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Erittäin loistavaa syksyn alkua kil-
talaiset ja muut lehden käteensä 
napanneet. Viime lehden pää-
kirjoituksessa puhuin hieman 

kesätöistä ja aion jatkaa syksystä huolimatta 
samalla linjalla.

Jo keväällä hakiessani kesätöitä, kesän 
aikana ja yhä syksyllä työpaikassani jatkaessa 
olen jutellut avovaimoni Vilman kanssa ke-
sätöistä. Hän opiskelee suomen kieltä. Alan 
opiskelijat valmistuvat moneen ammattiin, 
mutta kuitenkin merkittävä osa äidinkielen 
opettajaksi. Vilma ja hänen kaverinsa ovat 
usein melko kateellisia minun tilanteestani 
keväällä, kun haen useita oman alan työ-
paikkoja, ja minulla on lisäksi melko hyvät 
mahdollisuudet päästä niihin. Vilma pää-
si onneksi viime kesänä oman alan töihin 
Kotimaisten kielten keskukseen, mutta suu-
rin osa hänen kavereistaan on esimerkiksi 
ravintolassa, varastossa tai Linnanmäellä 
töissä. Opettajilla kun on hieman huonosti 
töitä kesälomien aikana. Omat kaverini tun-
tuvat kaikki olevan oman alansa töissä.

Syksyn alkaessa teekkareille hyvin 
usein tarjotaan osa-aikaista paikkaa kesä-
työpaikastaan, joten monet pääsevätkin ra-
kentamaan uraansa jo kunnolla opiskelujen 
aikana. Suomen kielen opiskelijoiden tilan-
ne paranee hieman syksyisin, kun he saavat 

mahdollisuuksia toimia sijaisina kouluissa. 
Sijaisuudet ovat kuitenkin lyhyitä ja har-
millisen epäsäännöllisiä. Lyhyet ja epäsään-
nölliset pätkät ovatkin arkipäivää monilla 
aloilla. Teekkarialoilla on kuitenkin usein 
toisin. Humanistiset tieteet ja kasvatustie-
de on vain yksiä esimerkkejä aloista, joissa 
oman alan töitä joutuu hakemaan kiven alta 
opiskelujen aikana.  

Tätä lukevat fuksit, älkää pelätkö, vaik-
ka ette heti saisi oman alan töitä tai heti 
pääse osa-aikaiseksi. Itse olin ensimmäiset 
kaksi opiskelukesääni suhteilla hankituissa 
haalarihommissa ja kolmantena kesänä pää-
dyin koulutusta vastaavaan toimistotyöhön, 
jossa jatkan yhä syksyllä. Samanlainen tari-
na on monilla muillakin – alan töitä on kyllä 
tarjolla. 

Tarkoituksena ei ole pilkata tai vähä-
tellä eri aloja. Haluan vain muistuttaa teitä 
teekkarit, että olette todella onnekkaita. 
Lisäksi kannattaa tutustua eri opiskelualoi-
hin ja alan opiskelijoihin, poikkitieteellisyys 
saattaa opettaa vaikka mitä.

   -Alex
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Guten Tag!
Yhtä varmasti kuin ensilu-

mi yllättää autoilijat myös Ko-
neinsinöörikillan syysnaamiai-

set, tuttavallisemmin Bordelli, hämmentää 
opiskelijoita. Tänäkin vuonna Bordelli oli 
kuuma, kostea ja täynnä. Se on varmasti 
yksi vuoden erikoisimmista juhlista. Nyt 
onkin hyvä hetki katsoa hiukan taakse, min-
kä jälkeen voi hyvin mielin keskittyä tule-
vaan.

Kesällä 2018 Koneinsinöörikillan rei-
lun parikymmenen aktiivin joukko rakensi 
HYKS:in tilauksesta Sairaalaklovnit ry:lle 
Punanenäbiilin kehittämään sairaalaklov-
nitoimintaa Uuteen Lastensairaalaan. Työ-
tunteja Design Factorylla ei laskettu, ja 
päivät venyivät kesätöiden jälkeen pitkiksi. 
Lasten hyväksi tehtävä työ innosti useita kil-
talaisia mukaan, ja myös yrityksistä saatiin 
apua projektiin. Tämä projekti sai huomio-
ta myös yliopiston verkkosivuilla uutisen 
muodossa. Monen suusta olenkin kuullut: 
”Tämä on siisteintä, mitä kilta on aikoihin 
tehnyt.” Kuvia projektista löytyy esimerkik-
si killan Instagram-tililtä.

Viikolla 42 Koneinsinöörikilta järjesti 
European Mechanical Engineering Student 
Council Conferencen, jota tuttavallisemmin 
kutsutaan EMESCCiksi. Tapahtumassa oli 
yhdistysaktiiveja vieraana kuudestatoista 
yliopistosta Euroopasta. Vieraita oli Sak-
sasta, Norjasta, Tanskasta ja Sloveniasta. 
EMESCCissä torstaina vieraat kävivät ex-
cursiolla Koneella, Konecranesilla, ABB 
Marinella tai Arctechilla. Perjantaina vuo-
rossa oli stadisuunnistus Helsingin nähtä-
vyyksiä kierrellen. Lauantaina ohjelmassa 
oli workshopeja sekä Ilkka Hiirsalmen lu-
ento opintojen ja työelämän nivoutumises-

ta toisiinsa ja yhdistystoiminnassa luotujen 
verkostojen tärkeydestä. Vieraat viihtyivät 
Otaniemessä, ja tapahtuma sai positiivis-
ta näkyvyyttä killallemme koko Euroopan 
mittakaavassa.

Ensi vuodesta puheenollen, elämme 
mielenkiintoisia aikoja. Hallitus- ja toimi-
henkilöhaku vuodelle 2019 on auki ja käy 
kuumana. Suosittelen erittäin lämpimästi 
hakemaan, sillä yhdistystoiminta on opin-
tojen suola! 

