavalla ehdaksi 
valuutaksi. Mutta mikäpä minä olen kyseenalaistamaan.

+ opettavaisuus
+ juonikas ja polveileva tarina mitä syvemmälle päästään
- traktorin heikko kestävyys allekirjottaneiden käsissä

Olet raahautunut kurssin pakolliselle luennolle, mutta viitosperiodin ollessa jo pitkällä huomaat motivaatiosi ja mielen-
kiintosi opiskelua kohtaan laskeneen lattian tuntumaan. Jodel ja 9GAG on jo selailtu läpi, ja pelkäät pitkästyväsi kuoliaaksi. 
Mikä avuksi? 

Tietenkin wanhat kunnon peruskoulun atk-tunneilta tutut Miniclipin ja Aapelin selainpelit! KoLehden toimitus lähti 
nostalgiamatkalla internetin syövereihin ja selvitti, minkä pelin parissa aika kuluu parhaiten!

NOSTALGISET SELAINPELITKOLEHTI

TESTAA:

TEKSTI: NIKI VIHTOLA JA MARKUS NEVALAINEN
VÄRIVALTAUS
Aapelin ajaton kaksinpelitaisto, jossa ratkaisevina tekijöinä 
ovat vastustajan maksimaalinen kampittaminen sekä sääli-
mätön hiiren klikkailu värejä valitessa.  Pelin voittaa se, joka 
valtaa ensimmäisenä pelialueesta yli puolet. Jos peli tuntuu 
liian helpolta, voi siihen lisätä kellon tuomaan painetta. Puh-
taalle kaksinpelille ominaista on myös vastustajan psyykkaus 
chatin välityksellä, eikä kokemuksien mukaan vastustajan 
ragequit ole edes vaikeaa saada aikaan jonnejen triggeröi-
tyessä varsin nopeasti. Protip: Aloita aina iän kysymisellä  
ja provoa, että lasten pitäisi olla koulussa tähän aikaan  
päivästä.

+ lyhet ja nopeat pelit
+ laadukkaat ja tarkat grafiikat
- vastustajalla aina paremmat värit

TYKKIPELI
Jos pelaamaan on useampi halukas, tykkipeli on varsin var-
teenotettava ehdokas. Kyseessä on aerodynamiikkaa ja bal-
listiikkaa käsittelevä, opetusministeriönkin hyväksymä oppi-
väline, joten voit hyvällä omatunnolla kertoa luennoitsijalle  
vain opiskelevasi fysiikkaa itsenäisesti. Peli opettaa myös 
maailmanpolitiikkaa, eli liittoutua kannattaa niiden kanssa 
joilla on SS-20 Saber -ydinohjuksia. Ja sitten tietysti puukot-
taa selkään.

+ pelin parissa viihtyy parhaimmillaan koko luentosali
+ Game Of The Year 1942
- arvaamattomat tunteenpurkaukset
- kaverisuhteet koetuksella
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BOXHEAD
Kunnon peliarvostelussa on mukana tietysti myöskin yksi  
kunnon räiskintäpeli. Tällä kertaa tiukasta seulasta läpi pääsi 
varhaista kubismia edustava mestariteos, Boxhead 2 Play 
Rooms, jossa pyritään selviytymään zombien invaasiosta. 
Mitä nopeammin lahtaat valkoisia sekä punaisia zombeja, 
sitä parempia aseita saat. Vaikka käteen sopisi raketinheitin 
tai raidetykki, toimituksen suosikki on vanha ja varma kat-
kaistu haulikko. Peliä suositellaan pelattavan yksin, sillä kak-
sinpelissä ase tuntuu hieman liian usein kääntyvän zombien 
sijasta kohti kaveria.

+ onko tässä pelissä mitään hyvää?
- hyvän pistemäärän saavuttaminen vie helposti yli 20 minuuttia
- ei sieltä laatikosta taaskaan tullut haulikkoa…

SWORDS AND SANDALS
Moniosaisen gladiaattorisaagan toinen tuleminen on hiottu 
timantti. Yksinkertaisilla komennoilla pelattava kaksiulottei-
nen areenataistelu yllättää moniulotteisuudellaan — aseita 
on valittavissa jopa neljästä eri luokasta ja yleisöä voi haus-
kuuttaa pieraisemalla tai heittämällä kärrynpyöriä taistelun 
melskeessä. Yleisön viihtyvyydestä palkitaan suuremmilla 
kultakasoilla, mutta silti ensimmäinen pääbossi koituu liian 
usein pelaajan kohtaloksi.

