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Kesääni kuului paljon erilaista harrastelua 
sekä olutmaistelua eri merkeissä. Nyt arjen 
karu totuus alkaa iskeytyä päin naamaa ja 
voisin samalla avautua jostain. 

Hyvät ihmiset lopettakaa kaikkien 
asioiden pilaaminen. Lokakuun vaihtees-
sa ’’OK’’:ta merkitsevä käsimerkki lisättiin 
vihasymbolien listalle USA:ssa. Perustelu-
na päätökselle oli käsimerkin käyttö ääri-
oikeiston piirissä. Merkin pahamaineisuus 
lähti vitsinä internetistä ja lopulta sitä käy-
tettiinkin valkoisten ylivallan ilmaisuun. 

Muita käsistä riistäytyneitä symboleja 
ovat mm. riimut sekä hakaristi, jotka yh-
distetään äärioikeistoon. Alunperin mm. 
onnea merkitsevä hakaristi yhdistettiin jär-
kyttävään toimintaan ja sama jengi innostui 
myös norjalaisesta mytologiasta ja riimukir-
joituksesta. Siltä varalta, ettette tajunneet,  
riimutkaan eivät alunperin merkinneet 
pahaa. Keksikää omat symbolinne vihalle, 
älkääkä aiheuttako vahinkoa tahrimalla jo-
tain olemassa olevaa symbolia. Nykyaikana 
tuntuu, että esimerkiksi Kalevala- tai viikin-
kiteemainen taide ja symboliikka yhdiste-
tään helposti äärioikeistoon ja kiihkoilevaan 
nationalismiin.

Kuopion koulusurman jälkeen toivon, 
että poliitikot eivät ala kieltämään teräaseita, 
vaikka niillä pystyykin satuttamaan ihmisiä.  

Kieltolinjalle lähdettäessä keittiöveitset ja 
nyrkitkin voisi laittaa luvanvaraiseksi. Pilko-
taan ruokamme ilman veitsiä. 

Esimerkiksi Britanniassa teräaseiden 
kieltäminen on varsin laajaa. Alaikäiset ei-
vät saa ostaa keittiöveistä kauppareissul-
laan. En usko, että täysi kieltäminen toimisi, 
sillä asioita saa kyllä hankittua pimeästikin. 
Suomessa jousipyssyjä ei kielletty uudessa 
laissa, sillä ne luokitellaan ’’primitiiviaseek-
si’’, joita voi valmistaa kotona ja täten val-
vonta on vaikeaa. Lisäksi minulla on oma 
lehmä ojassa, sillä kiinnostuksen kohteisiini 
kuuluu muunmuassa norjalainen mytolo-
gia, miekkailu sekä asioiden ilmaisu käsi-
merkein. Toivoisin, että näitä asioita pystyy 
myös jatkamaan leimautumatta äärioikeis-
toksi tai muuten pahaksi ihmiseksi.

Sitten vielä iloisempiin aiheisiin. Olen 
huomannut että elämästä tulee merkittäväs-
ti mukavampaa kun on itselleen rehellinen 
ja tekee sitä, mistä nauttii. Etsikää oma pol-
kunne elämässä. Erikoistukaa juuri siihen 
omaan juttuunne. Omien haaveiden jah-
taaminen on paljon mukavampaa kuin jo-
honkin oletettuun muottiin sopeutuminen. 
Lisäksi muun muassa työelämässä oman 
mielenkiinnon jahtaaminen korreloi usein 
myös työnlaadun kanssa. 

Toimitusvuoteni loppu alkaa häämöttää, ja 
olen hyvinkin tyytyväinen saamiini mah-
dollisuuksiin KoLehden parissa. Nauttikaa 
tästä lehdestä, ja toivotaan, että viimeinen 
KoLehti saadaan ulos jouluksi.

-Vili
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Aalto-yliopisto ja AYY täyttävät 
kuluvana lukuvuonna kymme-
nen vuotta. Kymmenen vuoden 

aikana yliopisto ja erityisesti Otaniemen 
kampusalue on muuttunut kunnioi-
tettavaa tahtia, eikä kasvun ole määrä 
hidastua vielä pitkään aikaan. Kuluvan 
syksyn aikana päätettäneen asemakaa-
van muutoksesta Otakaaren alueella. 
Kaavamuutoksella vastataan ARTSin 
ja BIZin muuton myötä kasvaneeseen 
asuntojen tarpeeseen mahdollistamalla 
uusien opiskelija-asuntojen rakentami-
nen Otakaaren varteen. Alueelle on tu-
lossa uusia asuntoja noin 700 opiskeli-
jalle. Asunnot ovat pala kokonaisuutta, 
jossa Otaniemi kasvaa kampusalueesta 
kaupunginosaksi. 

Aalto-yliopiston kymmenvuotista 
taivalta pidemmälle ulottuvat perinteet 
olivat jälleen lukukauden alussa pin-
nalla, kun joukko uunituoreita fukseja 
aloitti matkansa kohti teekkariutta. Het-
ken pidempään opiskelleena fuksirien-
tojen seuraaminen sivusta toi mieleeni 
muistoja. Saunaillat, haalareiden sovitus 
ja köydenveto muistuttivat minua uu-
den sivun käännöksestä, opiskelijaelä-
män aloituksesta. Ja tulinpa kokeneeksi 
jotain täysin uuttakin: pääsin kokeile-
maan Ossinlammen veden uintikelpoi-
sutta (tai kelvottomuutta). Huippua!

Valitettavasti kaikki opiskelijat ei-
vät koe opiskelijaelämästä yhtä valoisaa 
puolta. Eräs syksyllä julkaistu kirjoitus 
nosti muodin opiskelijoiden huonon 
kohtelun uutisotsikoihin. Tapaus osoit-
taa, miten tärkeä vertaisten tukiverk-
ko ainejärjestö on. Muodin opiskelijat 
ovatkin valmistelleet oman ainejärjes-
tönsä perustamista viime keväästä, joka 
lopulta syyskuussa perustettiin.

Kiltakasvatuksen saaneena olen pitä-
nyt Koneinsinöörikillan olemassaoloa 
itsestään selvänä. On kuitenkin hyvä 
muistaa, että killan 104-vuotista histo-
riaa on ollut tekemässä tuhansia kiltalai-
sia. Näistä opinto- ja edunvalvontasek-
torin työ ei ole näkyvintä ja äänekkäintä, 
mutta äärimmäisen tärkeää. Muistutan 
myös siitä, että voit olla kehen tahan-
sa opintosektorin toimijaan yhteydessä, 
mikäli vähänkään epäilet kokevasi asia-
tonta kohtelua.

Tänä vuonna kiltamme toimijoiden 
määrä asettui peräti viiteenkymmeneen. 
Kourallinen heistä jatkaa tehtäväänsä 
seuraavan kalenterivuoden puolelle, 
mutta muihin tehtäviin aletaan piak-
koin valita uusia tekijöitä. Tehtävien 
kattavasta kirjosta löytyy puuhaa mo-
nenmoiseen osaamiseen ja uuden opet-
teluun. Kannattaa hakea – itse en vaih-
taisi kiltavuosia mihinkään.