Koneinsinöörikillan hallituksen puheenjoh-
taja

Joona Stenman

PUHIKSEN PALSTA
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• Fasismi tarkoittaa, että johtajan, valtion tai puolueen uskotaan tietävän paremmin, mikä on yksityisel- 
 le ihmiselle parasta. Fasistisen johdon mielestä kätevintä on, että kaikki uskovat samalla tavalla ja us- 
 kovat samoihin ihanteisiin.

• Otsikon nimitys tarkoittaa minua. Selitys tälle löytyy kirjoitukseni loppupuolelta. 

• On ylpeyden aihe saada palstatilaa lehdessä, joka ei hurskastelevasti korvaa tähdillä kirjaimia sanoissa,  
 jotka saa lausua muttei kirjoittaa. Kiitos lukkarijaosvastaavalle tekstistä numerossa 2/2018. Se pani  
 ajattelemaan.

KUMMISEDÄLTÄ

VITUN
       FASISTI!
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Antiikin kreikkalaiset kertoivat amat-
soneista, jotka olivat hurjia naispuolisia so-
tilaita. He leikkasivat pois oikean rintansa, 
koska se haittasi jousella ampumista. (Vasu-
rit tietysti typistivät vasemman rintansa, jos 
antiikin aikaan tuollaisten luonnonoikkujen 
annettiin varttua aikuisikään asti.) Amatso-
nien valtakunnassa ei ollut lainkaan miehiä. 
Kerran vuodessa lähtivät parhaat soturit 
muutaman viikon tiedustelumatkalle naa-
purikansojen alueille. Retken ohjelmaan 
sisältyi systemaattista ja häikäilemätöntä 
miesten hyväksikäyttöä. Näin turvattiin 
amatsoniyhteisön jatkuvuus. 

Tämän päivän historioitsijat vahvis-
tavat amatsonien olemassaolon. Sellainen 
naisten johtama kansakunta todella asusti 
nykyisen Azerbaidzanin tienoilla. Antiikin 
viisaat kuitenkin liioittelivat amatsonien 
’luonnonvastaisia’ piirteitä, koska pelkäsivät 
matriarkaalisen mallin leviämistä Hellaan 
niemimaalle. Yllättävää kyllä on saman ta-
paisia naisten johtamia järjestäytyneitä yh-
teisöjä löytynyt varsinkin Etelä-Amerikasta. 
Maailman vetisin (ja massaltaan savisin) 
joki Amazon onkin yllättäen perinyt nimen-
sä Keski-Aasian arojen suunnalta.

Miehiseen sukupuoleen on liitetty tais-
telun ja väkivallan geenit. Siksi on usein 
pohdittu, voisiko naisten johtama yhteis-
kunta tuoda maailmaan pysyvän rauhan. 
Onhan meillä esimerkkeinä Venäjällä kan-
sanliike Sotilaiden äidit ja Ruotsissa suku-
puolten erot häivyttämään pyrkivät suunta-
us. Ruotsissa ei ole tartuttu veitseen rintojen 
ja pallien irrottamiseksi, vaan neutraaliin 
lopputulokseen pyritään kemiallismen-
taalisin keinoin. Mentaaliset menetelmät 
tarkoittavat tässä persoonapronominien 
uudistamista ja päiväkotien unisex-linjanve-
toja. Kenenkään ei Ruotsissa suotaisi teh-
dä itsenäisiä päätöksiä, vaan asiat ratkaisee 
komitea, jossa kummallakin fysiologisella 

sukupuolella on vähintään 40 % edustus. 
(Siten kolmihenkinen komitea tai liikeyri-
tyksen hallitus on Ruotsissa mahdoton.) 
Kemialliset menetelmät tarkoittavat ruot-
salaista perusruokaa: falukorv-makkaraa ja 
sinappisilliä, joiden nauttijat taantuvat ais-
teiltaan ja ajatuksiltaan. 

Kaikinpuolinen laimentuminen ja sota-
voimien alasajo on Ruotsissa ollut nopeaa. 
Vielä 300 vuotta sitten Ruotsin kuningas 
Kaarle XII oli virittänyt sotavoimansa lyö-
mään teräaseella, pistämään ja ampumaan 
kaikkea, mikä liikkui. Sittemmin harjoitel-
tiin etupäässä perääntymistä. Viimeinen 
Ruotsin käymä sota tapeltiin Norjaa vas-
taan vuonna 1814. Sitä oli edeltänyt rökä-
letappio Venäjän tsaarin joukoille. Vuoden 
1814 alussa suurvallat suuttuivat Tanskalle, 
joka oli erehtynyt Napoleon Bonaparten 
liittolaiseksi ja riistivät siltä Norjan. Tou-
kokuussa Norja ripeästi julistautui itsenäi-
seksi ja valitsi tanskalaisen kuninkaan. Siitä 
närkästynyt Ruotsi aloitti sodan, voitti tyh-
jätaskuisen vastustajansa parissa viikossa 
ja asetti oman kuninkaansa myös Norjan 
valtaistuimelle. Tällainen personaaliunioni 
säilyi 1900-luvun alkuun saakka. 

Moni kiltalaisista solmii opiskeluaika-
na vakiintuvan parisuhteen ja viimeistään 
muutaman vuoden kuluttua valmistumi-
sestaan perustaa perheen. Lapsia hankitaan 
harkiten yksi tai ehkä kaksi noina elämän 
ruuhkavuosina. Silloin agendalla kilpailevat 
myös elämästä nauttiminen, uran rakenta-
minen sekä sosiaalisen median päivittämi-
nen. 

Minä ehdotan, että niitä lapsia han-
kittaisiin kolme tai neljä. Tuollainen puhe 
tekee ilmeisesti monen mielessä minut fa-
sistiksi, jonka motiivit löytyvät rotuopeista 

ja Suomi Ensin - ajattelusta. Ilmeisesti tuol-
lainen ajattelu todistaa myös minun olevan 
välinpitämätön naisten vapautusliikkeestä, 
naisten fyysisestä ja psyykkisestä terveydes-
tä. Lasten hankkiminen on jokaiselle yksi-
tyisasia ja siihen saattaa sisältyä paljon surua 
ja vaikeuksia. Vain fasisti voi tehdä yksityis-
asiasta yhteiskunnan omaisuutta. 

