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PÄÄKIRJOITUS
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Hyvää kesää arvon kiltalaiset ja 
muut lehteä lukevat!

Kesä tuo joka vuosi pal-
jon muutoksia mukanaan.  

Koulu vaihtuu työksi, sää muuttuu huonos-
ta yleensä ainakin hieman paremmaksi sekä 
housun lahkeet muuttuvat lyhyemmiksi. It-
selläkin on tullut muutoksia tähän kesään. 
Aloitin kokonaan uudessa työpaikassa. 
Vanhassa paikassa ehdinkin jo viihtyä kuusi 
vuotta aina kun koulultani ehdin. Tykkä-
sin todella paljon vanhasta työpaikastani, 
mutta jo neljännen opiskelijavuoden lähen-
tyessä näin, että oli aika vaihtaa pois haa-
larihommista. Pidän myös uudesta siististä 
toimistotyöstäni, vaikka se tietenkin aluksi 
jännitti. Älkää kiltalaiset antako jännityksen 
voittaa teitä vaan lähtekää reippaasti uuteen 
mukaan, myös kiltahommiin.

Kesä muuttaa myös arkirutiinini täysin 
päälaelleen. Kouluaikana tuntuu arkipäivät 
olevan kiireisimpiä. Ensin koulua, sitten 
koulutehtäviä ja illalla vielä jotain oheistoi-
mintaa. Nyt kesällä olo tuntuu jopa hieman 
tyhjältä. Töitten jälkeen ei kotona tarvitse 
juuri mitään enää tehdä. Onneksi tilannetta 
tasoittavat kesän täyteen varatut viikonlo-
put sekä iltapuuhina tehtävä lehti. Iltaisin 
lehteä tehdessäni olenkin hieman jopa yllät-
tynyt, etten ole vielä kertaakaan ollut yksi-

nään tekemässä lehteä Maarintalolla. Täällä 
on joka ilta ollut joku muu jonkun muun 
työn parissa.

Alkukesä on ollut lämpimin ja kuvin 
vuosikymmeniin, vaikka juuri tätä kirjoitta-
essa ulkona on kylmä ja vettäkin tuli hieman 
alas. Yritetään muistaa nämä alkukesän hy-
vät säät, jos käykin huonosti ja juhannukse-
na* sataa epämääräistä lähes kiinteää aines-
ta taivaalta muutaman asteen lämpötiloissa.

Tästä lehdestä löytyy muutama jo vii-
me lehdestä tutuksi tullut palsta, hieman 
tutkivaa journalismia, tuotetesti sekä uusi 
kirjoittaja. 

Toivottavasti nautit lehdestä ja muista-
kaa nauttia kesästä, minä ainakin nautin.

   -Alex
*lehti julkaistaneen juhannuksen jälkeen, 
joten nyt jo tietänemme miten sään kanssa 
kävi.
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PUHIKSEN PALSTA
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Wapusta on toivottavasti jo 
tässä vaiheessa kesää sel-
vitty.

Kyllä Wappu on yhtä 
suurta opiskelijakulttuurin ja teekkarihuu-
morin juhlaa. Sen hulinassa opiskeluiden 
vuoksi vuodatettu hiki unohtuu ja huole-
ton fiilis valtaa mielen. Wappu ei myöskään 
katsonut säätä, sillä Ullanlinnanmäellä tel-
tallamme vieraili paljon kiltalaisia ja van-
hempia opiskelijoita. Kuohuviiniä saatettiin 
myös nauttia. Ihailtava määrä Koneinsinöö-
rikillan fukseja levitti Wapun ilosanomaa ja 
sai päähänsä teekkarilakin. Sitä on syytä 
kantaa ylpeydellä! Syksyllä osa tuoreista 
tupsupäistä pääsee opettamaan uusille fuk-
seille teekkariuden saloja ISOhenkilöinä. 
Mahtavaa, että niin moni on lähtenyt mu-
kaan! 

Opintoihin liittyen, kandidaatintyö on 
kevään aikana palautettu ja Oodin ilmesty-
nyt hyväksytty arvosana. Näyttää siis hyvin 
vahvasti siltä, että kolmen vuoden aherrus 
on kantanut hedelmää. Tämä osaltaan mur-
taa myyttiä, että vapaaehtoistehtävät koulun 
ohessa hidastaisivat opintoja. Tästä pääs-
täänkin kehnolla aasinsillalla siihen, että yli 
puolet hallitusvuodesta on takana. Syksyllä 
on paljon tapahtumia tulossa, mutta aivan 
viimeisenä tehtävänäni on rekrytoida seu-

raava hallituksenmuodostaja. Tässä vai-
heessa sinun tehtävänäsi, arvon lukija, on 
pohtia sinua kiinnostavaa toimintaa KIK-
H19:n riveissä. Ajoittain hallitushommis-
sa tehtävää on paljon, mutta silti opinnot 
rullaavat ja toiminnan tuiskeessa voi oppia 
paljon tärkeitä taitoja sekä paljon itsestään. 