- Kimmo
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ASIASTA TOISEEN
HISTORIAA

Puutteellisen koulusivistyksen saanut äidin 
kultapoika Adolf  Hitler luki täysorvoksi 
jäätyään kaiken minkä käsiinsä sai. Niin-

pä miehestä kasvoi rajattoman itsevarma bes-
serwisser, joka uskoi johtavansa joukkoja, vaik-
ka joukot johdattivatkin häntä. Lähipiirilleen 
hän järjesti teehetkiä ja paasasi asiasta toiseen 
loikkien puuduttavan pitkään. Kukaan ei uskal-
tanut silloin torkahtaa, mutta Aatu itse nukahteli 
toisten tarinoiden aikana. Muistiin on merkitty 
Aatun sanat: ’Saksan kieli on maailman vivah-
teikkain ja ilmaisurikkain. Senkin takia Saksan 
kansa tulee hallitsemaan maailmaa’ – Itse hän 
ei ollut kummoinenkaan kynänkäyttäjä. Eikä 
miesparka koskaan päässyt tutustumaan suo-
menkielen aarteisiin.

Nyky-Suomessa kaikki vaikea on haastavaa. 
Ennen vanhaan haastaminen tarkoitti leppoisaa 
juttelemista. Sitten riidanhaluiset antoivat sanal-
le uuden merkityksen ja haastoivat toisiaan kä-
räjille. Nykyisin, jos sanoo tehtävää haastavak-
si, kehuu itseään. Jos sanoo tehtävää vaikeaksi, 
myöntää olevansa huono. 

Ongelma tulee tietenkin sanasta onki.  Ennen 
vanhaan ongelma tarkoitti siiman sekoittumis-
ta, korvaan tai peukaloon takertunutta terävää 
koukkua. Irrottamisen jälkeen uudella kesäpai-
dalla oli veritahroja ja äitiäkin se harmitti. Se ei 
ollut ongelma, ettei kalaa tullut. Se oli melkeinpä 
luonnonlaki, että muut saivat kaloja, mutta minä 
en. Jos onkiminen laiturilla istuen sujuu ilman 
komplikaatioita, vallitsee täydellinen rauha ja 
onkijan katse mittailee rantoja ja selkiä. Siitähän 
se ongelma syntyy, kun mieli harhailee sinne ja 
tänne ja yleensä nostaa pinnalle ikäviä ja vaikeita 
asioita. Rauha on menetetty.

SOTAA JA VÄKIVALTAA

Fritjuv Bergin kirja Troijan sota oli yksi lap-
suuteni tärkeimpiä teoksia. Pikkuveljeni 
kanssa taistelimme kreikkalaisten ja troija-

laisten rooleissa märät kylpypyyhkeet aseinam-
me. Kolme tuhatta vuotta sitten käytiin Troijan 
sota, jossa liittoutuneet Kreikan kaupunkivaltiot 
murskasivat pelottavasti vahvistuneen Troija 
(Ilias) –nimisen valtion. Tapahtumat kuvasi sel-
kokielellä Bergin kirja, ja minä muistan sodan 
tapahtumat vieläkin. Kotimme hyllyssä olevat 
paksu Ilias sekä muut kreikkalaisten mytologias-
ta kertovat teokset minulle tuttuja. Harva nyky-
päivän ihminen on lukenut Iliaan ja Odysseian. 
Harva ihminen kykenee luettelemaan kymme-
nen kreikkalaisten ja roomalaisten jumalaa ni-
meltä, puhumattakaan jumalien lähemmistä toi-
mialoista. 

Autoradiosta tuli juuri kiinnostava ohjelma, 
jossa haastateltiin Ilias lapsille – satukirjan tuot-
tanutta kirjailijaa Arto Kivimäkeä. Kivimäeltä 
kysyttiin, eivätkö lapset säiky julmuuksia ja ve-
ritöiden yksityiskohtaista kuvaamista. Hänen 
mukaansa ne kerrotaan Iliaksessa oikealla taval-
la, eivätkä ne pelota niin kuin televisioruudun 
väkivalta. Lapsia varten pitää karsia henkilöiden 
määrää, niitä Ilias sisältää turhan paljon ensi leh-
diltä alkaen. Lapsille on parempi esitellä henki-
löt sitä mukaa, kun he tapahtumissa esiintyvät.

Kivimäen mukaan Ilias on mitä sodanvas-
taisin teos! Hän totesi myös, että Homeros ei 
ole voinutkaan olla 400 vuotta aikaisempien 
tapahtumien silminnäkijä-todistaja tapahtumis-
sa, vaikkei olisikaan ollut sokea. Kirjailija myös 
mainitsi Aristoteleen arvostaneen suuresti Ho-
merosta, joka pystyi taitavasti yhdistämään kuu-
lemansa perinnerunot. Runojen rakenteessa on 
viisaasti symmetriaa ja henkilöiden repliikit ovat 
myös puhetaidollisesti viisaasti rakennettuja.  
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Kivimäki myös mainitsi, että Ilias voisi olla ana-
tomian oppikirja ja myös johtamistaidon, dip-
lomatian opas, ohjekirja hankalan esimiehen 
kanssa pärjäämiseen ja moneen muuhun. Hän 
näki myös analogiaa Väinö Linnan Tuntematto-
man sotilaan kanssa.  

Ilias sisältää myös tekniikkaa. Se kuvailee 
muurivarustusten mitoittamista ja maavallien ra-
kentamista. Sotalaivojen rakenne esitellään. Me-
tallurgian huippu on soturikilven sandwich-ra-
kenne: kerrokset sitkeää tinaa, kovaa pronssia ja 
häränvuotaa suojasivat soturia taistelukeihäältä.   

MS KESTÄVÄ APU ON MEIDÄN AIKAM-
ME NOOAN ARKKI

Ihmiskunta ei opi mitään humanitäärisistä 
katastrofeista, päin vastoin aiheuttaa niitä 
itse sen kun kerkiää. Allakuvatun pelastus-

laivan tehtäviä hahmottelin pari vuotta Haitin 
suuren maanjäristyksen jälkeen. Silloin kolera 
oli alkanut tappaa kansaa läjäpäin ja maailman 
mielenkiinto siirtynyt muualle. TV-kamerat oli 
viety seksikkäämpiin kohteisiin, joissa Lääkärit 
ilman rajoja, Punainen Risti ja US Marine Corps 
antoivat ensiapua.

Tuhoutuneelle rannikolle kahdeksan solmun 
vauhdilla hinattava MS Kestävä apu -platformi 
ei ole voima-asema, vedenpuhdistamo tai kent-
täsairaala. Se on näitä kaikkia ja ennen kaikkea 
keskuskorjaamo ja varikko, jonka koneilla käyt-
tökelpoiseksi jääneestä romusta ja rajoitetusti 
tuodusta uudesta tavarasta palautetaan tuhou-
tunut infrastruktuuri; myös pidemmälle kuin 
20 km päähän rannikosta. Siihen sisältyisi myös 
toimiva tuontisatama. 