Ehkä saan kuitenkin hiukan selittää li-
sää. Minä uskon, että monilapsisen perheen 
jäsenistä kasvaa sosiaalisempia ja vastuulli-
sempia yksilöitä tulevaisuuden yhteiskun-
taan – ainakin verrattuna niihin prinsseihin 
ja prinsessoihin, jotka saavat vanhempien-
sa jakamattoman huomion (ei tosin aina!) 
ja jakamattoman joululahjaröykkiön (aina). 
En usko, että minkään parisuhteen vaikeu-
det lisääntyvät siitä, että perheeseen han-
kitaan kolmas tai neljäs lapsi. (Toki se voi 
tuoda perheeseen taloudellisia tai muunlai-
sia vaikeuksia.) 

Moni maalaiskunta houkuttelee nuoria 
perheitä juurtumaan pysyviksi asukkaikseen 
tarjoamalla ylimääräisiä lapsentekorahoja. 
Mielestäni koko Suomi täytyy pitää asuttu-
na. Maahanmuuttajat pysyvät yleensä suu-
rissa asutuskeskuksissa, vaikka maaseudun 
väki ehkä toivottaisikin heidän tervetulleik-
si. Minua harmittaa, että puoluejohtajan ke-
hotus ’lapsentekotalkoisiin’ tuomittiin sekin 
heti sekä fasistiseksi että sovinistiseksi.   

Elin lapsuuteni maailmassa, joissa ro-
tujen sekoittumista kerrottiin esiintyvän la-
tinalaisessa Amerikassa muttei juuri muual-
la. Maailma on tässä suhteessa muuttunut 
ja minä myös. Lapsuuteni maailmassa oli 
homoseksuaalisuus rikos ja vielä pitkään 
myöhemmin vaiettu asia. Homojen liitot 
herättävät nykyäänkin pelkoja. Laajalti julis-
tetaan mikä on oikein ja mikä on suotavaa. 
Homopareille ei mielellään suotaisi lasten 
hankintaa. Jos sellaista esiintyy, tekee ym-
päristö usein elämästä tukalaa sekä perheen 
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aikuisille että lapsille. 
Olen nähnyt läheltä muutamia sateen-

kaariperheitä. Olen vakuuttunut siitä, että 
sellaisessa perheessä lapsi voi saada run-
saasti hellyyttä, turvaa ja muita kehittymisen 
edellytyksiä. Ympäristöllä ei ole oikeutta tu-
hota ihmistainta kasvuvaiheessa sen perus-
teella millaisia ovat vanhemmat ihonvärin 
tai muun ominaisuuden suhteissa. 

Olen seurannut monen pienen lapsen 
kasvua. Luottamuksen synnyttämiseen tar-
vitaan suunnattoman paljon turvan luomis-
ta. Se on tärkeämpää kuin että perheessä 
tarjolla ovat perinteiset ’isä- ja äitimallit’. 
Siten olen valmis kannattamaan lapsia kai-
kenlaisiin perheisiin, joihin niitä halutaan. 
Laaja näyttö osoittaa, että homoseksuaalis-
ten joukossa on keskimääräistä enemmän 
luovia ihmisiä ja kuten Philomena-eloku-
vassa todetaan, näillä ihmisillä on erityistä 
herkkyyttä ja voimaa. 

Vaikea paikka minulle on ottaa kan-
taa siihen, pitäisikö kotikaupunkini nimetä 
keskeinen aukio Touko Laaksosen – Tom 
of  Finlandin mukaan. Hän oli eittämät-
tä taitava piirtäjä, muusikko ja oikeuksien 
puolustaja. Siksi juuri hän provosoikin. En 
kuitenkaan arvosta häntä suurena taiteili-
jana ja tässä kunnianosoitusasiassa taivun 
kielteiselle kannalle. Sama olisi kantani 
vastavuoroisessa tapauksessa, jos taiteilijan 
merkittävimmät työt keskittyisivät kuvaa-
maan vaatetettuja naisen sukupuolielimiä ja 
kamelinvarvasta.  

Joku uskoo ehkä, että sateenkaariajat-
telu tarjoaa tien maailmanrauhaan. Minä en 
usko. 

En ehkä paikallaan nöyrästi pyytää 
anteeksi niiltä, joita yllä oleva on ehkä haa-
voittanut. Ihmisten mielissä jälkikasvuun 
liittyvät asiat voivat olla KIPEITÄ. Kipei-
tä riippumatta siitä, kuinka monta naista ja 
kuinka monta miestä perheeseen kuuluu. 

Luin pakkoruotsia yhteiskoulussa kah-
deksan vuotta. Sitä opettivat pätevät ja hy-
vännäköiset nuoret maisterinaiset ja minä 
olin rakastunut vuorollaan heistä jokaiseen. 
Tämän raa’an pakottamisen seurauksena 
saatoin sittemmin selviytyä leikiten liikeneu-
votteluista ruotsalaisten varustamojohtajien 
kanssa. Nykyisin on ilo harjoittaa ruotsin 
taitoa seurusteluun saariston kummallista 
murretta vääntävien kalastajien kanssa. 

On aina iso ilo tavata uusia ihmisiä ja 
keskittyä kuuntelemiseen. 

Kummisetä
Pentti ’Häksä’ Häkkinen  



Rakennetun ympäristön
AKATEEMISET

Tämän mainoksen teho perustuu
valheellisten mielikuvien tuottamiseen.

RILiläiset kuitenkin grillaavat keskimääräistä 
parempaa pihviä: ennen bonuksia, veroja ja 
muita kuluja keskimäärin jopa 5536 eurolla 

kuussa.
Käy tarkistamassa jäsenistön palkkatilastot 

ja teekkaripalkkasuositukset osoitteesta 
www.ril.fi
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EDUSTAJISTO- 
PALSTA
KoLehden edustajistopalstalla seurataan kuulumisia Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan edustajistosta. Vuoden ensimmäisessä KoLehdessä, 
1/2018, on kerrottu enemmän edustajistosta ja edustajiston toimin-
nasta. Edustajistopalstalla seurataan edustajiston kuulumisia ja viimei-
simpien kokouksien asioita sekä ajankohtaisia asioita. Edustajistopals-
tan avulla jokainen KoLehden lukija pystyy seuraamaan edustajistoa ja 
sen toimintaa. 