Kiltamme osallistui toista kertaa touko-
kuun viimeisenä viikonloppuna järjestetyil-
le Paukepäiville Sastamalassa. Järjestäjien 
oma kuvaus ”Pelle Pelottomien keväinen 
viikonloppuleiri” kertoo tapahtumasta 
kaiken oleellisen. Tapahtumassa oli todis-
tetusti esillä muun muassa Ievan polkkaa 
soittava teslakäämi. Viime vuonna mukana 
tapahtumassa oli myös kiltamme uljas neu-
vostovalmisteinen telatraktori Tela-Veera, 
joka sai kirmata pitkin peltoja. 

Nyt kesän aikana on tarkoituksenani 
ladata akkuja ja keskittyä kesätöihin. Tämä 
on ensimmäinen kesäni Otaniemessä, ja on 
mahtavaa päästä nauttimaan siitä kesäisessä 
ja rauhallisessa Teekkarikylässä. Viikonlop-
puisin parasta mahdollista kotimaanmatkai-
lua on kiireettömät reissut sukulaisten luok-
se ja kesämökeille. Muistakaa tekin käydä 
tervehtimässä isovanhempianne ja muita 
sukulaisianne. Teekkarien keskeltä irtau-
tuminen virkistää myös mieltä, ja syksyllä 
olemme intoa täynnä vastaanottamassa uu-

sia fukseja ja jatkamassa opintoja.
Hyvää kesää kaikille kiltalaisille, näh-

dään viimeistään orientaatioviikolla!

Koneinsinöörikillan hallituksen puheenjoh-
taja

Joona Stenman



KUMMISEDÄLTÄ

KUOLEMATTOMIA TARINOITA
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Kahdeksanvuotiaana kaaduin 
luistinradalla selälleni ja sain 
aivotärähdyksen. Diagnoosin 
teko oli äidilleni helppoa: kuin 

sarjakuvissa kyselin yhä uudestaan ja uudes-
taan ’mikä päivä tänään on’. Hoidoksi mää-
rättiin viikon mittainen täydellinen lepo. 
Äitini helpotti toimettomuuden tuskaani 
lukemalla minulle ääneen seikkailukirjaa 
nimeltä Kalle Koljosen Kultainen Kolmio. 
Se oli silloin ja on edelleenkin jännittävin 
koskaan kirjoitettu teos. Kirjan juonesta 
muistan vain, että tapahtumat sijoittuivat 
Himalajalle. Jännittävyyden muistan sen si-
jaan hyvin, ja sen miten mielikuvitus lähti 
laukkaamaan pitkin jäisiä vuoren rinteitä. 
Monista vaaroista Kalle täpärästi pelastui 
nokkeluutensa ja hyvän kuntonsa ansiosta. 

Sitten kasvoin aikuiseksi ja aloin lukea 
omatoimisesti. Halusin kuvitella kaiken sen, 
mitä kirjailija jätti kertomatta. 

Minut saa raivon valtaan tyrmistyttävä 

televisiomainos: lukeminen on vain lyhyt 
tuokio - ’hengenveto’ ihmiskunnan histo-
riassa. Juttu jatkuu korostaen, miten sen 
sijaan on jo ammoisina aikoina keräännytty 
kuulemaan tarinoita nuotion äärellä. Kuun-
teleminen se vasta onkin hienoa, ja nykypäi-
vänä tätä mallia edustaa äänikirjojen kuun-
teleminen. 

”Osana tätä salajuonta on 
sana ’kirja’ korvattu muodik-
kaalla hörsöllä ’printtimedia’.”

Tämä kuulostaa harmittomalta ja myöntei-
seltä, vapauttaa mielen ja kädet pitelemästä 
kirjaa.  

Ehkä tuo mainospätkä ei ole kiinnit-
tänyt teidän huomiotanne, kiltalaiset. Siinä 
koko homman kavaluus piileekin, luontai-
nen vastarinta murretaan huomaamatta ja 

kohta kaikki kirjat on poltettu energiajät-
teenä. Osana tätä salajuonta on sana ’kirja’ 
korvattu muodikkaalla hörsöllä ’printtime-
dia’. Ilmaisu niputtaa yhteen tyhjänpäiväiset 
mainokset ja kuolemattomat kirjallisuuden 
helmet. 

Runoilija Heinrich Heine kirjoitti vii-
saasti jo vuonna 1821 natsiaikoja ja muita 
tyrannioita ennakoiden: ’missä poltetaan 
kirjoja, siellä kohta poltetaan ihmisiä’. 

