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Huhhuh. Olipahan taas wappu. 
Kandidaatintyö on paketoitu ka-
saan ja muutkin kouluhommat 

alkavat olla lopussa. En silti vieläkään ym-
märrä kuinka Smithin piirrustusta käytetään 
tai miten teho lasketaan hammasrattaan 
pintapaineen kautta. Kesän alkaessa useat 
rauhoittuvat rankalta opiskelulta ja suuntaa-
vat töihin. Jo kolmatta vuotta putkeen en 
mahtunut erään 1000 henkilöä palkkaavan 
firman listoille. Onneksi töitä löytyy kiven-
heiton päästä rakkaalta yliopistoltamme. 

Wapun hulinoissa korostui kaksi asiaa. 
Kaverit ovat tärkeitä ja auttavat jaksamaan 
vaikeidenkin hetkien yli. Kun viideskym-
menes ihminen kävelee ohi huomioimatta 
vaaleanpunaisiin pukeutunutta Äpymyyjää 
oli kaveri yhä vieressä pitämässä henkeä 
yllä. Kun olen lyönyt aamulla kaikki viisi 
herätystäni kiinni tajuamatta, herään puhe-
linsoittoon. Kun muutan vapun jälkeen elä-
mäni vaikeimpana päivänä 2.5. on minulla 
silti ystäviä ajamassa pakettiautoa ja kanta-
massa kansansoitinkokoelmaani. 

Toinen mieleeni juolahtanut asia on 
opiskeluelämästä nauttiminen. Tämä on 
todennäköisesti viimeistä aikaa kun olem-
me vapaita ennen eläkettä. Kokeilkaa uutta, 
eksykää uusiin seikkailuihin ja vipeltäkää 
yön myöhäisiin tunteihin asti, sillä aamulla 

odottaa vain luento ja akateeminen vapaus. 
Opiskelujen jälkeen onkin nelisenkymmen-
tä vuotta aikaa hankkia omakotitalo ja kul-
tainennoutaja työskentelyn ohessa. Lopulta 
eläkeiän koittaessa on taas mahdollista vi-
peltää yömyöhään ja mennä uusiin seikkai-
luihin.

Toivotan kaikille antoisaa kesälomaa 
töiden tai rentoutumisen parissa. Oppikaa 
uutta ja pitäkää välissä hauskaakin. Lukekaa 
myös tämä lehti jos niin haluatte.

   -Vili



PUHIKSEN PALSTA

5

Kelailin hetken tapahtumia 
KoLehtien välillä. On tullut 
tehtyä ties mitä, kuten vuo-

sijuhlittua, vietettyä wappua, rekry-
toitua vastuuhenkilöitä ensi vuoden 
tapahtumiin, julkaistua historiikkia ja 
vaikka mitä muuta. 

Historiikkiprojekti olikin erikoi-
nen. Se sai alkunsa, kun kilta lähestyi 
sadatta ikävuottaan ja tuolloiset toi-
mijat kokivat, että killan historia on 
tarpeen taltioida tarkasti uuteen teok-
seen. Teoksesta oli tarkoitus tehdä 
(ja tehtiinkin) aiempia historiateoksia 
laajempi ja tarkempi kuvaus killan 
monista vaiheista. Teoksen teko jäi 
kuitenkin sattuneista syistä polke-
maan paikoilleen. Historiikki yhdisti 
kiltasukupolvia paitsi sisältönsä puo-
lesta, myös kulkeutumalla hallituksel-
ta toiselle. Tämän vuoden hallitus ei 
kuitenkaan päässyt painimaan teok-
sen kanssa. Saimme poimia hedelmät, 
eli järjestää historiikille arvoisensa jul-
kaisutapahtuman.

Haluan killan hallituksen puoles-
ta kiittää kaikkia, jotka ovat kantaneet 
kortensa kekoon historiikin eteen. 
Kiitos on vähintä, mitä ansaitsette.

Palautellessa mieleeni kevään ta-
pahtumia totesin, että tekemistä on 
riittänyt. Sitä on ollut omaan tarpee-
seeni, ja ylikin. Vuoden puolivälin 
taitteessa tuntuukin, että arvokkain 
opetukseni on osata kieltäytyä. Olen 
oppinut osani siitä, että ihan kaikkeen 
ei ehdi mukaan. Sen sijaan pysähdyn 
ajoittain miettimään, mikä itselleni on 
merkityksellistä. Opiskelu, kiltatoi-
minta, työt, harrastukset ja ihmissuh-

teet ovat nimittäin haastava yhtälö.
Päädyn listaamistani yhä useam-

min viimeiseen. Vaikka moni opis-
kelijoistamme työskentelee valtaosan 
kesästä, on kesä myös oivaa aikaa pu-
hallella uutta tuulta suhteissa ystäviin 
– erityisesti niihin, joita ei ole tullut 
hetkeen nähtyä.

Ja latailla niitä akkuja.

Kimmo
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JÄRKI KÄYTTÖÖN

Usein hyödynnän teekkariky-
lässä oppimaani viisautta: 
Emme yleensä kommentoi mui-

den mielipiteitä, koska omamme ovat niin 
paljon parempia. 

Välillä silti kohtaan tekstejä, jotka 
ovat parempia kuin omani. Anna 
Perho puhui viisaasti IS:n sivuilla: 

Kuule, kyllä sunkin pitäisi laittaa 
asiat tärkeysjärjestykseen. Näin tokaisi 
lounasseuralainen, jonka kanssa edel-
lisestä tapaamisesta oli jo pitkä aika. 
Tärkeysjärjestyksellä seuralainen viittasi 
tietenkin ajatukseen, jonka mukaan työ 
on aina vähemmän tärkeää kuin kaikki 
muu elämässä.

Mutta nyt tekee mieli kysyä, mihin 
kivitauluun olikaan kaiverrettu, että työn 
tarjoama sisältö ei lähtökohtaisesti kuulu 
elämän tärkeisiin asioihin. Tai jos työ on 
jollekulle tärkeä elämän sisältö, se tar-
koittaa aina muiden alueiden laiminlyö-
mistä, burnoutia ja katumusitkua kuo-
linvuoteella. 

Tosin kaikki tekeminen ei ole splei-
jaajien silmissä yhtä arveluttavaa. Tiuk-
ka asiakasprojekti kansainvälisessä 
IT-firmassa on vulgaaria suorittamista, 
mutta iskelmälaulajan 16 vuoden ränni 
on ’kaikkensa antamista rakastamiensa 
asioiden eteen’. Taiteilijoiden ammatti-
kunnalle on siis suotu erikoisoikeus tehdä 
työstään vaikka elämän tarkoitus, mutta 
meille muille ei. 
…

Maailma ei ole mustavalkoinen. Kui-
tenkin ihmiset lausuvat äärimmäisiä 
mielipiteitä, osatotuuksia eikä tois-
ten ajatuksia yritetäkään ymmärtää 
oikein päin.  

Hovioikeus käsittelee syksyllä 2019 
ennakkopäätöksen saamiseksi suur-
ta huomiota herättänyttä seksuaa-
lista häirintätapausta. Syytetty, vi-
rastokamreeri Kullervo Kiiski oli 
taukohuoneessa sihteeri Brita X:lle 
törkeästi sivaltanut: ’Britahan on tä-
nään oikein hyvän näköinen’. Asia 
eteni poliisitutkintaan ja käräjille 
joka langetti Kiiskelle linnatuomion. 
Todistajia kuultaessa tuli esille Bri-
tan aamulla lausuneen työtoveril-
leen Annikalle: ’Sitä varten laitoin 
uuden hameen ja meikkasin oikein 
ajan kanssa, että joku mies huomai-
si laitellun ulkonäköni ja sanoisikin 
sen minulle. Mutten halunnut kuulla 
sellaista plösön Kullervon suusta. 
Puistattaa koko mies, kun sillä on 
hilsettäkin olkapäillä.’

Kullervo ei suinkaan ollut paha 
mies. Hän piti arvossa fyysistä kos-
kemattomuutta ja tuomitsi jyrkästi 
kaiken nöyryyttävän vallankäytön, 
niin sukupuolisuuteen kuin esimie-
sasemaan liittyvän. Hän oli nähnyt 
työpaikalla itkemistä ja uupumusta. 
Valitettavasti käräjille hänen asian-
ajajakseen änkeytyi pahimman sort-
tinen sovinisti, joka esitti että kaikki 
sukupuolinen häirintä on seurausta 

naisten provosoivasta pukeutumi-
sesta. Oikeus oli eri mieltä ja törpön 
neuvojansa takia Kullervo sai tuo-
mion. Kullervon oma esiintyminen 
oikeudenkäynnissä oli surkeaa. 