Edustajisto ja edustajiston 
kokoukset:

Edustajisto koostuu 45 jäsenestä sekä 
suuresta määrästä varajäseniä. Edustajiston 
jäsenet valitaan, joka toinen vuosi vaaleilla 
ja seuraavan kerran edustajistovaalit järjes-
tetään 2019. Edustajiston kokouksia, joita 
pidetään noin kerran kuukaudessa, johtaa 
edustajiston puheenjohtaja, joka valitaan 
vuosittain edustajiston kokouksissa. Ko-

kouksissa päätetään muun muassa tilin-
päätöksestä, asunnoista, ylioppilaskunnan 
henkilövalinnoista sekä säännöistä. Lisäksi 
kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista 
asioista. Kokouksien tavallinen kesto on 
noin 2.5 tuntia, mutta välillä kokoukset 
voivat venyä jopa 4 tuntisiksi, mutta näitä 
kokouksia on harvoin ja kokouksissa kes-
kustellaan paljon, joten ne eivät käy pitkäs-
tyttäväksi.sekä opiskelijakeskuksen tilan-
nepäivitys. 

Tuoreimmat kuulumiset 
edustajistosta:

Viimeisen KoLehden julkaisun jälkeen 
on ehtinyt olla monta edustajiston kokousta 
ja kokouksissa on ehditty keskustella mo-
nista asioista. Viimeisimpänä edustajistossa 
päätettiin ylioppilaskunnan linjapaperista 
sekä ylioppilaskunnan suunnasta. Linjapa-
periin liittynyt päätös oli osa linjapaperin 
uudistamista ja yhdistämistä, minkä eteen 
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on tehty kuluneen vuoden aikana paljon 
töitä ja viimeisimmässä kokouksessa äänes-
tettiin noin 20 muutosesityksestä liittyen 
linjapaperiin. Linjapaperin lisäksi edustajis-
tossa on päätetty kesän jälkeisissä kokouk-
sissa muun muassa SYL liittokokousdele-
gaation ohjesäännön päivittämisestä sekä 
valittu AYY:n liittokokousdelegaatio eli 
edustajat SYL liittokokoukseen.

Päätösten lisäksi kokouksissa keskus-
tellaan paljon ja kesän jälkeen kokouksissa 
on ollut keskustelussa opiskelijakeskus ja 
siihen liittyvät asiat, toimiston kuulumiset ja 
ajankohtaiset asiat sekä AYY:n alaisten yh-
distysten yhteisörakenteiden kehittäminen. 
Opiskelijakeskus on ollut pitkä projekti tä-
hän mennessä ja tänä vuonna projektissa 
on saatu selkeitä edistysaskeleita hallituksen 
hyvien valmisteluiden ja kokouksissa ollei-
den rakentavien keskusteluiden ansiosta. 

Opiskelijakeskuksen lisäksi viimei-
simpänä isona keskusteluna on ollut yh-
distysrakenteet ja niiden päivittäminen ja 

projektia varten on palkattu ulkopuolinen 
projektityöntekijä, joka on lähtenyt vetä-
mään projektia ulkopuolisen silmin. Pro-
jektissa on tällä hetkellä kerätty sidosryhmi-
ltä vastauksia tämänhetkisestä tilanteesta ja 
pidetty sidosryhmien kanssa keskusteluita 
siitä, missä tällä hetkellä ollaan ja mihin olisi 
heidän mielestä hyvä mennä, jotta yhdistys-
kentällä olevat yhdistyksen kokisivat ase-
mansa tasapuoliseksi muihin yhdistyksiin 
nähden, sillä tällä hetkellä yhdistyskentällä 
on samassa asemassa eri arvoisia ja tasoi-
sia yhdistyksiä esimerkiksi vanhoja yliop-
pilaskuntia ajalta ennen Aalto-yliopiston 
yhdistymistä. Yllä mainittujen sidosryhmä-
keskustelujen pohjalta tämän vuoden aika-
na tullaan vielä keskustelemaan jatkosta ja 
mahdollisesti päättämään siitä, miten asian 
tuumalta jatketaan. 

Kaiken kaikkiaan edustajistossa on 
ehditty keskustella paljosta ja vielä tämän 
vuoden aikana tullaan 1.11. järjestettävässä 
kokouksessa päättämään seuraava AYY:n 

hallituksen muodostaja sekä edustajiston 
puheenjohtaja vuodelle 2019. Näiden pää-
töksien lisäksi ennen vuoden vaihdetta tul-
laan myös päättämään hallituksen kokoon-
pano, edustajiston varapuheenjohtajisto, 
ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma sekä 
budjetti. Näistä asioista voi lukea KoLeh-
den 4. numerosta edustajistopalstasta seu-
raavista kuulumisista.

Jani 
Edustajistoryhmä Lujan ryhmäpu-

heenjohtaja
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KILTALAISET KESÄTÖISSÄ
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Kaikki alkoi kevään mekatronii-
kan harjoitustyö-kurssilta. 
Kurssin vastuuopettaja mai-
nitsi jossain välissä mahdolli-

sista kesätöistä laitoksella kurssin sisällön 
kehittämisen parissa. Hienosti menneen 
projektityön ja järin jyrkän oppimiskäyrän 
vuoksi päätinkin hakea tehtävään. Jo haas-
tattelussa löytyi useita ideoita ja yhteisiä ta-
voitteita niin sähköisen opetusmateriaalin, 
kuin fyysisten opetuslaitteidenkin osalta. 
Rahoituksen löydyttyä paikka varmistui ja 
työt pääsivät vapun jälkeen alkamaan, ensin 
osa-aikaisena.