Passiivinen äänitteiden  - äänikirjan 
tai musiikkisoopan - imeminen sulkee pois 
kaikki muut huomion ansaitsevat asiat ku-
ten kesäisen luonnon, toisen ihmisen lä-
heisyyden, hiljaisuuden. Ihminen jää kyp-
symättä, koko lopulta ihmiskunta taantuu. 
Tämä sopii johtajalle ja harhaanjohtajalle, 
kuten Orwelllin kirjassa Vuonna 1984 osu-
vasti kerrotaan. 

Kirjoittaja on luova taiteilija, jonka 
mielikuvitus lentää sateenkaaren korkeu-
della ja sateenkaaren väreissä., monessa 
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aikaulottuvuudessa. Lukija saa parhaimmil-
laan haasteen omalle mielikuvitukselleen 
ja pystyy elämään tuon huikean matkan 
uudelleen. Mutta luetun tarinan kuuntelija 
– poloinen – hän jää ikuisesti lapsen asteel-
le. Kun mielikuvitus ei kehity, ei kehity kri-
tiikkikään. Siinähän se pirullinen tarkoitus 
onkin, paitsi että tuo liike lihottaa ’palvelun-
tarjoajan’ kassaa.

Tätä kirjoittaessa on tuttavani Heikki 
nousemassa Mount Everestin vuorelle – ei 
suinkaan yksin vaan osana kansainvälistä 
retkikuntaa. Hän on yhteiskunnallisesti aika 
vakiintunut mies, suuren suomalaisen yhti-
ön 61 vuotta täyttänyt aluejohtaja. Perhekin 
tuolla miehellä on. Miksi hän nousee?

Kyse ei hänellä ole pakkomielteestä 
’valloittaa’ maailman korkein vuori, ennen 
kuin vanhuus tainnuttaa. Mies on noussut 
viidentoista vuoden aikana kaikkien muiden 
maanosien korkeimmille huipuille. Kaikki 
nousut ovat perustuneet huolelliseen suun-
nitteluun ja valmisteluihin. Everestille hän 
on ollut kahdesti aikaisemminkin menossa: 

Ensimmäisellä kerralla 7000 metrin 
korkeudella 100 m/s puhaltanut tuuli vei 
mukanaan syvyyteen teltat ja kaikki muut 
varusteet. Toisella kerralla sää huononi yl-
lättävän nopeasti. Mukana ollut vielä koke-
neempi nousija sanoi: ’Me voimme päästä 
huipulle, mutta sieltä takaisin selviäminen 
on epävarmaa. Käännymme siis takaisin.’

Tiedän itse, millaisen hurmion tuo 
vuoristo voi ihmiseen aiheuttaa. Vaikka-
kaan omat yritykseni eivät olleet ennätyksiä 
kenenkään muun mittakaavassa kuin minun 
itseni.    

Toivotan kiltalaisille hyvää kesää. Va-
ratkaa matkaanne mukaan paksuja kirjoja 
sekä aikaa niiden lukemiseen.

Kummisetä
Pentti ’Häksä’ Häkkinen  



EDUSTAJISTO- 
PALSTA
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KoLehden edustajistopalstalla seurataan kuulumisia Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajistosta. Palsta keskittyy julkaisujen välissä ta-
pahtuneisiin asioihin. Edustajistopalstan tarkoituksena on tuoda edus-
tajiston toiminta lähemmäksi jokaista KoLehden lukijaa.

Kuulumiset kokouksista 
5/2018 ja 6/2018

Viimeisimmän edustajisto-
palstan kirjoittamisen jäl-
keen on taas aika ehtinyt 
vierähtää ja edustajistossa 

on ehditty käsitellä paljon asioita.  Opis-
kelijakeskuksen valmistelu on edennyt ja 
AYYH järjesti asian tiimoilta opiskelijakes-
kusseminaarin, missä Lujakin oli edustettu-
na. Seminaarissa työstettiin ideoita ohjatun 
fasilitoinnin avulla ja seminaariin osallistu-
neet olivat tyytyväisiä järjestelyihin. Lisäksi 
ennen vappua edustajistossa oli käsittelyssä 
vuoden 2017 toimintakertomus sekä tilin-
päätös ja vastuuvapauden myöntäminen 
vuoden 2017 hallitukselle. AYY:n talous-
johtaja esitteli tilinpäätöksen edustajistolle 
tuttuun tapaan. Yllämainittujen asioiden 

lisäksi edustajistossa on ehditty käsitellä 
vaikka ja mitä. 