Kullervo jollain tavalla arvos-
ti naisia, tyylikästä pukeutumista ja 
taidokasta meikkaamista. Tämän jäl-
keen hän päätti visusti pitää suunsa 
kiinni ajatukset omana tietonaan. 

Näin hän ajatteli: lähitulevai-
suudessa nimekkäät ranskalaiset ja 
italialaiset muotitalot asetetaan syyt-
teeseen seksuaalisuuden korostami-
sesta ja naisen esineellistämisestä. 
Syytteen mukaan nuo luksusmerkit 
jatkuvasti suunnittelevat ja valmis-
tavat seksistisiä tuotteita. (Tosin 
Kullervon mielestä Balenciaga ei 
koskaan nostaisi iltapuvun sivuhal-
kiota vyötärön tasolle tai laskisi kau-
la-aukkoa napaan asti.)  

Kullervo myös ounasteli, että 
pian säädettävät puritaaniset lait ha-
kevat naisten pukeutumiseen käy-
tännöllistä mallia DDR:n ajoilta. 
Aistillisia alusvaatteita esitellään ik-
kunattomissa liikkeissä ja vain avio-
liittotodistuksen esittäville suljettu-
jen ovien takana. 

Mainosmaailma kehottaa meitä ’hal-
litsemaan kesää kauneudella’. Kau-
niisti pukeutuneet nuoret notkuvat 
purjeveneen kannella eivätkä pää-
asiana ole pärskyvä suolavesi ja tiuk-
ka veto köysistä vaan parinmuodos-
tus jumalaisen kauneuden kanssa. 
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Pettyneitä ihmisiä ei markkinoinnin 
maailmaan mahdu, vaan vanhuk-
setkin kauniisti hymyillen kiittelevät 
omaisten ohimenevästä pyrähdyk-
sestä hoitolaitoksessa. 

Tiuhaan päivittyvät nettiuutiset 
lietsovat laskelmoiden meissä tirkis-
telynhalua, ylemmyydentunnetta ja 
kateutta. Välillä kerrotaan faktoja, 
jotka auttavat meitä taivastelemaan 
Trumpia, brittejä ja naisensa sulka-
palloiksi pukevaa etelän väkeä. Nii-
den jälkeen on mukava palata lääp-
pimään SOMEa lopuksi päivää, ettei 
tarvitse suorittaa mitään todellista. 
1800 –luvulla Ranskassa vauva rau-
hoitettiin oopiumilla. Tämä uudempi 
keino pitää lapsen hiljaisena halvem-
malla, tuhoaa 2-vuotiaan aivot vielä 
tehokkaammin, häivyttää mielikuvi-
tuksen ja orastaneet sosiaaliset tai-
dot. 

Tietenkään ette te teekkarit tuol-
laiseen mainoshöpötykseen usko et-
tekä tuota taikauskoa tule omiin lap-
siinne tartuttamaan. Mutta silti olen 
huolissani. Historia – aivan tuorekin 
– osoittaa miten valhepropaganda 
jatkuvasti toitotettuna syrjäyttää to-
tuuden.   

Olette ehkä lukeneet Orwellin 
kirjan Vuonna 1984. Netistä löytyy 
tuore Klaus Nurmen kirjoittama 
matkakertomus Kun minä Pohjois-Ko-
reaan läksin. Kannattaa tutustua.

Kohta te hajaudutte kesäksi ym-
päri maata ja maailmaa. Kohtaatte 
monenlaisia ja kaikenikäisiä uusia ih-

misiä. Joukossa on epävarmoja, en-
nakkoluuloisia ja alinomaa närkästy-
misen aihetta etsiviä. Teille tarjotaan 
siis tilaisuuksia edistää ymmärtämys-
tä ja hyvää tahtoa. – Muista kehua 
nainen päivässä. Ja kehu päivässä 
myös kaksi miestä; he sitä enemmän 
tarvitsevat. 

Pentti ’Häksä’ Häkkinen 
Kummisetä; Fuksi 1965; Oltermanni 
2001-2007



EDUSTAJISTO- 
PALSTA

8

KoLehden edustajistopalstalla seurataan kuulumisia Aalto-yliopiston ylioppi-
laskunnan edustajistosta. Edustajistosta itsestään löytyy lisätietoa joko edus-
tajiston wikistä inside.ayy.fi sivustolta tai vuoden takaisesta 1/2018 KoLeh-
destä. Edustajistopalstalla seurataan edustajiston kuulumisia ja viimeisimpien 
kokouksien asioita sekä ajankohtaisia asioita. Edustajistopalstan avulla jokai-
nen KoLehden lukija pystyy seuraamaan edustajistoa ja sen toimintaa. 

Teksti: Jani Pusula

Edustajisto koostuu 45 jäsenestä sekä suuresta määrästä 
varajäseniä. Edustajiston jäsenet valitaan joka toinen vuo-
si vaaleilla ja seuraavan kerran edustajistovaalit järjestetään 
syksyllä 2019. Edustajiston kokouksia, joita pidetään noin 
kerran kuukaudessa, johtaa edustajiston puheenjohtaja, 
joka valitaan vuosittain edustajiston kokouksissa. Kokouk-
sissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, asunnoista, 
ylioppilaskunnan henkilövalinnoista sekä säännöistä. Li-
säksi kokouksissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. 
Kokouksien tavallinen kesto on noin 2.5 tuntia, mutta vä-
lillä kokoukset voivat venyä jopa nelituntisiksi, mutta näitä 
kokouksia on harvoin ja kokouksissa keskustellaan paljon, 
joten ne eivät käy pitkästyttäväksi.

Edustajisto ja edustajiston kokoukset



Tuoreimmat kuulumiset
KoLehden viime julkaisun jälkeen edustajistossa on ehditty 
tekemään suuria päätöksiä. Pitkään puhuttu yhteisöprojekti 
saatiin päätökseen ja ylioppilaskunnalle valittiin uusi toimin-
nanjohtaja sekä talousjohtaja. Tämän lisäksi edustajistossa 
on käsitelty ylioppilaskunnan lehden Ainon toimitustaukoa, 
opiskelijakeskusta ja nimetty stipendijakotoimikuntiin edus-
tajat edustajistosta.

Yhteisöprojekti saatiin viimeinkin saatettua loppuun ja 
edustajiston tahtotilasta päästiin yhteisymmärrykseen ja se 
saatiin muotoiltua yhteen dokumenttiin. Yhteisen tahtotilan 
löytäminen ei ollut helppoa eivätkä kaikki välttämättä olleet 
jokaisesta kohdasta samaa mieltä, mutta kompromissien ja 
yhteisen tahdon saada projekti päätökseen avulla, projekti 
saatiin loppujen lopuksi päätökseen ja edustajisto, hallitus ja 
projektiin liittyneet työntekijät olivat tyytyväisiä, että projek-
tille saatiin päätös. 

Talousjohtajan valinta oli edustajiston kannalta helppo. 
Toimiston väki yhdessä rekrytointiyrityksen kanssa oli käynyt 
talousjohtajaksi hakeneet läpi ja päässeet selkeään yhteisym-
märrykseen siitä, ketä he ehdottavat edustajistolle. Edustajis-
ton oli helppo päättää toimiston esityksestä uusi talousjohta-
ja ylioppilaskunnalle. 

Toiminnanjohtajan valinta oli puolestaan edustajistolle 
haastavampi. Edustajiston jäsenille oli järjestetty haastatte-
lutilaisuus, jossa jokainen jatkoon päässyt hakija sai esitellä 
itsensä, minkä jälkeen hakijoille sai esittää kysymyksiä. Tä-
män lisäksi vielä edustajiston kokouksessa kaikki kolme haki-
jaa saivat esitellä itsensä lyhyesti ja heiltä voitiin kysellä vielä 
muutama kysymys. Kokous oli pitkä ja lopulta toiminnanjoh-
taja saatiin valittua ja uusi toiminnanjohtaja ratkesi vain muu-
tamalla äänellä ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Elina 
Nieminen. Elina aloittaa kesän aikana ja hän toimii hetken 
samaan aikaan Niko Fermin kanssa, ennen kuin Nikon työ-
suhde päättyy. 