Totta puhuen minulla oli kyllä myös en-
nakkoluuloja lafkalla työskentelyä kohtaan. 
Kesän viettäminen koululla tuntui sekä 
uhalta, että mahdollisuudelta. Lopputulok-
sena käteen jäi kuitenkin huima määrä uut-
ta osaamista ja kokemusta. K3-rakennuksen 
synkissä (mutta onneksi viileissä) kellareissa 
vietetty kesä ei siis suinkaan mennyt huk-
kaan! Ajoittain työssä tuli eteen odottelua, 
kun nettikaupoista tilatut osat olivat vielä 
matkalla eikä työ tuntunut edistyvän, mutta 
jälleen akateeminen vapaus mahdollisti pie-
niin sivuprojekteihin hairahtelun.

Työnkuvani koostui työskentelystä 
osana kolmihenkistä tiimiä. Kesän aikana 
ehdimme tehdä mekatroniikan opetusta 
tukevia opetuslaitteita niin antureiden kuin 
käyttölaitteiden osalta. Arduino tuli päivä 
päivältä tutummaksi, vaikkakin useissa koo-

daamiseen liittyvissä hommissa turvauduin 
automaatio- ja systeemitekniikkaa opiskele-
van työkaverini osaamiseen. Koneteekka-
rina mieltäni lämmitti erityisesti laitteiden 
mekaanisen puolen suunnittelu ja toteutus. 
Jo haastattelussa esittämäni toivomus “teol-

lisuuslaadun” laitteiden rakentamisesta 
toteutui mielestäni hyvin; kuumaliimaa ja 
teippiä ei juurikaan käytetty.

Seuraavassa osiossa tutustutaan kahden kiltalaisen kesätöihin. Juho 
Noreman, 4. vuosikurssin opiskelijan, töihin konelafkalla sekä Niko 
Erä-Eskon, 4. vuosikurssin opiskelijan, töihin Trafilla.
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Keväällä 2017 sain LRK:n kautta 
tiedon, että Trafi hakee kesä-
harjoittelijaa alustekniikka ja 
operointi yksikölleen. Vaikka 

tuona keväänä en vielä täyttänyt heidän vaa-
timuksiaan haettavaan tehtävään (3. vuoden 
korkeakouluopiskelija), päätin hakea teh-
tävään ja hetken kuluttua tulikin jo kutsu 
haastatteluun. Minun epäonnekseni teh-
tävään haki kuitenkin juuri viime hetkellä 
pätevämpi henkilö, joka valittiin tehtävään. 
Minua kehotettiin hakemaan taas ensi ke-
väänä ja silloin onneksi minut valittiin.

Aloitin nelikuukautisen sopimuksen 
heti vapun jälkeen ja ensimmäiset viikot mi-
nua perehdytettiin pääasialliseen tehtävääni, 
joka liittyi alusten jääluokkiin. Koska lop-
pukevään ja alkukesän osastollani oli vielä 
kaikki töissä, jäi minulle vielä suhteellisen 
vähän tehtäviä. Kulutin työpäiväni silloin 
enimmäkseen työtehtäviini liittyvän lainsää-
dännön, sopimusten ja määräysten tutki-
miseen. Lomakauden ollessa pahimmillaan 
heinäkuun aikana, aloin saada lisää työ-
tehtäviä, liittyen enimmäkseen vaarallisten 
aineiden kuljettamiseen liittyviin lupiin ja 
yleisemminkin kemikaalien kuljettamiseen 
merellä. Näin koneteekkarina joudinkin lo-
pulta paljon tekemisiin kemian kanssa, mikä 
yllätyksekseni olikin suhteellisen kiinnosta-
vaa.

Valtion virastossa työskentelyssä kiin-
nostavinta oli loppujen lopuksi kuitenkin 
se, että sain alaani täysin uuden näkökulman 
siihen liittyvän lainsäädännön kannalta, 
mitä ei tähän mennessä olla käyty koulussa 
juuri ollenkaan. Valtion kesäharjoittelijoille 
järjestettiin myös yhteinen perehdytysti-
laisuus valtiolla työskentelyyn, joka sisälsi 
esimerkiksi vierailun liikenne- ja viestintä-
ministeriöön.
Aikaisempiin työpaikkoihini verrattuna vii-
me kesän virkamiestyö oli jonkin verran hi-

dastempoisempaa, mikä ajoittain alkoi jopa 
turhauttamaan, mutta välillä töitä sai taas 
painaa taukoamatta koko työpäivän ajan.

Stressiä siitä ei kuitenkaan aiheutunut, 
koska työtehtävät olivat selkeästi määritet-

tyjä ja motivaatio pysyi korkealla, koska työ-
ni tuntui merkitykselliseltä.
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”ManskuBansku”
Viktor Törhonen

Ensimmäisellä viikolla jaosesittelyssä fuksit ja muut piirsivät sarjaku-
via. Niitä esitellään tässä sekä seuraavassa lehdessä.
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ZAGREB:

Tiedusteluosasto lähti matkaan jo edel-
lisen viikon torstaina ja loput tulivat pe-
rässä lauantaina ja sunnuntaina. Suuri osa 
matkalaisista valitsi Lufthansan tai KLM:n 
lennot kyseisten yhtiöiden juomapolitiikan 
takia, joten nesteytys päästiin aloittamaan 
jo ilmassa. Kolmen vapaapäivän putki heti 
alkuun osoittautui odotetun fyysiseksi. 
Eräskin reissaaja otti varaslähdön excuille ja 
tutustui paikalliseen korjausrakentamiseen 
autiotalojen muodossa. Myös museoita sekä 
paraateja tuli katsastettua ja urheilullisim-
mat harrastivat puukiipeilyäkin. Erityisen 
suosittuja olivat sikäläiset ravitsemusliik-
keet, joista erityismainintana nostettakoon 
lauantai-iltana keksitty drinkki Pulkaaria 
Sunrise (kts. ohje). 