Aktiivisten toimijoiden huomioimis-
ta päivitettiin edustajistossa toden teolla. 
Stipendiohjesääntöä päivitettiin siten, että 
myös kuluvan vuoden vapaaehtoistehtävät 
lasketaan mukaan stipendin myöntämisessä. 
Tämän ratkaisu nähtiin palkitsevammaksi, 
koska henkilö voi todennäköisemmin saa-
da stipendin ollessaan vielä aktiivinen va-
paaehtoistoiminnassa ja stipendistä saatava 
raha koettiin hyödyttävän taloudellista tilan-
netta enemmän tällöin, kun vapaaehtoistyöt 
vievät aikaa esimerkiksi työssä käymiseltä. 
Lisäksi huomionosoitusohjesääntöä päivi-
tettiin siten, että huomionosoituksia voi-
daan jakaa vuosittain enemmän kuin tähän 
asti on voitu. Huomionosoitusten maksimi-
määrän korotus nähtiin tarpeelliseksi, koska 

ylioppilaskunnan parissa toimii iso määrä 
aktiivisia vapaaehtoisia ja huomionosoitus-
ten saamiseen vaaditaan useita vuosia kes-
tävä ura vapaaehtoisena. Tästä syystä näh-
tiin, että useat arvokasta vapaaehtoistyötä 
tehneet jäävät ilman mahdollisuutta saada 
ylioppilaskunnan huomionosoitusta teke-
mästään vapaaehtoistyöstä. 

Alkukevään aikana edustajistossa nousi 
esille tasa-arvo sekä AYY:n alaisen toimin-
nan sukupuolittuneisuus ja näitä asioita 
käsiteltiin useammassa kokouksessa. Su-
kupuolittuneisuuden tiimoilta käytettiin 
ensimmäistä kertaa ryhmien etukäteen 
valmistelemia ryhmäpuheenvuoroja, jotta 
keskustelu ei venyisi yksittäisten ryhmän 
edustajien puheenvuorojen takia. Asian 
käsittely ryhmäpuheenvuorojen kautta oli 
onnistunut, sillä kaikilta ryhmiltä kuultiin 



hyvät puheenvuorot ja keskustelua ei ve-
nytetty turhaan. 

Keväällä edustajiston käsittelyyn 
nousi myös SYL:n eli Suomen ylioppilas-
kuntien liiton liittokokousohjesääntö ja 
sen päivittäminen, jotta liittokokoukseen 
valittavien AYY:n edustajien valinta olisi 
helpompi eikä edustajia valitessa joudut-
taisiin käymään keskusteluja valitsemista-
vasta. Liittokokousohjesääntöä käsitellään 
vielä kevään viimeisessä edustajiston ko-
kouksessa 7/2018, milloin olisi tarkoitus 
päättää ohjesäännöstä, minkä perusteella 
syksyllä ja jatkossakin toimitaan. Ohje-
säännön päivittäminen herättää varmasti 
paljon keskustelua kokouksessa, kun sitä 
käsitellään, koska kaikki eivät esimerkiksi 
pidä siitä, että AYY:n hallituksella on oi-
keus nimetä 5 varsinaista ja 5 varaedusta-
jaa. 

Kaiken edellä mainitun lisäksi ke-
väällä pistettiin käyntiin AYY:n linjapape-

riuudistus, missä on tarkoituksena käydä 
läpi kaikki olemassa olevat linjapaperit ja 
katsoa ovatko ne ajan tasalla tai ristiriidas-
sa toistensa kanssa. Linjoista on tarkoitus 
koota yksi yhtenäinen paperi, josta löytyy 
kaikki AYY:n linjat, sillä tähän asti AYY:llä 
on ollut useita eri linjapapereita. Linjapa-
pereiden päivittäminen on iso projekti, 
minkä takia edustajisto katsoi parhaaksi, 
että AYYH sekä työntekijät tekevät päivit-
tämistä ja linjapaperit käyvät edustajisto-
ryhmillä sekä valiokunnilla kommentoita-
vana. Linjapapereita työstetään kesälläkin 
ja asiaan liittyen on avattu kysely, minkä 
kautta kuka tahansa AYY:n jäsen voi tuo-
da omia ideoitaan esille. Kysely löytyy 
muun muassa AYY:n Facebookista ja ky-
sely on auki aina 31.7. asti. 

Edustajiston kevään viimeinen ko-
kous pidetään torstaina 31.5*., jolloin 
käsitellään aikaisemmin mainittu SYL:n 
liittokokousohjesääntö sekä vasta esille 

noussut esitys edustajistokauden lyhentä-
misestä nykyisestä kahdesta vuodesta yh-
teen vuoteen. Näiden lisäksi kokouksessa 
käsitellään joka kokouksessa tulevat halli-
tuksen kuulumiset sekä opiskelijakeskuk-
sen tilannepäivitys. 