Näiden asioiden lisäksi merkittävämpi asia oli ylioppi-
laskunnan lehden Ainon mahdollinen toimitustauko. Ainon 
päätoimittajan työsuhde päättyi keväällä ja hallitus päätti 

esittää, että Aino jää 2019 vuoden 2. numeron jälkeen toi-
mitustauolle, jonka aikana Ainon formaattia ja tarkoitusta 
mietitään sekä päätetään lehden jatkosta. Monet olivat sen 
kannalla, että lehteä ei missään nimessä saa lopettaa, vaan 
uusi päätoimittaja on rekrytoitava heti ja lehti on toimitettava 
normaaliin tapaan myös tänäkin vuonna ja mikäli jotain poh-
dintaa lehden tulevaisuudesta halutaan tehdä, pitää se tehdä 
samanaikaisesti lehden toimituksen kanssa. Edustajisto pää-
tyi kuitenkin enemmistön äänillä siihen, että Aino jää lop-
puvuodeksi tauolle ja tauon aikana jäsenistöä ja edustajistoa 
osallistaen mietitään Ainon tulevaisuutta. Tauon aikana on 
myös tarkoitus tehdä päätös Ainon jatkosta ja mahdollisesti, 
mikäli niin päätetään, rekrytoida uusi päätoimittaja siten, että 
Aino voi ilmestyä heti alkuvuodesta 2020 normaaliin tapaan.

Koska paljon on vettä virrannut Laajalahteen sitten 
viime KoLehden julkaisun jälkeen on myös Wappu takana 
päin. Edustajiston toiminta ei ole pelkkiä tylsiä kokouksia 
vaan perinteiseen tapaan 1.5. Ullanlinnanmäen päällä nautit-
tiin edustajiston wappuskumpat kaikkien paikalle päässeiden 
edustajien, edustajiston puheenjohtajiston sekä myös paikalle 
päässeiden AYY:n hallituslaisten kesken. 

Ja koska edustajistovaalit lähestyvät, käytän tilaisuuden 
hyväksi ja jatkan taas markkinointia. Mikäli edustajistotoi-
minta kiinnostaa, ja vaikka ei vielä kiinnostaisi suosittelen 
pitämään syksyn edustajistovaalit mielessä ja asettumaan eh-
dolle, kun sen aika tulee. Edustajiston jäsenenä tai varajäse-
nenä pääset osallistumaan edustajistotoimintaan sekä pysyt 
kartalla siitä, mitä ylioppilaskunnassa tapahtuu. Allekirjoitta-
neelta voi kysyä lisää, mikäli edustajiston toiminta kiinnostaa 
tai tulla keskustelemaan edustajiston tai AYY:n asioista, mi-
käli jokin asia mietityttää. Jos en osaa vastata johonkin, voin 
ainakin yrittää kertoa, mistä asiasta löytyisi lisätietoa. 

              Jani,
              Lujan ryhmäpuheenjohtaja
              Telegram: @pusulaj
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Hyvä juhlaväki!
Cuba Night 104 on juhlittu, 
mutta onneksi juhlamieli jäi. 

Muistellaan vielä tämän tekstin aika-
na Koneinsinöörikillan 104-vuotias-
ta taivalta ja juhlapäivää 30.3.2019.

Mitä me vuosijuhlavastaavat oi-
keasti tehdään vai käymmekö vain 
eri juhlapaikoissa brunsseilla? Syk-
syllä aloitimme kartoittamaan eri 
juhlapaikkoja (missään ei tarjottu 
lahjomisruokaa) ja muutaman vie-
railun jälkeen löysimme sen, mitä 
olimme etsineet: klassisen kauniin 
salin, Astoria-salin. Tammikuussa 
kutsuja alettiin suunnittelemaan ja 
helmikuussa raaputettavat arpakut-
sut lähetettiin kutsuvieraille. Tästä 
eteenpäin päätettiin menusta, han-
kittiin koristeita, varailtiin vierasma-
joja ja suunniteltiin pääjuhlan ohjel-
maa sekä aikataulua. 

Juhlavieraan kokemus:

Jee, kohta on jo Cubis ja voi lait-
taa parhaat päälle (olisi ehkä pitä-
ny myös silittää frakki, mut ei sitä 
enää juhla-aamuna ehdi). Onneksi 
oli extrabussipaikkoja, niin pääsi 
Niemestä Astoria-salille. Tosi hie-
no pääjuhlapaikka ja onpa paljon 
juhlavieraita. Vujuläsyissä oli todella 
hienot raaputusarvat ja vieruskaveri 
voitti! Vähän jännitti, kun tunnel-
ma oli arvokas ja Ville Myllylä ku-
mautti seremoniamestarin sauvaa 
ensimmäisen kerran. Hyvät ystävät 
ympärilläni nautittiin alkuruoasta ja 
Koneinsinöörikillan puheenjohtajan 
Kimmon puheesta. Lukkareiden, 
Markuksen ja Samulin, vitsit olivat 
hauskoja ja olin kuullut vain yhden 
aasinsillan aikaisemmin. Ruoka oli 
herkullista ja vatsa tuli kerrankin täy-
teen (vaikka aina voisi syödä toisen 
annoksen). Onneksi Cubiksen aika-
na sattui olemaan myös Earth Hour, 
niin SIK:n hallitus saatiin edes het-

keksi hiljaseksi ja pois juhlasalista. 
Vuosijuhlan lopuksi Valkotakit soit-
tivat tutut sävelet Cicapota ja vals-
sia. Rakkaan kanssa tanssahdellessa 
oli ihana muistaa tätä juhlapäivää. 
Pääjuhlista siirryttiin Trap Factoryl-
le nauttimaan vuoden parhaimmista 
jatkoista. 

Vaikka oli pitkä päivä takana, 
niin vujut ovat vaan kerran vuo-
dessa, joten tästä on otettava kaik-
ki irti. Jatkojen jatkoilla Smökissä 
bileet jatkuivat ja hyvä meno parani 
paranemistaan. Alko pieni väsymys 
ja ehkä oli aika laittaa pää tyynyyn. 
Aamulla kello 11.59 herätessäni ava-
sin silmät, laitoin kylpytakin päälle 
ja astelin tien yli Smökkiin. Tarvitsin 
kaiken ravinnon, mitä sillispöydällä 
näin. Ruokalevon päätin ottaa pallo-
meressä ja kyllä se paljukin kelpasi, 
kun oli saanut levättyä riittävästi. Pe-
konin maku suussa, mimosa toisessa 
kädessä ja Tommi Läntistä kuunnel-
len olin onnellisimmillani.
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Järjestäjien kokemus:

Meiltä kysyttiin maaliskuun viimei-
sen viikon aikana usein, joko stres-
saa ja joko vujut olivat valmiina. Ei 
stressannut eivätkä vujutkaan olleet 
ihan valmiita. Juhlapäivän lauan-
taiaamu alkoi kaunistautumisella 
ja sitten jatkettiin pääjuhlapaikan 
koristelemisella ja valmistamisella. 
Tätä ei saa paljastaa kaikille, mutta 
kun ensimmäiset vieraat astuivat si-
sään, olimme vielä verkkareissa siir-
telemässä koristeita. Pari minuuttia 
tämän jälkeen juhlamekot olivat jo 
päällä ja olimme valmiita poseeraa-
maan kameralle. 

Bussit tulivat hieman myöhässä, 
mutta kaikki onneksi löysivät paikal-
le. Oltermannien vaihto tapahtuu 

neljän vuoden välein ja tänä vuonna 
Simo Hostikka valittiin killan uu-
deksi oltermanniksi. Ansiomerkkien 
jaossa tunnelma – ja jokaisen hymy 
– olivat katossa. Granlundin edusta-
ja Juhani Aalto toimi juhlapuhujana, 
ja saimme muistutuksen siitä, kuin-
ka hieno ja kokenut kilta meillä on. 
Koneinsinöörikilta on vaikuttanut 
meistä moneen ja tämä kokemus 
kulkee elämän aikana pitkään. Ha-
lusimme tehdä vuosijuhlista oman-
laisemme ja tämä näkyi erityisesti 
Anni Rahialan kauniissa puheessa 
rakkaalle. Pitkän ja hieman stressaa-
van päivän jälkeen olimme valmiita 
nauttimaan jatkoista. Euron juusto 
suussa, juoma toisessa kädessä ja 
tärkeät ihmiset vieressä olimme on-
nellisimmillamme. 

Toivomme, että teillä oli vuosijuhlil-
la hauskaa ja nautitte jokaisesta juh-
lahetkestä. Kiitos yhteistyökumppa-
neille, cocktail-tilaisuusvastaavalle 
Alisalle, jatkovastaavalle Jooselle, sil-
lisvastaavalle Akselille, muille juh-
la-apureille ja Koneinsinöörikillalle 
sekä juhlavieraille! Me kiitämme ja 
kumarramme sekä odotamme in-
nolla seuraavia vuosijuhlia!