Excut alkoivat lopulta tiistaina Rimac 
Automobililla. Rimac tunnetaan maailman 
tehokkaimmista sähköautoista, mutta       

exculla kuulimme firman tienaavan rahansa 
autojen sähköjärjestelmien suunnittelusta. 
Paikka oli varsin startup-henkinen, henki-
lökunta oli nuorta ja innostusta asiaan oli 
selvästi. Seuraava kohteemme oli rakennus-
tekniikan tutkimuslaitos Institut IGH, jossa 
oli myös ruokailu. IGH on alansa suurin 
toimija entisen Jugoslavian alueella ja on 

alunperin toiminut yliopiston yhteydessä. 
Sokkeloisen rakennuskompleksin - joka veti 
vertoja omalle Kandikeskuksellemme - uu-
menista löytyi monenmoista labraa, joissa 
tutkittiin lähes kaikkea aina materiaalien lu-
juudesta maaperän koostumukseen.

Tänä vuonna perinteinen Koneinsinöörikillan ulkoexcu suuntasi Pulkaariaan, jonka Oy 
PLK Ab oli havainnut hienoksi maaksi huhtikuisella Splitin matkallaan (Kolehti 2/2018). 
Logistisista syistä nyt haluttiin suunnata maan pohjoisosaan, josta löytyikin monia kiin-
nostavia yrityksiä. Ajankohdaksi valikoitui lokakuun alku ja matkasuunnitelmaksi viettää 
ma-ke pääkaupunki Zagrebissa, josta mentäisiin Rijekaan ke-pe-väliksi ja päätettäisiin 
reissu Pulaan Istrian rannikolle. Pieni mutka matkaan syntyi, kun kuultiin, että valittu 
maanantai on Kroatian kansallispäivä eivätkä excut olisi siten mahdollisia tuolloin. Tästä 
ei kuitenkaan suuremmin harmistuttu vaan lähdettiin rohkeasti matkaan.

ULKOEXCURAPORTTI
Teksti ja kuvat: Matti Ylikontiola
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RIJEKA:

Keskiviikkona oli aika vaihtaa kaupunkia 
ja siirtyä rannikolle Rijekan satamakaupun-
kiin. Ensin kävimme kuitenkin Zagrebissa 
vielä yhdellä exculla, kohteena oli kauko-oh-
jattavia miinanraivaimia valmistava DOK-
ING. Kyseinen puoti tekee Zagrebissa 
käytännössä kaiken itse alusta loppuun ja 
he antoivat meidän ajaa yhtä raivainta hal-
lissa. Ihme kyllä mitään tai ketään ei sattu-
nut, ja suuntasimme excun jälkeen tehtaan 
vieressä olevalle panimolle. Tämän jälkeen 
oli aika suunnata bussin keula kohti Rijekaa. 
Matkalla huomasimme maaston muuttuvan 
koko ajan mäkisemmäksi, ja maisemat hen-
keäsalpaaviksi. Rijekassa majoitus oli reilun 
kilometrin päässä kaupungin keskustasta ja 
aivan rannalla. Kun lämpötilakin oli reilusti 
yli 20 astetta, oli syytä suunnata Välimereen 
uimaan! Illalla paikalliset merenelävät olivat 
suosittu ruokalaji matkalaisten keskuudes-
sa, sillä Rijekasta löytyi runsaasti moisia 
eväitä tarjoilevia ravintoloita. 

Torstaina lähdettiin exculle kaupungin 
telakalle, Lenac Shipyardille. Kuten sanot-
tua, Rijeka on todellinen satamakaupunki, 
ja kaupunkikuvaa dominoi aivan keskustan 

vieressä oleva rahtisatama. Telakka kui-
tenkin oli hieman kaupungin ulkopuolel-
la poukamassa. Se on perustettu vuonna 
1896 alueen ollessa osa Itävalta-Unkaria 
ja nimetty telakalla työskennelleen toisen 
maailmansodan sotasankarin mukaan. Le-
nac Shipyard on yksi alueen suurimpia lai-
vankorjaukseen erikoistuneita telakoita ja 
asiakkaisiin kuuluu mm. USA:n laivasto. 
Tällä kertaa sotalaivoja ei ollut kuitenkaan 
työn alla, mutta isot rahtilaivat jaksoivat silti 
ihmetyttää. Päivän toinen excu oli paikalli-
nen öljynjalostamo INA, jonka johtopor-
taassa on parikin suomalaista. Kyseisenä 
päivänä he olivat työmatkalla, joten excu-
kieli pysyi englantina. Jalostamo hämmäs-
tytti koollaan, vaikka emme päässeetkään 
tutustumaan alueeseen jalan, vaan kalvo-
sulkeisten jälkeen ajoimme bussilla pienen 
osan alueesta ympäri. Excujen päätyttyä oli 
jälleen aika suunnata uimaan kurtturannak-
si nimeämällemme rannalle. Illalla kuuden 
hengen iskuryhmä lähti paikallisen pani-
mon Oktoberfestiin syömään ja juomaan. 
Paikka sijaitsi teollisuusalueella 15 minuutin 
ajomatkan päässä kaupungista 

ja näytti ulospäin autokaupalta, mutta sisällä 
tunnelma oli katossa ja panimon omat oluet 
ja potka olivat sekä reissun parasta että hal-
vinta evästä! Hilpeyttä herätti myös hen-
kilökunnan kielitaito: englantia ei puhuttu 
sanaakaan, mutta saksa taittui. Onneksi 
Koneinsinöörikiltalaiset ovat myös lingvis-
tisesti sivistyneitä henkilöitä, eikä ongelmia 
syntynyt, ja takaisin majoitukseenkin pääs-
tiin yllättävän mutkattomasti.
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PULA:

Matkamme kohti Pulaa starttasi aurinkoise-
na perjantaiaamuna. Aluksi oli pientä epä-
selvyyttä, josko päivällä olisi lainkaan excua, 
mutta epäluulot hälvenivät, kun pääsimme 
vierailemaan paikallisella viinitilalla Istrian 
niemimaalla. Matkalla tilalle kohtasimme 
paljon hirvittäviä tunneleita, joista pisin oli 
peräti 5 km pitkä! Viinitilalla tutustuimme 
viininvalmistusprosessiin, mutta emme kui-
tenkaan nähneet viiniköynnöksiä itsessään, 
sillä ne sijaitsivat toisaalla, missä maaperä 
on parempaa. Tämä ei kuitenkaan pitkään 
harmittanut, kun pääsimme itse asiaan, eli 
viininmaisteluun! Tilan viinit olivat mainioi-
ta ja varsin eksoottisia, ja moni innostuikin 
ostamaan pullon kotiinvietäväksi. Viinin 
kera tarjolla oli tapaslautanen, johon kuului 
istrianhärkämakkaraa sekä paikallista juus-
toa ja oliiviöljyä. Tällaiset tarjoilut olivat 
omiaan ennen reissun viimeistä bussimat-
kaa kohti Pulan majoitusta. Aluksi palkittiin 
tämän vuoden ansioituneimmat ulkoexcui-
lijat, minkä jälkeen perinteinen kossuviesti 
Sljivovicalla kohotti tunnelman kattoon en-
nen saapumista majoitukseen. 

Pulassa meitä odotti huoneistohotelli 
kaukana keskustasta hotellialueella, jossa 
kaikki ravintolat ja majapaikat olivat kiin-
ni. Meidänkin hotellistamme huoneiden 
ovet oli vain jätetty auki ja omistaja puut-
tui kokonaan paikalta. Majoitus oli muuten 
erittäin mukava, löytyi jääkaappia, liettä ja 
muuta kokkauskalustoa, avoin ruokakaup-
pa ja ennen kaikkea uima-allas! Ilta jatkuikin 
pool partyn merkeissä, minkä jälkeen osa 
jäi kokkailemaan ja nesteyttämään itseään 
hotellille ja loput uskaltautuivat tutkimaan 
Pulan yöelämää. Aamu valkeni hieman se-
kavissa tunnelmissa, viimeinen aamu ja sillä 
lailla... Tässä vaiheessa porukka hajaantui 
osan suunnatessa lennolle Zagrebiin ja osan 

jäädessä odottamaan iltalentoa Pulasta. 
Vanhakaupunki osoittautui päivänvalossa 
erittäin miellyttäväksi paikaksi ja tutustuim-
me mm. maailman parhaiten säilyneeseen 
amfiteatteriin. Rauhallinen päivä tuli itse 
kullekin tarpeeseen ja sunnuntaina kaikki 
olivat lopulta päässeet hengissä ja omaisuus 
tallella koti-Suomeen. Kaiken kaikkiaan 
oli loistava reissu, allekirjoittaneelle tämä 
oli ensimmäinen ulkoexcu ja ehdottomasti 
täytyy lähteä jatkossakin. Ensi vuotta odo-
tellessa!
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PULKAARIA SUNRISE

8 cl vodkaa
4 cl tequilaa
noin 2 dl appelsiinimehua (voi laittaa vähem-
mänkin) 

Voidaan tarjoilla jäiden ja sitruunankuorten 
kera, nämä voidaan myös jättää pois. Mainio ja-
nojuoma tilaisuuteen kuin tilaisuuteen!
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BADEKARPADLINGEN
Teksti ja kuvat: Niko Erä-Esko
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Jo vuosikymmeniä vanhan perinteen 
mukaan, kiltamme kävi syksyllä terveh-

timässä Norjan Trondheimissa sisarkil-
taamme A/F Smørekoppenia. Viime vuo-
sina vierailumme ohjelmaan on kuulunut 
suureen paikalliseen opiskelijafestivaaliin, 
UKA:an osallistuminen, mutta tänä syk-
synä päätimme muutaman vuoden tauon 
jälkeen osallistua sen sijaan perinteiseen 
kylpyammesoutukilpailuun, Badekarpad-
lingeniin, joka on sisarkiltamme alaisen 
jaoksen Badcomin järjestämä. Itse kilpailun 
lisäksi olimme myös edustamassa 16 henki-
sen reissuseurueemme kanssa kilpailun 40. 
vuosijuhlissa.

Matkan ilmoittautumisen suljettua 
alkoi heti kilpavälineemme suunnittelu. 
Lautalle oli liuta tarkkoja turvallisuusvaati-
muksia, jotka tuli täyttää, ja lisäksi kaikista 
tärkeimpänä vaatimuksena mainittiin, että 
aluksessa on tietysti oltava kylpyamme. 
Materiaalit alukseemme saimme hankittua 
suurimmaksi osaksi onneksi suhteellisen 
vaivattomasti. Siitä on kiittäminen K1 ra-
kennuksen takapihalla lojuneita mystisiä 
puulavoja (joita kukaan ei onneksi vielä-
kään ole kaivannut takaisin) sekä kylpy-
huoneremonttia tehneen lassilalaismiehen, 
kuka suostui lahjoittamaan meille ilmaiseksi 
vanhan kylpyammeensa. Koska olimme kil-
pailussa päättäneen osallistua show-sarjaan, 
oli lauttamme kulkuun liityttävä myös jokin 
teema ja esitys. Pitkän ja perusteellisen poh-
dintatuokion jälkeen päätimme vahvistaa 
paikallisten ennakkoluuloja suomalaisista 
ja vetää lautallamme sauna-aiheisen shown. 

Matka Trondheimiin kuljettiin taas työ-
läästi, mutta perinteikkäästi tilausbussilla. 
Keskiviikkona 26.10. Teekkarikylän pysä-
kiltä meidät tuli noutamaan jo vuosikym-
menen kiltalaisiamme Norjaan kuskannut 
Sirpan Bussimatkojen Ripa ja vei meidät 
olympiaterminaaliin, jossa yllättäen kaikki 

meistä joutui ”satunnaistarkastukseen” en-
nen ruotsinlaivaan pääsyä. Syysmyrskyn ja 
muiden laivamatkaan liittyvien pahoinvoin-
tia aiheuttavien syiden takia aamu Tukhol-
massa alkoi epävakaana, mutta seurueem-
me reippaat nuoremmat tieteenharjoittajat 
päättivät suorittaa jo ehkä perinteeksikin 
muodostuneen Tukholma-appron päivän 
aikana.