Ottaisiko joku kiltalaisista tämän ajaakseen? 
Aiheesta tehtävä diplomityö (monialainen tai 
useampia töitä) voisi pohtia 

MITEN PITKÄLLE SISÄMAAHAN JA MI-
TEN MONELLE IHMISELLE platformin 
avulla voitaisiin infrastruktuuria erilaisten luon-
nonkatastrofien jälkeen ’romusta’ jälleen pystyt-
tää ja miten nopeasti:

• kulkukelpoisia teitä
• voimajohtoverkostoa muuntaja- ja kyt-

kinasemineen
• vesiputkistoa
• viemäri- ja vedenpuhdistusjärjestelmää
• tietoliikenneverkostoa
• kouluja ja ihmisasunnoksi kelpaavia pa-

rakkeja
• aitauksia, joilla karja, villieläimet ja muut 

saadaan pysymään aisoissa
• kenttäsairaalaverkostoa (sellainen ensia-

pu liikkuu ripeimmin lentokoneella) 
MILTÄ TUOLLAINEN PLATFORMI 
NÄYTTÄÄ JA MITÄ SE MAKSAA?

Toivotan kiltalaisille hyvää syksyä ja menestys-
tä opinnoissa. Viisas sijoitus tulevaisuuteen on 
ponnistelu, jolla tulee kiitettävä arvosana mate-
matiikan tai lujuusopin tentissä.

Pentti Häksä Häkkinen
KIK Kunniajäsen, fuksi vuodelta 1965   
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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 vuosi 
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 4 tuntisiksi, mutta näitä 
kokouksia on harvoin ja kokouksissa keskustellaan paljon, 
joten ne eivät käy pitkästyttäväksi.

Edustajisto ja edustajiston kokoukset



Tuoreimmat kuulumiset
Viimeisimmät kuulumiset edustajistosta ovat lyhyet, 
sillä edellisen edustajistopalstan jälkeen on ollut edus-
tajiston suunnalla hiljaista kesän takia. Edustajistossa 
suurimpana asiana esillä on ollut opiskelijakeskus, sillä 
kesällä KY:n edustajisto äänesti suuntaa-antavasti pro-
jektissa pysymisestä ja tuloksena oli, että pienellä enem-
mistöllä haluttiin lähteä projektista. Tämä suuntaa anta-
va äänestys puhututti edustajiston kokouksessa ja KY:n 
hallituksen varapuheenjohtaja oli edustajiston kokouk-
sessa avaamassa hieman näkökulmia ja syitä siitä, miksi 
KY:ssä on mietitty projektista luopumista. Edustajiston 
kokouksessa kuultiin perusteluja, miksi KY:n pitäisi py-
syä opiskelijakeskus -projektissa osittain siitä syystä, että 
KY:llä oli tulossa oma edustajiston kokous 26.9., jossa 
heidän edustajistonsa äänestää projektissa pysymisestä. 
En tiedä auttoiko kokouksessa esitetyt perustelut vai 
mikä, mutta KY:n edustajisto äänesti projektissa pysy-
misen puolesta ja projektissa palataan takaisin työstä-
miseen yhdessä kolmen eri tahon kesken. Lokakuun 
edustajistossa on luvattu esitellä laajempi tilannekatsaus 
projektiin liittyen, minkä jälkeen tiedetään paremmin, 
missä vaiheessa projekti menee.
KY:n mahdollisen opiskelijakeskuksesta irtaantumisen 
lisäksi edustajistossa on ollut ajankohtaisena edustajis-
tovaalit, jotka ovat työllistäneet edustajistossa etenkin 
vaalipäälliköitä, jotka ovat keränneet uusia ehdokkaita 
edustajistoryhmillensä. Edustajistonvaalien ehdokas-
hankinnassa haastetta on tuottanut edustajistovaalien 
näkymättömyys AYY:n viestinnässä, sillä uusia ehdok-
kaita on vaikea saada, koska suurin osa ei tiedä mitä 
AYY:n edustajisto tekee tai mikä se ylipäätänsä on. Li-
säksi vaalityön aloittaminen on lähtenyt yhteisellä tasol-
la tänä vuonna tosi myöhään käyntiin, kun vertaa viime 
vaaleja vuonna 2017, jolloin työskentely aloitettiin jo 

  
ennen toukokuuta. Tänä vuonna varsinaisesti vaali-
työ on käynnistynyt vasta syyskuussa kunnolla, koska 
AYY:n puolesta ei olla haluttu asettaa vasta syksyllä jär-
jestäytyviä ryhmiä eriarvoiseen asemaan sillä, että vaa-
likampanja aloitettaisiin jo edellisenä keväänä. Mikäli 
lukijoille tulee tätä lukiessaan mieleen jotakin keinoja, 
joilla edustajistoa saataisiin viestittyä tehokkaammin, 
allekirjoittaneeseen voi olla yhteyksissä ehdotusten tii-
moilta. Ne tulevat 2019 syksyn vaaleihin liian myöhään, 
mutta kaikista parannusehdotuksista on varmasti hyötyä 
tulevaisuuden kannalta.

Jani,
Lujan ryhmäpuheenjohtaja
Telegram: @pusulaj
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Tänäkin vuonna järjestetty Koneinsinöörikillan ulkoex-
cu suuntautui tekniikan luvattuun maahan Saksaan, 
joka tunnetaan myös maana, josta Seppo Räty ei pidä, 

ja jonka kieltä toinen excumestari osaa hyvin. Koska suuresta 
maasta oli vaikea valita yhtä aluetta, johon keskittyä, katsottiin 
parhaaksi mennä koko maan läpi, aina Hampurista Müncheniin 
asti. Matkaan lähdettiin sopivasti syyskuun puolessa välissä, kun 
kelitkin olisivat Saksanmaalla toivottavasti suhteellisen leutoja. 

Hampuri: sinne veri vetää uudestaan

Suurin osa excujoukosta saapui lauantaina Hampuriin, jossa 
majoituksemme oli Hampurin suomalaisessa merimieskirkos-
sa. Kirkon Suomi-kauppa, jossa myytiin mm. HK:n Sinistä, 
herätti hilpeyttä matkalaisissa, kuten myös respassa majaillut                                   

papukaija. Paikka oli muutenkin sen verran mukava 
ja sijainti yöelämästään tunnetussa St Paulin kau-

punginosassa hyvä, että vaikka meillä olikin kirkkoon vain kak-
si avainta, mieli pysyi korkealla lähdettäessä Hampurin yöhön. 
Eräs excuilija oli saanut sukulaissuhteilla KoLehden toimituk-
selle paikallisoppaan, joka oli työskennellyt lukuisissa alueen ra-
vitsemusliikkeissä, joten edessä oli varsin pelottavan kuuloinen 
Reeperbahn-appro. Syötyämme lähdimmekin liikenteeseen, ja 
oppaan kokemus tulikin tarpeeseen koko alueen ollessa täynnä, 
olihan kuitenkin lauantai-ilta. Turhan kalliiksi ei ilta päässyt me-
nemään, sillä oppaan ansiosta talo tarjosi lähes joka paikassa, 
minkä vuoksi ilta myös venyi yllättävän pitkäksi.