+ vanhat kunnon koodit voimissaan (kirjoita nimeksi “,,” ja 
paina randomize)

+ pelialueen liki rajattomat tutkimismahdollisuudet
- ilman huijaamista liian vaikea peli

ELASTOMANIA
Mikäli verkkoa ei ole saatavilla, on tämä motocrossmähi-
nä joka luennon pelastaja, kunhan vain olet ladannut pe-
lin koneellesi — tämänhän toki pitäisi kuulua joka läppärin 
vakiovarustukseen. Pelin nostalgia-arvo on mittaamaton. 
Pelin parissa on vietetty niin monet ala-asteen atk-tunnit, 
että huomaat nopeasti muistavasi nopeimmat oikotiet sekä 
muut temput nopeampaan suorittamiseen kaukaa muisti-
si sopukoista.  Elman pelaamista nostalgisempaa olisi enää 
käyttää Netscapea Windows 95:lla, minkä viihdearvo kui-
tenkin on vuosien saatossa laskenut kuin marsun häntä. 
Elastomanian ei.

+ mopon jousitus
+ sulavat radat
+ varma nostalgiatulva
- kuskilla Touretten syndrooma

KAIKEN KAIKKIAAN:

Toimitus suosittelee varsinkin kaikkia yllä olevia pelejä, mutta muistuttaa myös ajankäytön vaaroista. Tähänkin 
piti tulla laadukasta tutkivaa journalismia killan johdon hämäristä kytköksistä itärajan taa, mutta eihän siitä sit-
ten mitään tullut kun päädyttiin vaan nostalgiapäissämme notkumaan Aapelissa. Lopulta sitten uskottiin tämän 
olevan kuitenkin viihdearvoltaan paljon parempi juttu, niin se toinen jäi tyystin tekemättä. 

Toimituksen ennakkoselvityksen yksimielinen suosikki, Club Penguin, on valitettavasti poistettu verkosta 
29. maaliskuuta 2017.
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OTANIEMEN KOIRATKOLEHTI

HAASTATTELEE:

BÖRJE
2 vuotta, labradorinnoutaja

Myös Börje rakastaa Otaniemessä oloa ja pääasiallisesti lähinnä nukkuu, syö 
sekä paskoo. Hän on iloinen ja veikeä veikko, joka tulee toimeen niin ihmisten 
kuin muiden koirienkin kanssa.

Labradorinnoutaja on Suomen suosituin koirarotu. Rodun alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut noutaa 
alasammuttu pienriista. Nykyään rodun ominaisuuksia hyödynnetään monipuolisesti erilaisissa 
harraste- ja työtoiminnassa kuten huumeiden paikantamisessa.

NASU
5 kuukautta, suomenlapinkoira

Nasu viihtyy hyvin Otaniemessä, erityisesti Lackörsuddenissa, jossa hän viettää 
aikaa naapuriensa kanssa. Ympäristötietoisena koirana Nasu on valmis syömään 
kaiken maasta löytämänsä raadoista muovipusseihin, joten muistakaahan olla 
roskaamatta!

Suomenlapinkoiran patsas löytyy Enontekiöstä. Suomenlapinkoirat ovat karvaisia koiria, joiden alkupe-
räinen käyttötarkoitus on ollut porojen paimentaminen. Vaikka rodun edustajia käytetäänkin nykyään 
enemmän arktisten alueiden ulkopuolella harrastekoirina, voidaan heidät myös helposti kouluttaa pai-
mentamaan esimerkiksi fukseja.

MASA
syntyy uudelleen joka wappu, heliumpallo

Masa viihtyy erityisesti Ulliksella toukokuun ensimmäisenä päivänä muiden ro-
tunsa edustajien seurassa. Masalla on rodulleen ominaisesti vahva riistavietti, 
joten hänet on syytä pitää aina tiukasti kytkettynä.

Heliumpallot ovat suosittuja Otaniemessä erityisesti wapun aikoihin. Rodun alkuperäinen käyttötarkoi-
tus on koristeena erilaisissa karnevaalimaisissa tapahtumissa, mutta nykyään erityisesti vanhempien 
yksilöiden sisälmysten uusiokäyttö äänihuulten resonanssitaajuuden nostajana on lisääntynyt.

Suomessa on lähes miljoona koiraa, ja oma osansa löytyy myös Otaniemestä. 
Kylän karvaisimmat, tai ainakin suloisimmat, asukkaat jäävät helposti huomiotta, 
joten Kolehti päätti avata lukijoilleen muutamien Jämeräntaivalta pitkin 
tassutelleiden yksilöiden taustoja. TEKSTI JA KUVAT: NEEA NIEMINEN