Jani Pusula
Edustajistoryhmä Lujan ryhmä-

puheenjohtaja

* Teksti on kirjoitettu ennen 31.5., 
mutta se todennäköisesti julkaistaan vasta 
sen jälkeen, jolloin viimeisessä kappalees-
sa käytetyt aikamuodot eivät pidä paik-
kaansa. 



PULKAARIA

Oy PLK Ab testaa...
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Tempun ollessa kovinkin yllättävä, pidimme heti aa-
musta palaverin, jossa tarkastettiin myös varmuuden 
vuoksi vielä kaikkien olevan paikalla. Palaverin paikak-
si valittiin Helsinki-Vantaa lentokentän suosituin neu-
votteluhuone, joka sopi tarpeeseemme erittäin hyvin. 
Jo välittömästi palaverin jälkeen osa työryhmästä oli 
kadonnut. Onneksi kadonnut ryhmä olikin vain lähte-
nyt etukäteen kohti lentomme lähtöporttia, jossa meil-
lä kaikilla olikin iloinen jälleennäkeminen. Ja vihdoin 
PULKAARIA kutsui

Pitkään ja viimeisen päälle tarkkaan suuniteltu mat-
kamme alkoi hyvin aikaisin vilpoisena huhtikuisena aa-
muna. Ensimmäisenä agendalla oli saada kaikki ajoissa 
lentokentälle, mikä kaikkien yllätykseksi onnistui erit-
täin hyvin.

Lyhyen ja rentouttavan lennon jälkeen pääsimme kaik-
ki maahan ja tajusimme majoituksemme sijaitsevan 
melko kaukana lentokentästä. Onneksi heti saapuvien 
aulassa oli reipas nuori mies, joka lupasi viedä meidät 
majoitukseemme vain pientä käteismaksua vastaan. 
Hän jopa antoi numeronsa meille, jotta pääsemme 
myös reissun lopussa hänen kyydillään takaisin lento-
kentälle!



12

Huomasimme ajomatkalla kartanomme sijaitsevan 
korkealla vuoren rinteillä. Tämä tarjosi meille aivan 
uskomattoman hienot maisemat alas laaksoon, merel-
le päin. Villassamme oli viisi makuuhuonetta ja kuusi 
sänkyä. Koska matkailijoita oli kymmenen, pääsimme 
nostamaan firman ryhmähenkeä nukkumalla pareissa 
saman peiton alla.

Vaikka Ruttupapaksi kutsuttu majoittajamme olikin 
jättänyt meille valtavan määrän sekä syötävää että juo-
tavaa kokousevästä, päätimme suunnata välittömästi 
lähikauppaan. Paikallinen lähikauppa, Ultra Ribola, ei 
täysin sopinut matkamme luonteeseen, sillä sieltä ei 
jostain syystä saanut kunnolla kuitteja. Ilman kuittia 
yrityksen laskutus menee sekaisin, mutta uskoimme 
silti selviävämme. Onneksi havaitsimme hintatason 
olevan melko alhainen.
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Loppumatkamme koostui paikalliseen työvoimaan ja 
arkkitehtuuriin tutustumisesta, työpalavereista virvok-
keiden äärellä, jänishypyistä ja auringonottamisesta 
altaalla sekä pulkaarian kielen oppitunneista. Kokonai-
suutena Oy Peltityöt, laatoitus ja kittaus Ab antaa Pul-
kaarialle arvosanan 4/5, toivottavasti se kutsuu meitä 
uudestaankin.



KOLUMNI

VITUN
HETEROT
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Kirjoittaja on hippifeministi ja Koneinsinöörikillan lukkarijaosvas-
taava. Hän on myös entinen teoreettisen filosofian opiskelija eli 
ikuinen humanisti. Kirjoittajalla on suuri intohimo puukerrostalo-
rakentamiseen.

Kautta aikojen Koneinsinöö-
rikillan lukkarijaosvastaavat 
ovat tykänneet naisista. Niin 
minäkin, vaikka muutkin su-

kupuolet kelpaa. Suomen väestöstä 5-15 
prosenttia eli 300 000 - 800 000 ihmistä on 
homo- tai biseksuaalejai, ja olen yksi heistä.

Kun tulin Koneelle fuksiksi, minua 
pelotti. Olin teoreettista filosofiaa opiskel-
lut feministi ja punaviherhippi, ja minua 
jännitti valtavasti lähteä fuksiksi Koneelle, 
jonka maine on suunnilleen ”se konserva-
tiivisin teekkarikilta”. Istuin kiltahuoneella 
ensimmäistä kertaa ja ihmettelin teekkarien 
menoa, kun joku huusi huoneen toiselta 
puolelta: ”Vitun homo!”