Seuraavina parina päivänä ei ollut excuja, joten ryhmämme oli 
vapaa tutustumaan Hampuriin. Erinäisiä tarkastuskäyntejä teh-
tiin vanhaan kaupunkiin, eläintarhaan, satamassa olleeseen neu-
vostosukellusveneeseen, merimuseoon, automuseoon sekä St 
Paulin jalkapallostadionille, jossa pelattiin maanantaina kiihkeä 
paikalliskamppailu St Pauli - HSV. Yksi excuilija sai peräti lipun 
stadionille ja loput katsoivat ottelun lähipubissa, jossa paikal-
listen tunteet kuumenivat lähes käsirysyksi. Lopulta kuitenkin 
ottelu päättyi St Paulin voittoon lukemin 2-0 ja kaikki pääsivät 
ehjin nahoin nukkumaan ja ennen kaikkea valmistautumaan ex-
cun varsinaiseen osuuteen.

Teksti: Matti Ylikontiola



11

Düsseldorf: ei enää ikinä Düsseldorfiin

Lähdimme pois Hampurista varhain tiistaiaamuna koh-
ti ensimmäistä excua autuaan tietämättöminä tulevasta. 
Tiistai-iltapäivänä vierailimme Thyssenkruppin teräs-
tehtaalla Duisburgissa. Valtava laitos on Saksan suu-
rin ja viimeinen masuunikäyttöinen terästehdas, jonka 
kapasiteetti on yli kuusinkertainen esimerkiksi Outo-
kummun Tornion terästehtaaseen nähden. Exculla pää-
simme kiertämään laitoksia myös jalan, ja tehdas teki 
varmasti vaikutuksen jokaiseen excuilijaan. Excun jäl-
keen suuntasimme hostellille, jonne emme kuitenkaan 
päässeet! Hostelli oli ilmeisesti erehdyksessä muutta-
nut varausvahvistuksen päiviä sähköpostitiedusteluista 
eroaviksi. Meille ei ollut tilaa kyseisessä majatalossa, 
joten jouduimme siirtymään naapurihostelliin. Sieltä 
saimme onneksi yhdeksi yöksi majoituksen, mutta seu-
raava yö ei enää onnistunut, emmekä kovin mielellään 
olisi niin halunneetkaan hostellin ennennäkemättömän 
töykeän palvelun vuoksi. Respassa pääsi unohtumaan, 
että noin puolet excumestareista osaa saksaa ja ymmär-
tää, mitä työntekijät keskenään puhuvat… Onneksi kui-
tenkin saimme samana iltana järjestettyä majoitukset 
seuraavalle yölle.

Seuraavana aamuna lähdimme jälleen aikaisin liikkeelle 
selvittämään alkuperäisen hostellin sekoilua ja tiedus-
telemaan varausmaksun kohtaloa. Tämä onnistui huo-
nosti, sillä omistaja syytti meitä siitä, ettei virhettä huo-
mattu ja uhkaili oikeusjutulla, jos emme luovuta. Eihän 
siinä sitten voinut tehdä muuta kuin työntää kättä hou-
suun ja nyyhkyttää Google-arvosteluissa, minkä jälkeen 
lähdimme päivän ensimmäiselle exculle Düsseldorfin 
Konecranesille hyvillä mielin. Bussimatka kesti noin 
tunnin pidempään kuin oli suunniteltu, sillä kuski ek-
syi matkalla tehtaalle. Lopulta päästyämme paikalle tu-
tustuimme Konecranesin satamanosturien tuotantoon. 
Päivän toinen excu oli Wetterissä nostolaitteita valmis-
tava Demag, joka on myös Konecranes-konsernin osa. 
Tällä kertaa matka sujui hyvin ja perillä meitä odotti 
Demagin tarjoama lounas.  
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Paluumatkalla Düsseldorfiin meillä oli uusi bussikus-
ki, joka ei osannut saksaa eikä englantia, eikä myös-
kään osannut suunnistaa, sillä eksyimme jälleen Ruhrin 
alueen syövereihin. Lopulta pääsimme viime hetkellä 
uuteen Düsseldorfin majoitukseen: kolme huoneistoa 
aivan vanhassa kaupungissa. Ensimmäinen huoneisto 
sijaitsi pimeän kujan päässä, sisäpihalla oli kuolleita tora-
koita ja naapuripizzeriassa vilisti hiiriä. Huone sinällään 
oli siisti, ja tupatarkastuksen jälkeen myös ludevapaaksi 
todettu, mutta paikassa oli selvästi tehty kengännauha-
budjetti-sarjan peruskorjaus kaappien raoista, helposti 
palavista sulakkeista sekä puuttuvista seinien rappauk-
sista päätellen. Myös yhteen makuuhuoneseen asenne-
tut punaiset lyhdyt hämmensivät excuilijoita. Toinen 
huoneisto oli samassa rakennuksessa edellisen kanssa 
ja kolmas sijaitsi kebab-ravintolan yläpuolella naapu-
rikorttelissa. Majoitusten keskeinen sijainti mahdollis-
ti paria aiempaa iltaa perusteellisemman tutustumisen 
kaupungin yöelämän saloihin sekä perinteisen Altbierin 
että rahvaanomaisempien juomien parissa. Erityisesti 
kebulan yläkerrassa ollut ns. vetomökki kunnostautui 
jälkimmäisessä suhteessa.

Stuttgart: vihdoin jotain rauhallista

Düsseldorfista poistuminen ei tullut hetkeäkään liian 
aikaisin, kun ainakin kahden kolmasosan osalta hyvin 
sujuneen yön jälkeen lähdimme taas varhain aamul-
la bussilla seuraavaan kaupunkiin. Stuttgartissa meitä 
odotti - ihme kyllä - majoitus ja suurin osa lähti vierailul-
le Mercedes-Benzin automuseolle loppujen mennessä 
Porschen museolle tai jäädessä kiertelemään kaupunkia. 
Mersumuseo oli erittäin vaikuttava jo ulkoapäin, sisältä 
kulkuneuvoja löytyi aina 1880-luvulta nykypäivään yh-
deksästä kerroksesta, minkä lisäksi viereisestä autokau-
pasta olisi löytynyt useampia killan arvolle sopivia edus-
tusautoja. Museokierroksen jälkeen tukeva illallinen ja 
rauhallinen ilta hostellilla tuli enemmän kuin tarpeeseen.
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München: Prost!