Juhlaterveisin
An, Emilia ja tuntematon juhlija



TOMMI LÄNTINEN
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Teksti:Vili Kuosmanen

Koneinsinöörikillan vuosijuhlat ovat tunnetut kor-
kealaatuisista esiintyjistään. Viime vuonna esiin-
tynyttä, kansanedustajanakin tunnettua, Mik-

ko Alataloa on varmasti vaikea voittaa. Järjestäjät eivät 
lähteneetkään ottamaan vaikeaa haastetta vastaan, ja 
pääjuhlilla ei nähtykään juuri juhlapuhetta ihmeellisem-
pää esiintymistä. Kaikki paukut laitettiin siis sillikseen. 
Alustavat puheet kertoivat Matti Nykäsen, PMMP:n, Vili 
Kuosmanen & Insinöörit-yhtyeen sekä Metallican olevan 
harkittuina silliksen esiintyjäksi. Lopulta valinta osuikin 
toiseen, vielä hurmaavampaan punapäähän, Tommi Län-
tiseen. 

Tommin musiikki edusti kaikkea, mitä kiltalaisen elä-
mä on. Kappaleista löytyi sekä riemunhetkiä, melankoliaa 
että kärsimysten teitä. Kahden kitaran kokoonpano toi-
mi erinomaisesti sillistilanteessa ja toisessa kitarassa ollut 
ruotsalaisvahvistus tuki laulaja-lauluntekijäämme erin-
omaisesti. Esiintymisestä olisi vaikea pistää paremmaksi. 
Suurimmaksi puutteeksi osottautui ’’Se on rock’’-kappa-
leen puute, sillä se on varsin vaikea sovittaa kahden mie-
hen akustiseen settiin. 

Tommin interaktio yleisön kanssa oli myös mielen-
kiintoista. Välispiikit yhdistivät ihmisjoukkoa ja myös 
silliskansan itsevarma ja maskuliininen, ‘’orimainen’’, pu-
keutuminen huomioitiin. Mikäli Tommin musiikillinen 
ura sattuisi loppumaan, on hänellä myös hyvät rahkeet 
järjestyksenvalvonta-alalle paimentamaan yleisöä. Länti-
nen jätti kovat paineet ensi vuoden 
puolipyöreiden esiintyjille.
Paremmaksi voi pistää enää 
mandoliinin sisällyttämisellä 
kokoonpanoon, tai kenties 
varamaalla vihdoin Metallican 
Smökkiin sunnuntaiksi.

Arvosana:
10 pistettä ja papukaijamerkki



Badekarpadlingen
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Jälleen kerran on aika lähteä kohti Trondheimia ja 
Badekarpadlingeniä. Badekarpadlingen on A/F 
Smørekoppenin   järjestämä   jokavuotinen kylpy-

    ammesoutukilpailu. Matkan ajankohtana on 25.9-
30.9. Alustava hinta-arvio on 200-400€, joka sisältää 
matkat+majoitukset+tapahtumaliput. Kuitenkin lopul-
linen hinta tarkentuu lähempänä matkaa ja osallistuvien 
henkilöiden määrän mukaan.

Lähdemme ke 25.9. kohti Tukholmaa, jonne me-
nemme risteillen hyvän kisatunnelman saavuttamisek-
si. Laiva saapuu perille torstaiaamuna, ja päivän Tuk-
holmassa vietettyämme lähdemme illalla bussilla kohti 
Trondheimia, jonne on noin 10 tunnin ajomatka. Matka 
on pitkä ja mäkinen, mutta valmistautuminen kisaan jat-
kuu bussissa. Perjantaiaamuna Trondheimiin ja perille 
päästyämme heitämme tavarat majoitukseemme, jonka 
jälkeen rakennetaan lautta valmiiksi itse kilpailua varten. 
Lauantaina koittaa itse soutukilpailu. Matkalle lähte-
neestä ryhmästä kasattu joukkue kilpailee rakentamal-
lamme lautalla ruotsalaisten ja norjalaisten kanssa, muut 
kannustaen tapahtuman rantapielillä. Illalla on yleensä 

ollut jonkinlainen lopputapahtuma, jonne kaikilla mat-
kaan tulleilla on liput. Luvassa on ainakin palkintoshow 
ja pitkä ilta. Sunnuntaina aamupäivällä otamme virkeinä 
bussin takaisin kohti Tukholmaa, ja siellä hyppäämme 
Turkuun seilaavaan iltalauttaan, joka on Turun satamas-
sa aikaisin aamulla. Otaniemeen saavutaan puolenpäi-
vän aikoihin, joten siitä on hyvä jatkaa suoraan lakinlas-
kiaisiin.

Paikkoja on varattu 30:lle henkilölle. Ilmoittautu-
misessa on käytössä vuosikurssikiintiöt. Myös varasijoil-
le kannattaa ilmoittautua, sillä ilmon jäädessä vajaaksi 
tai peruutuksien myötä loput paikat jaetaan ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Ilmoittautumislinkki julkaistaan myö-
hemmin Koneinsinöörikillan internet-sivuilla. 

Velkommen til å reise!

Lisätietoja:
Mikko Heliö
Ulkovastaava
050 3435702



Ylioppilaskunnan terveiset
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Hei! 
Nimeni on Taneli Myllykangas 

ja toimin tänä vuonna Aalto-yli-
opiston ylioppilaskunnan (AYY) 
hallituksessa. Vastuualueinani ovat 
kansainvälisyys ja yrityssuhteet sekä 
arkisto ja museo.

Opintojen suhteen olen dip-
lomityötä vaille valmis DI Com-
munications Engineering – 
Communications Ecosystems 
pääaineesta Sähkötekniikan kor-
keakoulusta. Lopputyö saa tosin 
odottaa itseään ainakin tämän hal-
litusvuoden ajan. Hallitusvastuiden 
ohella toiminkin tänä vuonna Ko-
neinsinöörikillan hallituskummina. 
Mikäs sen parempaa näin Sähköin-
sinöörikillan aktiivina ja entisenä 
hallituslaisena. Minuun voittekin 
olla yhteydessä minkä tahansa yliop-
pilaskuntaan ja sen toimintaan liit-
tyvän aiheen tiimoilta, ja saa tietys-
ti tulla rupattelemaan jos nähdään 
kampuksella! 

Seuraavaksi pääsette lukemaan, 
mitä AYY:n vuosi 2019 on pitänyt ja 
tulee vielä pitämään sisällään. 

Rentouttavaa kesää itse kullekin!

AYY vuonna 2019 – Uudistuksia ja 
iloa

Ylioppilaskunnan suunta on tänä 
päivänä hyvin kirkas. Parin viime 
vuoden aikana on muun muassa 
tehty strategiauudistus, luotu brän-
distrategia ja uusittu linjapaperia, 
joka ohjaa koko AYY:n toimintaa. 
Toisin kuin voisi luulla, ne eivät ole 
vain nippu papereita pölyttymäs-
sä toimiston hyllyssä, vaan tuovat 
elintärkeää jatkuvuutta toimintaan, 
jossa vapaaehtoiset ja hallituslaiset 
vaihtuvat vuosittain.

Vuosi 2019 on ollut AYY:lle hy-
vin monipuolinen ja tapahtumarikas. 
Edustajiston kokouksessa 4/2019 
hyväksyttiin viimein suunnitelma 
AYY:n yhteisörakenteiden kehittä-
miseksi. Alkusysäyksen projektille 
oli antanut teekkarikulttuurista päät-
tämiseen liittynyt keskustelu. Sen 
jälkeen keskustelu kuitenkin laajen-
tui koskemaan koko Aalto-yhteisön 
rakennetta. Tällöin huomattiin tarve 
rakenteiden uudistamiseksi, jotta ne 
palvelisivat paremmin nyky-yhtei-
sön tarpeita. Suunnitelman raken-
nemalleja on seuraavaksi tarkoitus 
lähteä työstämään yhteisömme toi-
mijoiden kanssa, jotta ne voitaisiin 
lopulta jalkauttaa käyttöön.