Torstai illalla alkoi pitkä bussimat-
kamme kohti Trondheimia. Pinkit haalarit 
yllämme keräsimme hyvin huomiota sekä 
aiheutimme hämmennystä saapuessamme 
pitkin yötä ja aamuyötä ruotsalaisille huol-
toasemille. Pysähdyksillämme pääsimme 
muun muassa syömään pohjoismaiden par-
haita hampurilaisia ja tekemään tuttavuut-
ta sundsvallilaisten gangstereiden kanssa. 
Bussissa istuessamme laadukasta viihdettä 
toi aktiivisia osallistujia kerännyt paskin vit-
sikilpailu ja taisimme jossain vaiheessa yötä 

myös bussisitsikin pitää. Aamulla jännitystä 
matkaan toi Norjan rajan tuntumassa sa-
tanut lumi ja bussin kesärenkaat sekä kuu-
lemma parhaat päivänsä kokeneet jarrut. 
Pääsimme kuitenkin ammattimaisen kus-
kimme kuljettamana rajan yli ja pääsimme 
suorittamaan siihen liittyvät rituaalit, tosin 
kyseenalaisella menestyksellä poikkeukselli-
sen pienen osallistujamäärän vuoksi.

Myöhemmin perjantaiaamuna vihdoin 
perille päästyämme kannoimme raskaasta 
bussireissusta huolimatta reippaasti ja no-
peasti lauttamme rakennuselementit val-
miiksi joen rantaan odottamaan kasaamista 
ja suuntasimme sen jälkeen suoraan hostel-
liimme hyvin ansaituille päiväunille. Muuta-
man tunnin levättyämme ja poikkeukselli-
sen kalliit McDonald’sin ateriat syötyämme 
oli ohjelmassa lauttamme kasaaminen kisa-
kuntoon Trondheimille tyypillisessä sade-
säässä. Vaikka ennen matkan alkua olimme 
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vielä jonkin verran epävarmoja panostuk-
sestamme lautan suunnitteluun, kävi pai-
kan päällä vertailtuamme muiden kisaajien 
viritelmiä ilmi, että meillähän oli tehty asiat 
sittenkin erittäin hyvin.

Perjantai-illan vietimme sisarkiltamme 
juuri remontoidussa kellarikapakassa, jossa 
ennakkotiedon mukaan pystyi maksamaan 
jopa kortilla. Paikan päällä tuli kuitenkin 
huomattua, että pääte ei jostain syystä hy-
väksynyt yhtäkään suomalaista korttia. Suu-
rin osa jäi kuitenkin kellariin, jossa heidän 
onnekseen muuan ystävällinen norjalainen 
päätti tarjota kaikille juomat. Allekirjoitta-
nut ja muutama muu epäonninen oli sillä 
aikaa lähtenyt metsästämään lähistöltä kä-
teistä, joka lopulta sekin osoittautui mah-
dottomaksi ja siten kaljat jäivät sinä iltana 
saamatta. Kovimmat suorittajat pääsivät 
onneksi vielä kuitenkin jatkamaan iltaa ja 
yötä paikallisten seurassa.

Lauantai aamu alkoi kisapaikalla joen 
rannassa odottamalla (taas tietysti sateessa) 
lautan tarkistamista ja testaamista. Muut 
joukkueet joutuivat vielä tekemään vii-

mehetken korjauksia ja parannuksia laut-
toihinsa. Viimein paikallisen palomiehen 
saavuttua paikalle kävi hän läpi perusteel-
lisen tarkastuksen lautastamme ja pienen 
turvallisuuteen liittyvän kehotuksen jälkeen 
saimme hänen siunauksensa kilpavälineel-
lemme. Seuraavana oli vuorossa lauttojen 
kelluvuus- ja kallistustestaus, josta lauttam-
me suoriutui toki erinomaisesti ja sai luvan 
kantaa täydet viisi osallistujaa. Lopuksi oli 
vielä poliisin suorittama puhallutus, josta 
siitäkin tuli onneksi lukemaksi vaadittu 0 
koko viiden hengen kilpajoukkueellemme.

Vaikka kilpakumppaneidemme laut-
tojen tekninen kunto ja merikelpoisuus oli 
suurimmaksi osaksi huolestuttavalla tasolla, 
oli esityksiin selkeästi panostettu ja niiden 
taso oli erittäin kova. Kilpailun tuloksia 
saimme odottaa vielä iltaan asti, sillä ne 
julistettiin vasta vuosijuhlilla. Vaikka pal-
kintoja sateli runsaasti muille osallistujille, 
saimme mekin pienen osamme niistä. Laut-
tamme sai kunniamaininnan sen kunnosta 
ja lisäksi koko seurueemme sai humaltu-
neimman joukkueen palkinnon. Palkinto-

jen ja kunnianosoitusten lisäksi mukaamme 
saimme vielä sisarkillaltamme lahjaksi rata-
kiskoon integroidun pullon avaajan, joka 
työllä ja tuskalla saatiin yön aikana raahat-
tua kilometrin matka juhlapaikalta hostel-
liimme ja on tälläkin hetkellä ihailtavana 
kiltahuoneellamme.

Illan ja yön edetessä tuli kyseenalaistet-
tua paikallisten kovan suorittamisen takia 
humaltuneimman joukkueen palkinnon 
antaminen juuri meille. Paikalliset olivat sen 
verran vauhdikkaalla päällä, että heidän pe-
rässään oli vaikea taas löytää jatkoille. Osa 
porukastamme lopulta erinäisille jatkoille 
pääsikin, mutta kaikki olivat kuitenkin sel-
vinneet aamuyön aikana takaisin majoituk-
seemme, josta lähtö takaisin oli kuumot-
tavan aikaisin. Vietettyämme taas raskaan 
päivän bussissa ja yön laivassa, saavuimme 
Suomen Turkuun ja sieltä takaisin Otanie-
meen, jossa ei vieläkään päässyt lepäämään, 
sillä olihan vuorossa heti Otatarhan ajot ja 
Lakinlaskiaiset.
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