Stuttgartin visiitti jäi lyhyeksi, kun lähdimme taas mat-
kaan aamulla. Koska bussi lähti tällä kertaa hieman 
myöhemmin liikkeelle, majoituksessa tarjottiin runsas 
aamupala ja vitsikilpailun loppu häämötti, tunnelma oli 
aiempia matkoja hilpeämpi. Erityisesti gallup-kyselyt fi-
losofisista kysymyksistä ja musiikkikappaleiden uudel-
leensanoitukset olivat suosittua viihdettä tällä pätkällä. 
Majoitus oli tällä kertaa Münchenin esikaupunkialueella 
Pullachin vanhassa linnassa, jonne jätimme matkatava-
rat päivällä ja suuntasimme viimeiselle exculle Erdinge-
rin panimolle. Panimolla on tehty vehnäolutta vuodes-
ta 1886 lähtien ja mielenkiintoisen kierroksen jälkeen 
saimmekin maistella kaikkia paikan tuotteita peribaijeri-
laisten Pretzelien ja Weißwurstien kera. Illalla majoituk-
sessa odotti yhteinen iltapala, minkä jälkeen kävimme 
vielä tutkimassa hieman turistien täyttämää ja Oktober-
festiin valmistautuvaa kaupunkia.

Seuraavana aamuna osa suuntasi jo kotiinpäin hurjim-
pien jäädessä vielä Müncheniin Oktoberfestejä varten! 
Maailman suurin olutfestivaali avattiin kyseisenä lauan-
taina juhlallisin menoin, koko kaupunki oli täynnä ihmi-
siä ja itse festivaalialueella oli 14 suurta “telttaa”, joista 
meidän suosimaamme Augustineriin mahtui jopa 6000 
ihmistä. “Teltat” lainausmerkeissä, sillä kyseiset raken-
nelmat olivat valtavia puisia halleja. Suhteellisen tyyriis-
tä hinnoista huolimatta päivä oli railakas ja toivottavasti 
myös muistorikas kokemus kaikille!

The only ones who really know where the edge is, 
are the ones who have been over the edge.
Sven Bossuyt, syksy 2019.



Kiltahuoneen remontti
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Kiltahuone päätettiin päivittää uudelle vuosikym-
menelle etukäteen. Tämän seurauksena kiltistä 
remontoitiin kesän aikana pienellä porukalla il-

taisin töiden jälkeen. 
Remonttia varten lähetettiin kyselyä kiltalaisille, ja 

kysyttiin, mitä kaikkea kiltahuoneella tarvitsisi parantaa. 
Näiden pohjalta pidettiin suunnittelukokous, jossa pää-
tettiin, että resurssit riittäisivät kiltahuoneen kasvojen 
kohotukseen ja valojen parantamiseen. Syksyn aikana 
kiltahuoneella tullaan vielä uusimaan huonekaluja sekä 
uudistamaan kahvipistettä. 

Ensimmäisten viikkojen tavoitteena oli päästä kel-
taisesta maalista mahdollisimman nopeasti eroon. Li-
säksi päätimme, että yhdestä seinästä tulisi harmaa, jotta 
kiltahuoneella säilyisi kodikas tunnelma.

Kiltiksen valaistus herätti juhannuksen aikoihin 
huolta, kun n. klo 21 jälkeen poistuimme kiltikseltä ul-
koilmaan ja sokaistuimme ulkovalosta. 14 eri valaisimen 
tilalle päätettiin vaihtaa kattopaneelivalaisimet, jottei 
vastaavaa sokaistumista tapahtuisi enää. 

Keittiön remonttiin päästiin käsiksi vasta heinäkuussa, 
kun ”vahingossa” hajotimme lekalla vanhan baaritis-
kin paneloinnin. Päätimme toteuttaa nykyaikaisen avo-
keittiön kiltahuoneelle, jotta kahvia pääsisi keittämään 
jopa kaksi ihmistä kerrallaan. Olimme kevään aikana 
huomanneet, kuinka ACRE:n tuoma kierätyspiste oli 
herättänyt suurta suosiota. Kun keittiön tiskipöytään jäi 
noin kaksi metriä ylimääräistä tilaa, päätimme luoda 
oman kierrätyspisteemme, joka olisi isompi kuin yli-
opiston tarjoama. 

Heinäkuun puolessa välissä yliopisto oli tilannut 
suursiivouksen koko K1-rakennukseen. Siivouksen jäl-
jet olivat huomattavat, mutta jostain syystä myös soh-
vien keskellä oleva moottorilohkopöytä oli saanut suur-
siivouksen ja lasipöytä oli hävitetty olemattomiin. 

Vanha logo koettiin liian huomaamattomaksi ja sitä 
peitti yleensä ihmiset tai asiat. Logo päätettiin poistaa, 
mutta se olikin hauskempaa kuin oli odotettu. Ensim-
mäisellä kerralla logon maalijälkiä hiottiin kaksi tuntia ja 
maalattiin pari kertaa valkoisella päälle. Kuinka ollakaan, 
maalijäljet näkyivät vielä selkeästi. Päätettiin ottaa opiksi 

Teksti: Alex Suomala & Joose Haavanlammi
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vanhoista lastenohjelmista ja tehtiin sama uudestaan! Seuraaval-
la kerralla hiomiseen käytettiin neljä tuntia ja kaksi remontoijaa 
puhki. Maalaaminen suoritettiin seuraavalla viikolla ja lopputu-
los oli sitten mitä oli. Tosin päätettiin myös julistaa kilpailu: Se 
uusi opiskelija, joka osaa sanoa, missä vanha logo on, saa keittää 
seuraavan kierroksen kahvia!

Uuden logon paikkaa mietittiin pitkään ja se päätettiin to-
teuttaa vastavärinä harmaalle seinälle. Heijastimme killan logon 
projektorilla seinälle ja muotoilimme sopivat teipinpalat logoon. 
Lopputulos oli odotettua parempi ja täytti tekijöiden kaikki toi-
veet kuuden tunnin teippaaja pro -tilaisuuden jälkeen. 

Kiltis valmistui hyvissä ajoin jopa 14 h (pyöristetty lähim-
pään numeroon neljätoista) ennen kuin uudet fuksit saapuivat 
Otaniemeen. Tästä kuuluukin kiitos kaikille remonttiin osallistu-
jille, jotka nyt päätän luetella tässä: Aamos, Akseli, Aleksi, Alex, 
Camilla, Emilia, Heidi, Jami, Jani, Joona, Juho, Karri, Kimmo, 
Klaus, Leeni, Markus, Martti, Mikko, Niilo, Niki, Sara, Taru ja 
Vili. Jos jonkun nimi puuttuu, voit antaa itsellesi pienet aplodit 
ja kirjoittaa tussilla nimien päälle oman nimesi.