Opiskelijakeskus-hanke on ol-
lut käynnissä jo useamman vuo-
den. Tänä vuonna päätetään hank-
keen osalta sen toteuttamisesta tai 
hautaamisesta, ja tähän mennessä 
vuotta projektin suunta on näyttä-
nyt positiiviselta. A Blocin ja Harald 
Herlin -oppimiskeskuksen viereen 

suunnitellun rakennuksen on tarkoi-
tus luoda yhteinen kohtaamispaikka 
kaikille Aallon opiskelijoille. Pro-
jektissa ovat mukana KY, TF sekä 
AYY, mutta myös yliopiston intres-
seissä on saada kampuksen ytimeen 
näyttävä ja toimiva kokonaisuus.

Yhteisöllisen asumisen kiinnos-
tavuutta pyritään lisäämään opiske-
lijoiden keskuudessa. Vaikka yksiöt 
ovatkin suosituin asumismuoto, niin 
AYY:n talokanta sisältää paljon so-
luasuntoja, joiden kiinnostavuutta 
pystyttäisiin lisäämään yhteisöllisen 
asumisen elementeillä. Ennakko-
luulot yhteisöllistä asumista kohtaan 
ovat monilla opiskelijoilla kovat, 
mutta parhaimmillaan solut ovat 
yksiöitäkin kiinnostavampia asun-
tokohteita, kunhan se vastaa kul-
loistenkin asukkaiden asumismielty-
myksiä.

2019 on myös ollut AYY:lle ns. 
supervaalivuosi, Kevään eduskunta-
vaaleissa kansanedustajiksi valittiin 
mm. kaksi AYY:n hallitusalumnia; 
Saara Hyrkkö sekä Atte Harjan-
ne. Iloitkaamme siitä, sillä heidän 
avullaan voimme saada äänemme 
kuuluviin yhä paremmin Suomen 
päättävissä elimissä! AYY pyrki vai-
kuttamistyössään yhdessä Suomen 
ylioppilaskuntien liiton (SYL) kans-
sa tuomaan ehdokkaille esille muun 
muassa mielipiteitämme korkea-
koulujen rahoitusmallin uudistami-
sesta, opiskelijoiden toimeentulon 
parantamisesta ja ilmastonmuutok-
sesta.  Lisäksi yhtenä AYY:n kärkenä 
oli tuoda esille esimerkiksi kansain-
välisten opiskelijoiden oleskelulu-
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piin liittyviä ongelmia.
Seuraavaksi vuorossa on europarla-

menttivaalit, jotka pidetään 26.5. Viime 
eurovaaleissa suomalaisten alle 25-vuo-
tiaiden äänestysaktiivisuus oli noin 10 
prosenttia, joten parantamisen varaa 
on rutkasti. (Jos tämä juttu ilmestyykin 
vasta vaalien jälkeen, niin toivottavas-
ti äänestitte!) Syksyllä taas on edessä 
AYY:n edustajistovaalit, jossa jäsenis-
tömme joukosta valitaan 45 edaattoria 
päättämään ylioppilaskuntamme asiois-
ta. Ylioppilaskunta on myös sen verran 
edistyksellinen, että äänestys toteutetaan 
tälläkin kertaa sähköisesti. Jos pelkkä 
äänestäminen tuntuu siis liian helpolta, 
kannattaa asettua myös ehdolle! 

Yksi AYY:n linjapaperissa maini-
tuista tavoitteista on toimia tulevaisuu-
dessa suunnannäyttäjänä ympäristöky-
symyksissä. Tämän osalta on aloitettu 
kriittinen tarkastelu AYY:n oman hiili-
jalanjäljen pienentämiseksi kaikilla toi-
minta-alueilla. Lisäksi pyrimme myös te-
kemään vaikuttamistyötä asian suhteen, 
sillä yhteisömme todellinen voima on 
jäsentemme potentiaalissa olla tulevai-
suuden ongelmanratkojia myös ilmas-
tonmuutoksen saralla. Lisäksi toivom-
me, että kaikki yhteisömme toimijat ja 
jäsenet miettisivät miten omaa toimintaa 
voisi muuttaa ympäristön kannalta kes-
tävämmäksi.

Kaiken tämän lisäksi edustajisto on 
kevään aikana valinnut AYY:n uudeksi 
talousjohtajaksi Monika Kivimäen sekä 
toiminnanjohtajaksi Elina Niemisen. 
Nykyisen pääsihteeri Niko Fermin kol-
mivuotiskausi tulee päätökseen kesän 
alussa ja pitkäaikainen talousjohtaja Rei-
ja Väätäinen siirtyi eläkkeelle 17.5. Vaik-
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ka kahdesta rautaisesta ammattilaisesta joudummekin 
luopumaan, on hyvä, että ylioppilaskunnassa säilyy nuo-
ri ja vetreä olemus.

Omilla vastuualueillani on myös tapahtunut kai-
kenlaista. Kansainvälisten asioiden suhteen olemme 
esimerkiksi pyrkineet tuomaan yhteisömme kv-toimi-
joita yhteen ja luomaan dialogia heidän välilleen, jot-
ta kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmat tulisivat 
entistä paremmin kuulluiksi. Yrityssuhteiden puolella 
on yhteistyösopimusten solmimisen lisäksi keskitytty 
uudistuneiden Aalto Talent Expo rekrytointimessujen 
järjestämiseen yhdessä yliopiston kanssa. Tänä vuon-
na järjestelyihin ja messujen myyntiin on saatu mukaan 
myös erityisasemayhdistyksiä, ja toiveena on että tule-
vina vuosina yhteisö pääsisi yhä suuremmaksi osaksi 
messujen järjestämistä. Myös Koneinsinöörikilta on 
lähtenyt projektiin mukaan, mikä on aivan erinomaista! 
Arkiston ja museon suhteen vuoden isoin projekti on 
tietysti Polyteekkarimuseon remontti, jossa päävastuu 

on museonjohtajalla, intendenteillä sekä Museojaostol-
la. Remontin pitäisi näillä näkymin valmistua syysluku-
kauteen mennessä, joten tervetuloa silloin vierailulle!
Tänä vuonna AYY täyttää yhdeksän vuotta, ja samalla 
ylioppilaskunnan mutkikas ja värikäs alkutaipale alkaa 
olla takanapäin. AYY10-juhlavuosi alkoi epävirallisesti 
mahtavasti menneestä Mantan lakituksesta, jossa yh-
teisömme ulkopuolisetkin tahot pääsivät ihailemaan 
osaamistamme. Juhlavuoden tiimoilta teemme yhteis-
työtä myös yliopiston kanssa. Tavoitteemme on, että 
AYY10-juhlavuosi toimii koko yhteisöä yhdistävänä 
voimana, joka mahdollistaa sen tärkeimmän; maailman 
parhaan opiskelijan elämän luomisen.

Taneli Myllykangas
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
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Tuleva rakennusalan ammattilainen, 
olethan jo jäsen?

Rakennetun 
ympäristön 
akateemiset

ILMAISEN JÄSENYYDEN ETUJA:
+JÄSENTAPAHTUMAT
+JÄSENLEHDET
+APURAHAT

+KYSELYT JA TULOKSET
+PALKKASUOSITUKSET
+TYÖSUHDEJURIDINEN NEUVONTA

LISÄTIETOJA EDUISTA JA JÄSENEKSI VOIT LIITTYÄ OSOITTEESSA 
www.ril.fi



Oy PLK Ab testaa - parhaat nesteet krapulanpoistoon
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Yrityksemme Oy Peltityöt, 
laatoitus ja kittaus Ab on 
jo vuosia suorittanut tilaus-

töinä sokkotestejä asiakkaidemme 
toivomille juomille. Näissä testeissä 
ollaan kuitenkin lähes poikkeuksetta 
keskitytty juoman funktionaalisuu-
den sijaan toissijaisiin seikkoihin, 
kuten makuun. Tämän epäkohdan 
korjatakseen Oy PLK Ab päätti jär-
jestää kiky-tunteja hyödyntäen työn-
tekijöidemme virkistysviikonlopun 
yhteydessä juomatestin, jossa pai-
notetaan pelkästään juoman toimin-
nallisuutta. Tytäryhtiömme Konein-
sinöörikillan vuosijuhlien jälkeinen 
aamu tarjosikin otolliset puitteet 
testin suorittamiseen. Olosuhteista 
sekä ajankohdasta johtuen toimin-
nallinen arvostelukriteeri perustui 
nautittavan nesteen kykyyn poistaa 
krapulaa.