Kommentti ei ollut minulle. Sen heitti 
joku teekkarijätkä kaverilleen. Tuntui kuin 
joku olisi lyönyt. Toivoin että joku sanoisi 

jotain, huomauttaisi että älkää nyt urpot 
viitsikö, täällä voi olla vaikka seksuaalivä-
hemmistöjä paikalla, ei tuo ole kivaa niitä 
kohtaan. Mutta kaikki jatkui kuin ei mitään. 
Tajusin, että ei ketään kiinnosta, poistuin 
kiltahuoneelta ja koko kilta ahdisti. 

”EI kuitenkaan riitä, että 
sanotaan ”kaikkien olevan 
tervetulleita”. Sen pitää myös 
näkyä toiminnassa.”

Miksi se oli niin paha juttu? Haukkumasa-
noina käytetään usein epähaluttuja ominai-
suuksia (idiootti, pelle). Homo on ollut täs-
sä listassa siksi, että se on pitkään ollut 
vastenmielinen ominaisuus: homous lakka-
si olemasta rikos 1971 ja sairaus 1981ii. 

Mutta vaikka nykyään homous päällisin 
puolin hyväksytään normaalina ominaisuu-
tena, ei todellakaan ole niin, että kaikki ih-
misen suuntautumiset hyväksyttäisiin sa-
manarvoisina. Jokainen ”Vitun homo!” 
tuntuu muistutukselta, että homous on 
epänormaalia, outoa ja ällöttävää, ja että 
homot ovat ”niitä toisia”, eivätkä kuulu 
meidän joukkoomme. Vaikka sanoja ei tar-
koittaisi pahaa, hän pitää tätä perinnettä 
yllä. Kaikki tämä tekee kaapista tulemisen 
eli omana itsenään olemisen tuhat kertaa 
vaikeammaksi. 

Vitun homoa on sittemmin huudel-
tu kiltahuoneella ja KIKin tapahtumissa 
melko jatkuvasti. Olen ymmärtänyt, että 
homoja vastaan ei teoriassa ole mitään, ja 
naispuolisia sellaisia on killan toiminnassa 
nähty useampikin. Yhtään mieshomoa en 
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kuitenkaan tiedä tuntevani, vaikka tunnen 
varmaan sata ihmistä tässä killassa. Olen 
kuitenkin aivan varma, että heitä on ja on 
ollut.

Kuvittelen heidät: astumassa fuksina 
kiltahuoneelle, katsellen muita epäröiden, ja 
miettien, mikä heidän paikkansa on täällä. 
Kaikki kiltahuoneen miehet näyttävät mel-
kein samalta. Kaikki puhuvat intistä, au-
toista ja jääkiekosta, räyhäävät ja ölisevät, ja 
aina jostain kuuluu ”vitun homo!”. Niin, ei-
vät tietenkään kaikki ja aina. Mutta ensivai-
kutelma ja yleisfiilis riittävät määrittämään, 
jääkö joku killan toimintaan vai ei. Ihmiset 
haluavat tuntea, että he kuuluvat porukkaan 
ja ovat hyväksyttyjä omana itsenään. Onko 
tämä sellainen porukka, johon erilainenkin 
on tervetullut?

Minä melkein lähdin kävelemään enkä 
ikinä tullut takaisin. Mutta sitten päätin, että 
yritän kuitenkin muuttaa asioita. Kuitenkin 
ymmärrän tosi hyvin niitä, jotka eivät jak-
sa. Varsinkin miehelle on hyvin vaikea olla 
tippaakaan erilainen, kun tuntuu, että jo 
pistämällä liian värikkäät vaatteet päälle saa 
kommentointia osakseen. Mitä tapahtuisi, 
jos joku mieheltä näyttävä haluaisi tosissaan 
pukeutua mekkoon?

Jokainen kilta saa tietysti päättää, mil-
laisia ihmisiä haluaa mukaan. Ei kuitenkaan 
riitä, että sanotaan ”kaikkien olevan terve-
tulleita”. Sen pitää myös näkyä toiminnassa. 
Juuri tätä varten ovat häirintäyhdyshenkilöt, 
vähemmistöt mukaan ottava puhetapa, sa-
teenkaariliput, turvalliset tilat, syrjinnästä 
vapaat alueet ja tasa-arvovaltuutetut. Ne 
ovat normista poikkeaville merkki tulla mu-
kaan toimintaan. Kädenojennus: olet terve-
tullut, vaikket olisi perusteekkari

 iSetan toimittajaopas 2016, s.8
 iihttp://seta.fi/historia/ 
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Teksti ja kuvat: Teekkarien autokerhon raking-jaos

-EKSKURSIO
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Gatebil on norjalainen festi-
vaalien sarja, jossa pääosas-
saa näyttelee drifting-autoilu. 
Sivuosissa ovat time attack 

-autoilu ja festivaalin musiikkiesitykset. 
Gatebilejä järjestetään moottoriradoilla 
Norjan Rudskogenissa ja Ruotsin Mantor-
pissa yhteensä noin neljä kertaa vuodessa. 
Tällä kertaa suuntasimme Teekkarien Au-
tokerholta kahden auton voimin Mantorp 
Parkiin, Ruotsin Gatebiliin. Alkuperäinen 
Gatebil järjestettiin Rudskogenissa, ja kuu-
leman mukaan siellä on edelleen vielä astet-
ta rajumpi meno kuin Mantorpissa.