Tehtyihin töihin kuului muun muassa:
-  Vanhat keltaiset ja valkoiset seinät maalattiin valkoisiksi ja har-
maiksi. 
-  Keittiöön asennettiin neljä kaappia, joita on tarkoitus käyttää 
jätekaappeina. Tällä tavalla kiltalaiset pääsevät paremmin kier-
rättämään kiltahuoneella syntyvää jätettä.
-  Valaistus uusittiin huomattavasti valaisevampaan
-  Vanha panelointi ja baaritiski purettiin
-  Uusia kodinkoneita ja sohvia on tulossa myöhemmin



KUIN KAKSI MARJAA             

Oliver Aarrelampi
Excuvelho

Gandalf
Harmaa velho

Amerikkalaiset
Iwo Jimassa

Koneteekkarit
Kesäpäivillä

Pakotimme fukseja tekemään sarjakuvia jaosesittelyssä, tässä tuloksia: 
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RANKEMPAA SAKSALAISTA HUUMORIA

Excuilijoille selvisi pian, että jokaiseen kebabpaikan kysy-
mykseen kannattaa vastata ’’Alles’’
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Ossinlammen meripäivät
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Tänä vuonna kaljakellunnan päivämäärä sattui 
päällekkäin erään toisen virkistäytymistapahtu-
man kanssa. Kokkonen & Kuosmanen kumi-

veneet Oy otti kuitenkin tilaisuuden vastaan mahdol-
lisuutena ja päätti järjestää oman kelluntatapahtuman 
Otaniemen Ossinlammella. Useissa ideointi-illoissa 
naureskeltiin kuinka kukaan ei olisi keksinyt näin ne-
rokasta ideaa, kunnes veneiden ostopäivää edeltävänä 
iltana Google kertoi, että ainakin keemikot olivat teh-
neet moisen pari vuotta sitten. Päätimme kellua silti. 

Ossinlammen meripäivät alkoivat hitaasti lauantai-
na aikaisemman illan rientojen venähdyttyä. PK-seu-
dun halvimpien, myös kumivenemiehen suosimien, 
Kondor 2000 -veneiden täyttöön kului yllättävän pal-
jon aikaa. Myöhemmin paremmaksi tekniikaksi huo-
mattiin veneen puhaltaminen täyteen ilman pumppua. 
Pian veneitä alkoikin olla vesillä ja saimme nauttia erin-
omaisesta säästä, joka oli tilattu tapahtumalle. Ossin-
lammen vesi aiheutti veneilijöille iho-oireita jo pelkistä 
roiskeista. On ihme, että vedessä ilomielin vapaaehtoi-
sesti pulahtanut puheenjohtajamme on yhä hengissä. 
Lisäksi veden pohjasta nousi kuplia sitä tökkiessä ja 
päätimme jättää asian tutkimatta taataksemme mielen-
terveytemme. 

Ilta jatkui excursiolla Otaniemen meripäiville laiva-
laiturille. Täällä vesi oli terveellisempää, kylmempää ja 
veneestä uskalsi poistua tarvittaessa uimaan. Ossinlam-
men kasvillisuuteen takertumisen ja hukkumisen vaara 
vaihtui Laajalahteen ajautumiseen muovisilla airoilla. 
Veneilyä lopettaessamme kaksi henkilöä joukosta pe-
rusti iskuryhmän, jolla he päättivät lähteä ylittämään 
Laajalahtea Helsingin Lehtisaareen moikkaamaan eräs-
tä formulavoittajaa. Pienen vastustelun jälkeen pääs-
timme itsevarmat, nesteytetyt ja varsin vähäpukeiset 
Otaniemen Kolumbuksemme merimatkalle ja siir-
ryimme itse viettämään rapujuhlia. Iskuryhmä palasi 
ihmetykseksemme muutaman tunnin jälkeen takaisin 
jatkoille kertomaan neljän kilometrin triathlonistaan 
ilman pyöriä, johon mahtui yhtä sun toista oudohkoa 
tapahtumaa.

Teksti: Vili Kuosmanen
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RAKENNETUN 
YMPÄRISTÖN 
AKATEEMISET

WE WANT YOU!
Liity jäseneksi ilmaiseksi osoitteessa:
https://www.ril.fi/fi/jasenyys-2/liity-jaseneksi.html



Badekarpadlingen
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Jälleen kerran oli se aika vuodesta, kun Ko-
neinsinöörikillan oli aika lähteä kohti Norjaa. 
Matkan määränpäänä oli Trondheim ja Bade-
karpadlingen. Badekarpadlingen on A/F Smøre-

koppenin, joka on Norjan teknis-luonnontieteellisen 
yliopiston (NTNU) konetekniikkaa opiskelevien ai-
nejärjestö, järjestämä jokavuotinen kylpyammesoutu-
kilpailu. Matkalle lähti 27 rohkeaa konelaista valmiina 
näyttämään norjalaisille, mistä koneteekkarit on tehty. 
Matkasta tulisi varmasti pitkä ja mäkinen.

Keskiviikko 25.9.

Lähtöpäivänä tunnelma oli korkealla kiltahuoneella. Ul-
kovastaavan onneksi kaikki olivat ajoissa ja jopa oikeas-
sa paikassa. Kuitenkin, kiltahuoneen edessä olevan tie-
työmaan takia bussi ei voinut ajaa kiltikseen eteen. Tästä 
syystä matka alkoi marssilla kohti liikenteenjakajaa, jos-
sa bussi odotti meitä. Tästä lähdimme kohti Olympia-
terminaalia ja Tukholmaa. Laivaan noustuamme valta-
simme samantien laivan peräbaarin, jossa tutustuimme 
toisiimme. Loppuilta meni niin kuin mikä tahansa muu-
kin opiskelijaristeily. Tutustuimme tax free:n tarjoiluihin 
ja juhlimme läpi yön. Aamuyön suursuosikiksi nousivat 
promenadin erityisen maukkaat yöburgerit.

Torstai 26.9.

Torstaiaamuna saavuimme Tukholmaan. Laivasta pääs-
tyämme menimme bussin kyydissä paikalliselle tekni-
selle korkeakoululle. Saavuttuamme KTH:lle (Kungliga 
Tekniska högskolan) joukkoomme liittyi KTH:lla opis-
keleva KIK:n jäsen. Osa joukosta lähti kohti vanhaa 
kaupunkia ja osa jäi kampusalueelle tutustumaan pai-
kallisiin opiskelijoihin. Pääsimme jopa käymään kone-
tekniikan opiskelijajärjestön kiltahuoneella, mutta vie-
railumme jäi noin 20 sekunnin mittaiseksi. Syynä olivat 
kuulemma omat virvoitusjuomat, mutta jätimme var-
masti lähtemättömän vaikutuksen. Kierroksen lopuksi 
loputkin lähtivät kohti vanhaa kaupunkia ja baarikier-
telyä. Koneinsinöörikillan opiskelijat päättivät tarkastaa 
paikallisten juomalaitosten tarjonnan. Onneksi löysim-
me yhden juomalaitoksen, jossa saimme soittaa omaa 
musiikkia. Pitkän päivän jälkeen palasimme takaisin 
KTH:lle, josta bussi lähtisi kohti Trondheimia. Bussin 
lähdettyä tunnelma pysyi korkealla pitkälle yöhön.

Teksti: Mikko Heliö
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Perjantaina 27.9.