Testiin valikoitiin useita sekä al-
koholillisia että alkoholittomia juo-
mia, joilla yleisesti ainakin väitetään 
olevan kohmelonlievennyskyvyk-
kyyttä tai vähintäänkin muuta oloa 
kohentavaa vaikutusta. Testijuomat 
olivat seuraavat:

Trip vadelmajuoma, pillimehu, alko-
holiton
Valio Gefilus piimä, alkoholiton
Bols Advocaat, munaviina, 15%
Frizzantino, valkoviini, 7.5%
Kupla, kossuvissy, 8%
Olvi Ykkönen, rapakalja, 2.7%
Marli perinteinen sima, 0.8%
Leader Protein, proteiinijuoma, al-
koholiton
Peltipeikko, pale ale, joku 6 vol

Tutkimusmenetelmät

Testiin osallistui noin 9.5 vapaa-
ehtoista koe-eläintä, joiden tut-
kimusryhmä totesi olevan testille 
otollisessa mielentilassa. Koe-eläin-
ten darrataso kartoitettiin ennen 
tutkimusta subjektiivisen analyy-
sin menetelmin. Tämän jälkeen 
koe-eläimille annettiin kullekin yksi 
koejuoma käyttöön tunnin ajaksi. 
Koe-eläin oli vapaa käyttämään an-
nettua juomaa tänä aikana parhaaksi 
katsomallaan tavalla ja nautintano-
peudella. Tunnin seurantajakson 
jälkeen suoritettiin subjektiivinen 
analyysi toistamiseen, jolloin dar-
rajuomien tehokkuudet saatiin 
tutkimusryhmän analysoitaviksi. 
Henkilökohtaisten preferenssien ta-
soittamiseksi tunnin erikoiskokeen 
jälkeen näytteitä testattiin pienem-
millä pitoisuuksilla ristiin jokaiselle 
koe-eläimelle.

Menetelmä jätti viime kädessä 
varsin paljon vastuuta tutkimusryh-
mälle, sillä koe-eläinten suhteellinen 
krapuloitumisaste vaihteli rajus-
ti. Koe-eläinten sijoittumiskohdan 
kohmelo-jurbelo -akselilla havaittiin 
myös vaikuttavan merkittävästi hei-
dän kykyynsä arvioida luotettavasti 
tilansa vakavuutta. Tutkimuksessa 
kuitenkin painotettiin näytteiden 
tehokkuutta pahan olon poistajina, 
jolloin absoluuttiset kanuunain-
deksit eivät ole niinkään merkityk-
sellisiä, vaan niissä tapahtuvat suh-
teelliset muutokset. Täten tuloksia 
voidaan pitää rajatussa viitekehyk-
sessä luotettavina.

Tulokset

Testissä kenties eniten kiinnostusta 
herätti Bols Advocaat -munaviina, 
josta riitti myös puheenaihetta. Pie-
nissä erissä maisteltua munaviinaa 
analysoitiin antaumuksella, ja jokai-
sella maistelukerralla se jaksoi yhä 
uudelleen vähän yllättää paksulla ja 
täyteläisellä suutuntumallaan. Mu-
nankeltuaisen ja alkoholin yhdistel-
mä koettiin erittäin tehokkaaksi, jos 
kuitenkin hieman hankalasti lähes-
tyttäväksi.

Pillimehujen suhteen sovellet-
tiin eräänlaista lume-efektiä: osaan 
pillimehuista oli testaajien tietä-
mättä lisätty pieni määrä Kosken-
korvaa. Pillimehuja testattiin erityi-
sesti koe-eläimillä, jotka olivat niin 
sanotussa limbossa eli krapulan ja 
humalan välitilassa, jossa on hyvin 
pienestä kiinni, kumpaan suuntaan 
olo lähtee kehittymään. Alkoholitto-
man pillimehun tapauksessa vaaka 
kääntyi selvästi krapulan suuntaan, 
kun taas terästetyn tripin avulla toi-
mintakyky lähti jyrkkään nousuun. 
Havainto tukee aiempien tutkimus-
ten löydöksiä (Laaki et al., Oulu 
2015). Kyseessä saattaa olla ilmiö, 
jossa alkoholin ajatteleminenkin 
aiheuttaa jo pahoinvointia, ja piilo-
viinapillimehun avulla tämän pystyy 
välttämään. Menetelmä on kuiten-
kin ongelmallinen, sillä se toimii 
vain silloin, kun koehenkilö ei ole 
terästyksestä tietoinen ja siten vaatii 
krapulaisen läheisten aktiivista toi-
mintaa.
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Testin helpoimmin lähestyttäviä hiussä-
ryn hävittäjiä oli Frizzantino-valkoviini, 
joka osoittautui tasapainoiseksi ja toimi-
vaksi vaihtoehdoksi usealle koe-eläimel-
le. Viiniksi matalahko alkoholiprosentti 
(7.5) teki juomasta hyvin dokabilisoitu-
vaa myös pahemmista vatsakrampeista 
kärsiville. Toisaalta prosentti on kui-
tenkin sen verran korkea, että juoman 
tehokkuus ei merkittävästi kärsi. Pieni 
määrä hiilidioksidia tekee näytteestä 
raikkaan aiheuttamatta kuitenkaan epä-
miellyttävää kuohuntaa kurkussa ja sen 
alapuolella, kuten perinteisenä sillisjuo-
mana pidetty tavallinen skumppa. 

Ykkösoluen todettiin toimivan sa-
mansuuntaisella periaatteella, mutta 
enemmänkin vaihtoehtona A-oluelle tai 
keskiketterälle. Raikas ja helposti nau-
tittava rapakalja menee tilanteessa kuin 
tilanteessa ja on optimaalinen pahoissa 
nestehukkatapauksissa, mutta matalan 
parannustehonsa vuoksi sitä suositel-
laan käytettäväksi vain epätoivoisimmis-
sa tilanteissa, joissa ajallisesta tehokkuu-
desta on varaa tinkiä. Hiilihapotettujen 
juomien listalla oli vielä Kupla, joka ei 
kirvoittanut koe-eläimissä juuri mitään 
reaktiota. Tehokkuuden analysointi oli 
siten vaikeaa, mutta myös positiivisen 
reaktion puutteesta voi päätellä kossu-
vissyn funktionaalisuuden olleen yhtä 
neutraali kuin sen väri, maku ja haju.

Alkoholittomissa näytteissä ei te-
hokkuudesta voi puhua. Sima pienellä 
alkoholipitoisuudellaan vie näistä voi-
ton, mutta Gefilus-piimälläkin on paik-
kansa aamun ruokavaliossa vatsaa tasa-
painottavien ominaisuuksiensa ansiosta. 
Testatulla proteiinijuomalla taas ei tässä 
tarkoituksessa tee yhtään mitään. Teol-
lisen makuinen mehuhtava herasotku 
päinvastoin hidasti merkittävästi potilai-

den toipumisaikaa, sillä tehokkaampien 
lääkkeiden nauttiminen viivästyi tämän 
punaiseksi värjätyn litkun aiheuttaman 
kuvotuksen vuoksi.

Vahvoja oluita testissä edusti kaikil-
le tuttu Peltipeikko. Vaikka olutmerkin 
korkea taso ja tinkimätön laatu olivatkin 
etukäteen tiedossa, sen toimivuus löi sil-
ti sekä koe-eläimet että tutkimusryhmän 
ällikällä. Loistavat tärinänvaimennus-
ominaisuudet yhdistettynä täydellisen 
tasapainoiseen makuun tekivät Peltipei-
kosta testin ylivoimaisen ykkösen.

Bols vaikutti osaan onnistuneesti

Vettä saa nykyään pulloissa
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Arviot

Bols Advocaat
Raadin kommentit:
Rapsakka. On rapsakkaa.
Todella paksu koostumus, jännä ja viinainen jälkimaku.
Maistuu kakkutaikinalta, jossa on vähäsen alkoholia.
Suositus: kovaan kollektiivikohmeloon kavereiden 
kanssa jaettavaksi
Tehokkuus: 4/7

Frizzantino
Raadin kommentit:
Dokabiliteetti kohdillaan
Sopivasti happoja, ei liikaa kuten skumpassa mutta sen 
verran, että raikasta.
Sopivasti alkoholia, toimii kohtuullisen nopeasti, mutta 
on helposti juotavissa.
Suositus: aikatehokkaaseen darranpoistoon
Tehokkuus: 5/7

Olvi Ykkönen
Raadin kommentit:
Kyllä se oluelta maistuu. Parempaa kuin holiton, huo-
nompaa kuin keppana.
Tuttua ja turvallista. Tällä on hyvä lähteä liikkeelle pa-
hemmassakin darrassa.
Suositus: palautusjuomaksi, kun suu napsaa olutta, mut-
ta vatsa ei vielä tahdo kestää 
Tehokkuus: 4/7