Starttasimme matkan keskiviikkona 
rankan työpäivän jälkeen. Autot oli pakattu 
ääriään myöten täyteen eikä loppumatkal-
la paljastunutkaan, yllättävää kyllä, yhtään 
kriittistä kotiin unohtunutta tavaraa. Majoi-
tusmetodinamme toimi TERESiltä vuok-
rattu korotettu sissiteltta, johon mahtui juu-
ri sopivasti seitsemän hengen ryhmämme 
nukkumaan. Iskuryhmämme tunnuksena 
toimivat kemppisuikat päässä kurvasimme 
hyvissä ajoin ennen laivan lähtöä olympia-
terminaalille. Matka ei ollut aivan kivuton, 
sillä autoista uhkasi loppua niin polttoaine 
kuin kuljettajilta kärsivällisyys. Heti laivaan 
päästyämme riensimme nauttimaan buffe-
tin antimista ja tukevahkon aterian jälkeen 
kävimme täysin vatsoin nukkumaan kellon 
lyödessä jo 21. Ruotsin päässä päivä au-
keni kesäisen aurinkoisena. Suuntasimme 

automme keulat kohti Linköpingiä, jossa 
suoritimme heti alkuun vierailut paikalli-
seen Biltemaan sekä Ikeaan. Mukaan tart-
tui kaikkea tarpeellista, kuten hiiligrilli sekä 
kolme kappaletta tukevia pöytiä. Matkalla 
Mantorpiin pysähdyimme vielä ruotsin il-
mailumuseossa ihmettelemässä hävittäjiä. 
Loppuilta menikin sitten leiriä pystytellessä 
ja falukorvia grillaillessa. Itse tapahtuma ei 
ollut alkanut vielä torstaina, vaikka leirintä-
alueelle pääsikin jo pystyttämään majoitus-
ta.

Perjantaiaamuna heräsimme järky-
tykseen, kun paviljonkimme päätti tuulen 
siivittämänä lennähtää naapurin puolelle. 
Insinöörintaitomme eivät olleet ottaneet 
tarpeeksi huomioon paviljongin melko 
suurta tuulipinta-alaa verrattuna sen hyvin 
alhaiseen painoon ja olemattomaan maa-
hankiinnitykseen. Aikaisin aamulla alkoi 
myös kuulua moottorien ärjyntää viereisel-
tä pääsuoralta. Radan pääsuoran läheisyys 
ja viereisellä tontilla laulanut 20kW tehoi-
silla subwoofereilla varustettu perävaunu 
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varmistivat, että ääntä leirissä riitti. Viral-
lisesti hiljaisuus alkoi kahdelta yöllä ja en-
simmäiset autot starttasivat radalle jo klo 7 
aamulla, joten liiasta nukkumisesta oli turha 
huolehtia. Ajan tappamiseksi meillä oli mu-
kana myös 40cc kaksitahtimoottorilla va-
rustettu polkuvalmetti, joka herätti muussa 
festarikansassa erinomaista hilpeyttä. Har-
millisesti tiukan aikataulun takia Valmetin 
voimansiirto oli hieman hutiloiden tehty ja 
ketju ei oikein tahtonut pysyä päällä. Tämän 
takia emme päässeet myöskään testaamaan 
traktorin laskennallista, yli 50km/h huip-
punopeutta.

Itse autoilutapahtuma rullasi koko päi-

vän ajan, joka päivä perjantaista sunnuntai-
hin. Radalla nähtiin eri vuoroilla kalustoa 
laidasta laitaan, aina itseräpelletyistä drifti-
volvoista isolla rahalla rakennettuihin time 
attack -lamborghineihin ja -porscheihin. 
Yhteistä kaikille autoille oli, että ne olivat 
tehojensa puolesta oikeita tykkejä, eivätkä 
suinkaan mitään pikkupoikien nallipyssyjä. 
Ajovuorojen välissä kävimme myös varik-
koalueella tarkastelemassa autoja. Gatebil 
on siinä mielessä poikkeava tapahtuma, että 
varikkoalueet ovat yleisölle täysin avoimia 
ja autoihin pääsee tutustumaan lähietäisyy-
deltä. Erityisesti seurueemme volvokuskit 
saivatkin inspiraatiota rakennelluista turbo-