Lyhyen yön jälkeen saavuimme aikaisin aamulla Nor-
jaan. Perinteitä kunnioittaen aamu lähti käyntiin norja-
laisella kullankeltaisella, kuivalla, lämpimällä, fenkolisel-
la, tillinsiemenisellä, kuminaisella ja hennon tammisella 
juomalla. Tämä ei herättänyt kaikissa yhtä paljon innos-
tusta kuin ulkovastaava oli toivonut. Saavuimme kuiten-
kin kello 10.00 Trondheimin majoitukseen. Jätettyämme 
tavarat majoitukseen siirryimme kohti rakennusaluetta. 
Tapahtuma alkoi vasta kello 12.00, joten olimme noin 
tunnin etuajassa. Tämä ei meitä haitannut, koska mu-
siikki soi ja juoma oli taskulämmintä. Norjalaisten vih-
doin saavuttua, rakentaminen alkoi. Luotimme vahvasti 
viimevuoden piirrustuksiin, joten rakentaminen kävi 
nopeasti. Suurin ongelma oli tynnyrien saaminen paikal-
le. Tämä kesti noin seitsemän tuntia, minkä aikana osa 
meni tekemään taktisen välikuoleman. Vihdoin raken-
telun päätyttyä lähdimme kohti Trondheimin yöelämää. 
Illan aikana pinkit haalarimme aiheuttivat huomiota, 
minkä ansiosta seuraa oli koko ajan. 

Lauantai 28.9.

Tapahtumapäivänä ilmassa oli suuren urheilujuhlan 
tuntua. Joukkueen piti olla jo kello 5.30 aamulla lautan 
luona kelluvuustestien takia. Saavuimme kuitenkin tyy-
likkäästi hieman myöhässä kello 6.30. Luulimme lautan 
olevan täydellinen, mutta kuulemma korkit olivat pakol-
lisia tynnyreissä. Nopea tynnyrien vaihto, ja lauttamme 
oli ensimmäisenä valmis testejä varten. Lauttamme kel-
lui ja kaikki oli valmista kilpailua varten. Joukostamme 
oli valittu neljä rohkeaa fuksia, jotka edustaisivat Ko-
neinsinöörikiltaa. Badekarpadlingen alkoi kello 12.00, 
jolloin soutivat Trondheimin opiskelijajärjestöjen edus-
tajat. Meidän kilpailumme alkoi noin kello 13.00. Kilpai-
lu lähti osaltamme hyvin käyntiin, mutta hyvän alun jäl-
keen yhdestä tynnyristä lähti kansi irti. Onneksi olimme 
tehneet tarvittavat kantavuuslaskelmat, joten lautta ei 
uponnut. Kannustuslaulut raikuivat koko kilpailun ajan, 
ja joukkueemme oli toiseksi nopein. 

Kilpailun jälkeen maistuivat nopeat päiväunet ja nii-
den jälkeen lähdimme kohti etkoja. Etkot olivat opis-
kelija-asunnon kellarissa, jonne saapui paikalle myös 
KIK:n vanha isäntä ja puheenjohtaja. Pääjuhlat sijait-
sivat Trondheimin keskustassa. Harmiksemme omia 
juomia ei saanut ottaa sisään, mutta paikan hintataso 
oli yllättävän opiskelijaystävällinen. Illalla yksi matkaa-
jista pääsi tutustumaan paikallisen pelastuslaitoksen toi-
mintaan. Pääjuhlassa saimme jonkun palkinnon, mikä 
ei selvinnyt illan aikana. Menimme kuitenkin lavalle ja 
lauloimme muutaman teekkarilaulun. Taktiikkana oli yö 
samoilla silmillä, koska lähtö oli kello 03.00 majoituk-
sen edestä, jonne kaikki saapuivat ajoissa ulkovastaavan 
onneksi. Majoitus oli jätetty siedettävään kuntoon ja 
paluumatka alkoi. Alussa oli vielä bussissa tunnelmaa, 
mutta viimeisetkin väsähtivät ennen Ruotsin rajaa. 
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Sunnuntai 29.9.

Suurin osa matkustajista nukkui koko matkan. Saavuim-
me Tukholmaan kello 15.00 ja meidän laivamme lähti 
vasta 19.00. Meillä oli hyvin aikaa käydä syömässä en-
nen laivaan nousua. Heti laivaan nousun jälkeen suurin 
osa matkaajista päätti lähteä kohti saunaosastoa. Lop-
puillasta saunassa oli 17/27 reissun osallistujista, eikä 
ketään muuta. Ehdottomasti reissun parhaimpia rat-
kaisuja. Illan aikana porukka jakautui kahtia. Osa meni 
nukkumaan ja osa jatkoi putkeaan. 

Maanantai 30.9.

Herätys aamulla oli rankka. Laiva saapui satamaan 
07.00. Kaikki lähtivät laivasta omin jaloin yhtä lukuun 
ottamatta. Matka kesti Turusta Otaniemeen noin kaksi 
tuntia ja saavuimme Otaniemeen kello 10.00. Matka oli 
mielestäni onnistunut. Koneinsinöörikilta oli edustanut 
edukseen ja kaikki tulivat elossa takaisin. Tästä oli hyvä 
jatkaa kohti lakinlaskiaisia.             

 



Tutkiva journalismi haastattelee: Tela-Vera
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Koneinsinöörikillan oma maskotti Tela-Vera on suoriutunut 
heikosti jokasyksyisessä köydenvetokilpailussaan kone- ja 
sähköinsinöörikiltalaisia vastaan. KoLehden tutkiva journa-
lismi suuntasi Tela-Veran luo tiedustelemaan tilannetta tar-
kemmin.

Jo paikalle saapuessamme huomaamme kuinka surkeassa 
loukussa Tela-Vera majailee. Telatalliin olisi lienee helpom-
paa mennä lahoavan oven läpi, mutta käytämme kuitenkin 
avainta kohteliaisuussyistä. Huomaamme hallissa myös toi-
sen oleskelijan, killan paljun, ja kysymme nopeasti häiritsem-
mekö jotain.

- Ei se mitään, Tela-Vera vastaa.

Erinomaista. Tiedustelemme köydenvedossa huomattua 
heikkoa suoriutumista. Kai yksi neuvostotraktori kahdelle-
sadalle fuksille pärjää?

- Pito on ollut usein heikkoa ja muutenkin yliopisto on hie-
man varoitellut nurmikon repimisestä, Tela-Vera valittelee.

Ei kai pito ole ollut ainut syy jo useamman vuoden putkeen?

- Välillä on ollut väärä vaihde, Tela-Vera jatkaa.

KoLehden tutkiva journalismi näkee selittelyjen läpi ja me-
nee suoraan asiaan, eli yksityiselämään. Sammuitte käsittääk-
semme Alvarin aukiolle talvella 2018?

- Näitä on sattunut. Kyseisellä kerralla sytyksessä oli hieman 
vikaa. Onneksi lopulta saatiin ryyppy toimimaan ja päästiin 
taas liikkeelle.

Jätämme haastattelun tähän, mutta ymmärrämme, että Tela-
Veralta puuttuu jotain, jolla saisi yliotteen ensi vuoden köy-
denvetoon. Toimitus ehdottaa nastoja teloihin ja pienimmän 
vaihteen käyttöä. Ohuempaa narua olisi myös vaikeampi ve-
tää.
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Kun killan ulkoexcun (katso 
sivu 10) kohteen ilmoitet-
tiin olevan Saksa ja lähtö-

paikkana Hampuri, alkoi parhaiden 
lentojen selvittely. Lentojen ohella 
keksittiin, että sinnepäinhän kulkee 
myös laiva. Sen suurempaa selvitystä 
matkasta ei juurikaan tehty kun hin-
nankin todettiin olevan käsimatkata-
varattomiin lentoihinkin verrattuna 
kilpailukykyinen.