Kupla
Raadin kommentit:
Maistuu kossuvissyltä eli ei miltään.
Liian tehotonta ollakseen näin kelvottoman makuista.
Suositus: kun kaupassa ei ole enää mitään muuta
Tehokkuus: 1/7

Leader Protein
Raadin kommentit:
Pahaa.
Ei tee mitään.
Suositus: ei
Tehokkuus: 0/7

Valio Gefilus piimä
Raadin kommentit:
Kyllä aamulla on pakko saada piimää.
Ei poista darraa, mutta helpottaa poiston aloittamista.
Suositus: ilman Gambinaa tasapainon palauttamiseen
Tehokkuus: 3/7

Marli sima
Raadin kommentit:
Tällä jos kunnolla  tasoittaa, saa kyllä ravata kusella.
Pullo tätä aperitiiviksi toimii, vaikka olisi nestehukka.
Ei ihan perinteisen siman makuista, mutta menee.
 Suositus: rankan saunaillan jälkeiseen rusinakohmeloon
Tehokkuus: 3/7

Trip vadelmajuoma 
Raadin kommentit:
Mitä oliko tässä viinaa? 
Olo koheni kummasti!
Tulee ihan lapsuus mieleen.
Suositus: pahaan kuvotukseen tai evääksi, kun omia juo-
mia ei sallita
Tehokkuus: 5/7 (2/7 ilman terästystä)

Peltipeikko
Raadin kommentit:
Tasapainoinen, nautinnollinen. Maltaisuus, alkoholipi-
toisuus ja humalaisuus kauniissa harmoniassa.
Ylivoimaisesti testin paras. Tehokasta ja maukasta.
Jumalten juomaa.
Suositus: tilanteessa kuin tilanteessa
Tehokkuus: 7/7



Taru Sorbusten herrasta: Sorbuksen ritarit
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Eräänä huhtikuisena iltapäivä-
nä kandin kirjoittamista väl-
tellessään KoLehden tutki-

vat journalistit huomasivat uutisen, 
jonka mukaan legendaarinen Sorbus 
palaa Alkon hyllyille. Kuullessaan 
tuon nimen (siis Sorbus, ei Alko) 
alkoi herroilla vilkkua päissä(än) 
muistikuvia kultaiselta 2000-luvulta, 
jolloin kyseisellä tavaralla oli maine 
korkeaa hinta-laatusuhdetta arvos-
tavien asiantuntijoiden juomana. 
Vuonna 2010 Suomen ruokakult-
tuuri otti kuitenkin aimo harppauk-
sen taaksepäin, kun Alko poisti 
Sorbuksen valikoimastaan ja ryhtyi 
korvaamaan markkinarakoa “laatu-
viineillä”.

Nyt tämä klassinen pihlajanmar-
javiini on kuitenkin tehnyt paluun, 
mutta radikaalin muutoksen tehnee-
nä. Uusi Sorbus on nimittäin hiili-
hapotettu valmiscocktail! Ensireak-
tio tähän oli varsin epäluuloinen, sillä 
lähtökohtaisesti kaikki muutos on 
pahasta ja ennen oli paremmin. Uusi 
tuote ei tulisikaan vanhan klassikon 
tutulle paikalle, Alkon alahyllylle, 
mistä paras hinta-laatu-suhde löytyy. 
Valmistajan edustajakin kertoi uusi-
maalaisen paikallislehden haastatte-
lussa (Ilta-Sanomat 5.4), että uuteen 
versioon on lisätty “sangriatyyppistä 
raikkautta”. Jäimme huolestuneena 
pohtimaan, onko Sorbuksen paluu 
vain tyhjää mainospuhetta? 

Järkytyksestä toivuttuamme 
aloimme kuitenkin pohtimaan tä-
män uudistuksen hyviä puolia, min-
kä jälkeen eksyimme miettimään 
vaihtuvuutta ylipäänsä: Paavo Väy-

rynen vaihtoi puoluettaan peräti 
kahdesti ja putosi eduskunnasta. 
Se, oliko tämä muutos onnistunut, 
jäänee lukijan päätettäväksi. Väykkä 
palaa kuitenkin aina takaisin, kuten 
ilmeisesti nykyään Sorbuskin. Palat-
tuamme asiaan totesimme, että kä-
sillä oleva muutos tietää ainakin sitä, 
että uusi Sorbus olisi vanhaa mallia 
kevyempi makuelämys. Tämä puo-
lestaan tarkottaisi, että aromeja pys-
tyisi nauttimaan aiempaa suurempia 
määriä, ennen kuin väsymys yllättää. 
Kyllä tätä täytyy itse kokeilla!

Pitkän, wapunsekaisen odotuk-
sen jälkeen koitti toukokuun 13. päi-
vä. Toimituksen innostus ei kuiten-
kaan riittänyt jonottamaan valtavien 
ihmismassojen kanssa, joten testi 
toteutettiin hieman myöhemmin. 
Sopivaksi ajankohdaksi valikoitui 
tässä lehdessä olevan darrajuoma-
vertailun hengessä AYY:n vuosi-
juhlien jälkeinen aamu, joka lopulta 
kuitenkin vaihtui vuosijuhlia edeltä-
väksi illaksi. 

Sorbus cocktail
Raadin kommentit: 
Hieman epämääräinen haju, etäinen 
Gambinan vivahde. Maistuu vähän 
sangrialta, yllättävän hyvä. Punavii-
nin vivahde.
Ei maistu miltään (flunssalla voi olla 
vaikutusta). En ostaisi mutta juon 
mielelläni. ’’Mursunkusta’’
Suositus: Pussikaljat hyvässä kesä-
säässä.
Tehokkuus: 4/7
Loppuarvio: Kallis ja pieni pullo, 
mutta ihan hyvänmakuista ja erittäin 
helppoa tavaraa. Pihlajanmarja ei 
maistu sitten yhtään, eikä myöskään 
tehosuhde ole entisenlainen. Koko-
naisuus 6,5%/100. Kyllä parempia-
kin löytyy, kts. Kolehti 1/2019 tai 
Kolehti 2/2019, edellinen sivu.



KUIN KAKSI MARJAA             MARJASEKOITUS                                     

Roope Palmu
TVF-juontaja

Olli Paloviita
Koneteekkari

Vili ’’Vili’’           +         Johannes ’’Jonkka’’      =       Vilijonkka  
Kuosmanen                  Huovinen      
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VUODEN FUKSI

23

Viisi asiaa, jotka opin fuksivuonnani
Kuka väitti, ettei yliopistossa voisi op-

pia mitään hyödyllistä?

Yy. Kuinka olla teekkareiksi sitseillä
Fuksisitsit olivat minulle varsin hämmen-
tävä kokemus. Eläessäni en ole kokenut 
vastaavanlaista kulttuurishokkia: toisin kuin 
tutuilla kylterisitseillä, tiettyjä juomia ei 
saanut juoda ennen kuin niistä oli laulettu, 
ohjelmanumerot eivät olleet humalaisten 
sitsivieraiden johtamia lauluja tai kisoja, ja 
mikä oudointa, vessataukoja ei ollut, vaan 
vessassa sai oikeasti käydä kun itse halusi. 
Oli kiva huomata, miten tavallista ja yleises-
ti hyväksyttyä holittomana sitsaaminen tääl-
lä oli. Eniten käytännön ongelmia minulle 
aiheuttivat kulttuurierot sitsibiisien vetämi-
sessä: teekkari- ja kylteriperinteet tuppaavat 
menemään minulta vieläkin sekaisin. Jos 
siis kuulet jonkun heittävän sitseillä huu-
dahduksia tai outojen ekstrasäkeistöjen al-
kuja hämmentäviin väleihin, voit olla melko 
varma että se olen minä.

Kaa. Kuinka Justin Bieber saadaan 
roikkumaan Smökin katosta
Monien muiden fuksien tavoin suoritin pa-
kollisen työpisteeni viime syksyn Syysnaa-
miaisissa. Seinien muovittaminen jatkuvasti 
itseensä takertuvalla, rypistyvällä muovilla ei 
ehkä ollut herkkua, mutta pumpattavan Jus-
tin Bieberin vaatedesignerina toimiminen 
oli suunnattoman hauskaa. Vaatettamisen 
jälkeen Bieber piti vielä ripustaa paikalleen, 
mikä vaati huomattavia määriä tarkkoja las-
kelmia sekä muovin, vaijerin ja ilmastointi-
teipin luovaa käyttöä. Opintosektori
voisi kenties selvittää, mikäli ARTS-ENG-

kurssi olisi ensi vuonna mahdollista korvata 
jonkin IE-tapahtuman koristelutiimiin osal-
listumisella. Uskoisin, etten ole ainoa tällai-
sesta mahdollisuudesta kiinnostunut. Tämä 
keventäisi myös korkean osallistujamäärän 
luomaa painetta ensi vuoden kurssilta.