tiiliskivistä. Ihmeteltävää riitti; esillä oli niin 
Nissaneita Volvon moottorilla kuin Vol-
voja Nissanin koneella. Yleisesti suosittuja 
moottoriaihioita rakentamiseen olivat juuri 
Volvon B230 ja Modular Engine -sarjan vii-
si- ja kuusisylinteriset mallit sekä Chevrole-
tin LS, Toyotan JZ ja BMW:n monet eri 
moottorit. Myöskään wankel-moottorien 
ystäviä ei ollut unohdettu. Esillä oli useita 
Mazdan 13B -moottorisia autoja, niin japa-
nilaisia kuin eurooppalaisia. Tapahtuman 
tehokkaimmissa autoissa oli tehoa reilusti 
yli 1000 hevosvoimaa, kuten eräässä BMW 
Z3:ssa, johon oli asennettu Chevroletin 
viritetty ja remmiahdettu V8. Ja tottakai, 
löytyi Gatebilin varikolta ainakin yksi Saab 
myös.

Meno kuuman päivän jälkeisenä valoi-
sana kesäiltana oli railakas. Nautiskelimme 
festariohjelmasta sekä -tunnelmasta, ja taisi-
pa yksi seurueemme jäsen erehdyksen kaut-
ta nauttia myös marinolista (oli kuulemma 
pahaa). Illan pääesiintyjänä toimi autoiluta-
pahtuman luonteelle sopivasti Drömhuset 
suoraan ysäriltä. Meno festarialueella oli 
todella rentoa, eikä näin suomalaisena juro-
na voi muuta kuin hattua nostaa ruotsalais-
ten vieraanvaraisuudelle ja avoimuudelle. 
Kemppisuikatkin olivat harvinaisen on-
nistunut valinta festarialueella, sillä ainakin 
positiivisesta palautteesta päätellen ruotsa-
laiset ja norjalaisetkin ymmärsivät oikeasti 
hyvien hitsauslaitteiden päälle. Samalla tuli 
treenattua kielitaitoa usean ruotsin, ja ken-
ties myös norjankurssinopan edestä. Aina-
kin eräs seurueemme jäsen muuntui yleensä 
alkuillasta sujuvaksi ruotsin kielen puhujak-
si ja myöhemmin illasta tanskan kielen tai-
tajaksi. Myöhemmin yöllä grillailun lomassa 
esittelimme leirinaapureillemme myös teek-
karipiireissä tutuiksi tulleita seuraleikkejä. 
Ruotsalaiset olivat ihmeissään.

Lauantaipäivänä ohjelmassa oli Gate-

Majoituksemme osui ilmeisesti jonkinlaista hyvinvointipalvelua tarjoavan asuntovaunun 
viereen.
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bilin driftausmestaruuskilpailu. Möyhy oli 
melkoinen, kun kilpurit kaahasivat rataa 
ympäri kumi jatkuvalla syötöllä palaen. Ku-
minkäry peitti ajoittain koko radan ja par-
haan mutkan kohdalla olevaan katsomoon 
ei ollut mitään asiaa ilman korvatulppia 
kisabensan paukkuessa autojen putkistois-
sa. Suomea kisassa edusti Black Smoke 
Racingin Teemu Peltola diesel-mersullaan. 
Valitettavasti Teemun suoritus ei riittänyt 
teknisten vaikeuksien ja pienen yliyrittämi-
sen takia kilvan voittoon. Päivän mittaan 
jaettiin myös palkintoja parhaimmille tu-
ning-autoille. Pystejä keränneet autot olivat 
poikkeuksetta hiottu loppuun asti niin tek-
niikaltaan, kuin ulkomuodoltaan. Illalla lop-
pushowssa pääsimme seuraamaan gymkha-
nakilpailua, jossa autot pujoittelivat radalle 
rakennettujen esteiden välistä kelloa vas-
taan. Tässä kilpailumuodossa nousi hienos-
ti esille taka- ja nelivetoisten autojen vah-
vuudet sekä heikkoudet. Nopeimmat autot 
olivat takavetoja, sillä radan ollessa erittäin 
tiukka nelivedot olivat lähes poikkeuksetta 
liian kankeita jyrkissä mutkissa. Kierrosten 
välissä esiintyivät niin laskuvarjohyppääjät 
kuin motocross- ja FMX-kuljettajat stunt-
teineen.

Sunnuntaina sää alkoi kääntyä sateisek-
si, joten pakkasimme kamppeet autoihin, 
heitimme tuulen runteleman paviljongin ja 
hyvin palvelleet Ikean pöydät roskikseen ja 
kurvasimme Tukholman satamassa odotta-
vaan laivaan.

Black Smoke Racingin Mercedes valkoisessa savupilvessä 
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