Syyskuun puolella olikin sitten 
aika matkustaa itäisen satamakau-
pungin itäisimpiin osiin, jossa sijait-
see yksi Suomen suurimmista sata-
mista, ja sataman kautta tuodaankin 
maahan paljon rakennustarvikkeita 
firman projekteihin. Lähdimme 
firman työntekijän kanssa tarkasta-
maan sataman toimintaa ja tarvik-
keiden kuljetuskalustoa. Loppujen 
lopuksi laivaa täytti ainakin kaksi hy-

tillistä teekkareita, jonka lisäksi eräs 
vanha teekkari tuli höpöttelemään 
sopivassa välissä meidän odotellessa 
rantautumista.

Satamassa meitä odotti Finn-
linesin ”M/S Finnlady” (IMO 
9336268), johon lastattiin jo rekko-
jen perävaunuja. Vastoin normaalia 
käytäntöä kävellä laivaan sisään hen-
kilösiltoja pitkin, meidät kyyditettiin 
ovelta ovelle läpi satama-alueen pa-
kettiauton kyydissä. Ensivaikutelma 
laivasta saatiin astuessamme sisään 
laivan respaan. Lattiaa koristi puu-
panelointi kuten Serenaden pro-
menadellakin, mutta matkustajat 
vastaanottava jousikvartetti loisti 
poissaolollaan. Tarkastelimme lai-
van kannelta sataman toimintaa en-
nen siirtymistä hytteihimme valmis-
tautumaan illan kattausta varten.

Illallisella oli tarjolla itämerellinen 
kattaus ja määrättömästi lapparia 
sekä talon viiniä. Nautimme illallis-
ta ja saimme vatsamme täyteen ra-
puja sekä ranskiksia. Tämän jälkeen 
ajattelimme sitsata laivan helikop-
terilaskeutumisalustalla ylimmällä 
kannella. Varsin yllättävää oli, että 
avomerellä tuulee. Laivan rungon 
suojassa oli hyvä istuskella, lauleskel-
la ja juopotella, mutta kannen kes-
kellä ei pysynyt mikään paikallaan. 
Vietimme loppuillan juopotellen hy-
tissä katsoen televisiosta Huumaa, 
saksan kielelle dubattua Djangoa ja 
lisäksi saksalaista käsitystä aikuis-
viihteestä (nainen tulee suihkusta ja 
laittaa vaatteet päälleen?).

Seuraavana aamuna luvassa oli 
kierros komentosillalla. Kapteeni 
oli varsin mukava heppu ja esitte-
li komentosillan laitteistoa samalla 
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kun kertoili tarinoita uransa varrelta. 
Komentosillalla oli kapteenin lisäksi 
laivan perämies, joka ohjaili laivaa 
rennoin ottein. Kyselimme laivan 
toiminnasta, ohjaamisesta, suunnit-
telusta, matkan vaiheista, venäläi-
sistä sukellusveneistä ja Estoniasta. 
Kyseinen M/S Finnlady oli kuulem-
ma Finnlinesin laivaston paras alus, 
eikä uppoamisesta kuulemma ollut 
uhkaakaan. Hänen kokemuksensa ja 
kertomansa puolesta luotimme tä-
hän arvioon täysin.

Komentosiltakäynnin lopuksi 
kapteeni kertoi järjestäneensä meil-
le käynnin myös konehuoneessa. 
Lähdimme siis autokannen alle, jos-
sa laivan konemestari tarjosi meil-
le kosketuksen laivan tekniikkaan. 
Valvomosta pystyttiin ottamaan 
komento kapteenilta ja ohjaamaan 
laivan järjestelmiä. Näytöllä oli mo-
nimutkaisia prosessikaavioita ja 
opimme, että laiva vaihtaa poltto-
ainettaan kesken matkaa raskaasta 
polttoöljystä dieseliin ja päinvastoin. 
Tutkailimme laivan neljän moot-
torin toimintaa ja potkuriakselin 
pyörintää. Kävelimme pitkin huol-

tokäytäviä joissa näimme valtavasti 
johtoja ja septijärjestelmän put-
kistoa. Valitettavasti näistä tiloista 
emme saaneet kuvamateriaalia.

Illalla laiva saapui Saksan Tra-
vemündeen. Ennen poistumistam-
me laivasta, kutsui laivan purseri 
toisen työntekijöistämme vielä jut-
tusilleen esittelemään yhteiskuvaa 
itsestään ja Donald Trumpista noin 
30 vuoden takaa. Kävi ilmi hänen 
työskennelleen useamman vuoden 
nykyisen valtionjohtajan huvijahdil-
la. 

Koska Hampurin ja Travemün-
den välillä on noin 80 kilometriä 
matkaa, täytyi meidän vielä selvittää 
tämä yhteys päästäksemme naut-
timaan Hampurin yön iloista. Ek-
syimme ensimmäisen kerran heti 
terminaalissa, kun emme löytäneet 
taksitolppaa taikka bussipysäkkiä, 
vaan jouduimme keskelle rekkajo-
noa. Loppujen lopuksi löysimme it-
semme puolen yön jälkeen Hampu-
rin suomalaiselta merimieskirkolta 
ja tavoitimme tylsästi lentäen saapu-
neen matkakumppanimme.

Kokonaisuudessaan laiva oli posi-
tiivinen yllätys, vaikkakin aluksella 
28 tuntia on hiukan pitkä aika. Seu-
raavassa muutamia huomioita laivan 
palveluista ja varautumisesta matkal-
le:

- Tax free oli auki vain pari tun-
tia kerrallaan ja tarjonta oli kovin 
vähäistä. 

- Buffet kannattaa, sillä siitä toi-
sesta ruokapaikasta saa käytännössä 
sämpylöitä tai panineja. 

- Keskellä merta ei ole puhelin-
verkkoja ja Helsingin jälkeen ensim-
mäinen paikka, jossa verkko löytyy, 
on Visbyn nurkilla. 

- Laivalla on sauna ja poream-
me vapaasti matkustajien käytössä 
ja osastolle saa haettua virvokkeita 
laivan baarista, mutta muistathan 
pyyhkeen lanteillasi.

-Pitkähkö laivamatka saattaa 
myös aiheuttaa yllättävää nesteytyk-
sen tarvetta

- Varaudu Travemünde-Hampu-
ri välille kunnolla, vaihdot ovat kii-
reellisiä ja saksalaiset lippuautomaa-
tit h i t a i t a
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Viestejä voi lähettää osoitteessa http://www.koneinsinoorikilta.fi/Toiminta/Jaokset/Toimitus/VerkKoLehti/
Tai Jodel sovelluksessa kanavalla @kolehti
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