Ko. Kuinka downshiftata Kirkkareiden 
avulla
Kuten kaikki tietävät, Kirkkareilla sattuu 
ja tapahtuu, eikä koskaan voi olla varma, 
mitä laukusta löytyy kotiin palatessa. On-
nekkaimmat löytävät hervantalaisen kuusen 
juurelta ilmaiset kyynärsauvat tai palaavat 
kotiin ylimääräisen kenkäparin kanssa, mut-
ta suurin osa nousee bussin kyydistä päät-
tärillä reilusti keventynein kantamuksin. Ja 
vaikka tavarat eivät häviäisikään, saavat ne 
usein viikonlopun aikana sellaisen jalon 
omenaisen aromin, että ne eivät kelpaa enää 
kuin nuotion sytykkeeksi. Mukaan Kirk-
kareille kannattaa siis pakata kaikki, mistä 
haluaa päästä eroon. Jo yhdessä viikonlo-
pussa saa huimia tuloksia: 19 neliömetrin 
soluasunnossakin näkyy taas lattia ja kaa-
pista löytyy tilaa wappujuomille.

Ne. Kuinka käyttää lakkia tehokkaasti
Vauhdikkaan ja aivan liian lyhyen fuksivuo-
den päätteeksi koitti se kiihkeästi odotettu 
Wappu ja suurin osa meistä fukseistakin 
sai ylpeänä painaa päähänsä teekkariuden 
kauneimman symbolin, tupsulakin. Kauan 
emme ehtineet ne päässä koreilla, kun van-
hemmat opiskelijat riensivät valistamaan 
meitä tuon joka kesän trendikkäimmän ja 
halutuimman asusteen monikäyttöisyydes-
tä. Enää ei tarvitsisi kantaa haalareissaan 
puolta tusinaa lasia, sillä lakki sopii kaikes-

sa juhlallisuudessaan myös juoma-astiaksi 
kuohuville. Tupsustakin skumpan väitettiin
maistuvan, mutta testiryhmämme totesi 
juomien saavan silloin lankaisen, ja eräiden
tapauksessa, koirankuolaisen sivumaun.

Kirjoittaja on kylterin matikkapäästä kärsi-
vä tupsufuksi, joka on suunnattoman ylpeä 
vuoden aikana oppimastaan taidosta laskea 
neljään.

Allekirjoittanut pääsi pulahdukselle



KILTIKSELLÄ TAPAHTUU
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Kiltiksen tuolit ovat olleet 
samaa, luotettavaa neuvos-
toaikaista designia ainakin 

oman opiskeluaikani. Kiltiksellä 
kuuli usein valituksia ränsistyneistä 
tuoleista ja ruuvien puutteesta erään 
Sähkövatkainkillan jäynän jälkeen. 

Myös tyylikkäät nahkaiset noja-
tuolimme, myöskin todennäköisesti 
80-luvulta, olivat olleet kiltahuoneel-
la koko opiskeluaikani. Tuoleissa oli 
pieniä puutteita, kuten muutamia 
puuttuvia jalkoja, mutta tuolit pa-
ransivat myös opiskelijoiden taitoja, 
koska niitä piti käydä hitsaamassa 
kasaan lähes kuukausittain. Nämä 
tuolit olivat kuitenkin osa elämääni. 
Olivathan ne kannatelleet ahteriani 
ja elopainoani jo useamman vuoden. 

Osalla taas on pakottava halu 
olla pelinmuuttajia ja innovaatto-
reita. Kilta haluttiin päivittää 10-lu-

vulle, siis 2010. KoLehden tutkiva 
journalismi sai huhujen perusteella 
selville, että kiltamme eräs emeri-
tuspuheenjohtaja oli hankkinut kil-
lalle futuristisen, punaviinitahroja 
piilottavan tuolin. Tuoli oli pitkään 
koeajossa pyöreähkön pöytämme 
ääressä ja mielipiteet olivat vaihte-
levia. Toiset ylistivät suomalaista 
designia ja toisten selkäranka siirtyi 
neljänteen ulottuvuuteen ja käsille 
piti keksiä uutta käyttöä, kun käsino-
jiakaan ei tuoleista löytynyt. Kenties 
käsillä joutuisi tekemään koulutehtä-
viä!? 

Lopulta tuoli pyydettiin takaisin 
koululle. Iloitsin. 20% killasta iloitsi. 
20% suri. Loput eivät todennäköi-
sesti välittäneet asiasta yhtä tunteik-
kaasti. Kiltahuone oli entisensä pari 
viikkoa. Sitten se tapahtui. Kirkkaan 
punaisiin pukeutuneet miehet mars-

sivat sisään, kuin ennustaakseen 
tapahtuvaa tuoli-inkvisitiota. Kilta-
huoneelle tuotiin 20 design-tuolia ja 
vanhat tuolimme vietiin samaan sys-
syyn pois. Olin paikalla katsomassa 
tätä myllerrystä ja jäin puolustamaan 
viimeistä tuolia istumalla sen päällä. 
Pian minut käskettiin pois vaaleansi-
niseltä rakkaudeltani sillä kuulemma 
’’näytän tyhmältä’’ ja ’’en elä ajassa-
ni’’. Istuin seuraavan tunnin lattialla 
läppäri sylissäni kunnes alistuin me-
nemään istumaan uudelle tuttavuu-
delle. 

 Yleinen populaatio on vihdoin 
alkanut tottumaan kiltahuoneen 
muutoksiin. Vaihtoehtoja ei ole. 
Voit istua joko sohvalle tai punaisille 
tuoleille. Seisoa saa tietty myös. No-
jatuoliakaan ei enää ole, sillä sen jal-
kojen kuukausittaiseen hitsaukseen 
kyllästyttiin. Mihin tämä maailma 
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on oikein menossa? Tätä tekstiä kir-
jottaessani istun uudella punaisella 
tuolilla ja joudun käyttämään käsiäni 
kaikkeen muuhun kuin töiden vält-
telyyn. 

Vapusta selvittyämme kiltis 
harppasi taas valovuoden teknolo-
giassaan eteenpäin. Jo kiltahuoneelta 
poistetut nojatuolit korvattiin uusil-
la, mustilla, teknologisilla, kallistuvil-
la ja sporttisilla nahkatuoleilla. Lisäk-
si tuolien mukana tuli uudet, mustat, 
teknologiset, kallistetut ja sporttiset 
rahit. Vaikka tuoleista ei hehkukaan 
80-luku, vain enemmänkin Sannilta 
tuttu 2080-luku, ne lepuuttavat uljas-
ta ruumistani raskaan opiskelun jäl-
keen. Kallistusominaisuus on myös 
omiaan hassujen kissavideoiden kat-
somiseen. 

Mitähän kiltikseltä muutetaan seu-
raavaksi? Keskellä oleva pilari, ken-
ties kantava rakenne, voitaisiin aina-
kin poistaa. Leijutetaan sitä vaikka 
magneetilla nyt kun olemme siir-
tyneet tulevaisuuteen. Olen jo va-
rautumassa pahimpaan, sillä huhut 
kertovat kiltahuoneemme kokevan 
remontin kesän aikana. Avoimet sei-
somakonttorit kaikille. Kahvi rajoi-
tetaan kahteen annokseen päivässä. 
Hauskanpito kielletään. Muutetaan 
kiltis hiljaiseksi opiskelutilaksi. 

Minusta autoissa kuuluu olla 4 
rengasta, ruuassa lihaa ja tuoleis-
sa käsinojat. Olen varmaankin liian 
konservatiivinen tähän muutosten 
aikakauteen.  

Futuristisen tuolin mukana ei tullut mandoliinia.



TEKSTIVIESTIPALSTA TULEE,
 OLETKO VALMIS?
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Mikä maailmassa on väärin? Eikö kukaan kuuntele sinua? Nyt 

voit kertoa murheesi kesän ja alkusyksyn ajan KoLehden teksti-

viestipalveluun ja kommenttisi saattaa päätyä lehteen!

Viestejä voi lähettää osoitteessa http://www.koneinsinoori-
kilta.fi/Toiminta/Jaokset/Toimitus/VerkKoLehti/
Tai Jodel sovelluksessa kanavalla @kolehti
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