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2012

Tiivistelmä
Vuonna 2012 toteutettiin ennennäkemättömiä asioita, kuten syysekskursio
Venäjälle ja professori Kairin läksiäiset, 25 vuoden edestä arkistointia sekä kattava
sääntöuudistus.
Vuonna 2012 Puumekanistikerhossa oli hyvä henki, vaikkakin yksi tärkeimmistä
tavoitteista eli uusien jäsenten hankinta takkuili. Toki uusiakin jäseniä saatiin.
Pääaineiden muutoksen myötä vanhan pääaineen eli puutuotetekniikan ja uuden
pääaineen

eli

kuitutuotetekniikan

opiskelijoiden

välille

oli

muodostunut

jonkinmoinen kuilu. Tätä kuilua koetettiin kuroa yhteen järjestämällä syksyllä
uusien ilta Metsäteollisuus ry:n tiloissa. Metsäteollisuuden kanssa tehtiin
yhteistyötä ensimmäistä kertaa opiskelijamuistiin ensin Venäjäekskursion myötä ja
sitten uusien illan parissa. Metsäteollisuudesta muodostui kerholle uusi tärkeä
yhteistyökumppani.
Alan yhdistyksiä heräteltiin yliopistotason opetuksen heikkenemisen suhteen.
Konsultaatiota opetuksen tilasta saatiin Aalto-yliopiston kehitysjohtajalta asti.
Opintoasioissa
juttelemassa

Puuteollisuusinsinöörien
puutuotetekniikan

ja

kokoonpano

kävi

kuitutuotetekniikan

Aalto-yliopistolla
professorien

ja

Puumekanistikerhon edustajien kanssa. Myös Suomen Sahamiesten yhdistys pyysi
Aalto-yliopiston opetuksen tilannekatsausta Puumekanistikerholta.
Puumiehiin pidettiin tiiviisti yhteyttä kirjoittamalla edellisvuoden 25-vuotis
vuosijuhlista ja Venäjäekskursiosta lehtijuttu.
Hallitukselle mieleenpainuva tapahtuma oli henkilökunnan kahvitus, jossa syötiin
hyviä pullia ja juteltiin englanniksi tulevaisuudesta.
Yrityssaunailta järjestettiin helmikuussa teemalla puurakentaminen.

Tapahtumat
 Hallituksen
sijaitsevassa

vaihdossa

30.1.

nepalilaisessa

käytiin

syömässä

ravintolassa.

Illallisen

emännän

alakerrassa

jälkeen

suunnattiin

ekskursiomestarin asunnolle kuulemaan lisävinkkejä hallitustyöskentelystä.
 Henkilökunnan kahvitus. 1.2.2012
 Yrityssaunailta 9.2.2013.
 9.3.

Kuumahionnassa

Puumekanistikerho

edusti

sankoin

joukoin

ja

Puunjalostajakillalle annettiin lahjaksi designkansi kiltahuoneen roskakoriin.
 10. – 11.4. Alppimatka Jämsään
 26.4. Kevätekskursio
 30.4. kerho järjesti perinteiset Wappugrillailut live-musiikin tahdittamana.
Taisipa kerholla olla edustus myös Vuorimiesten järjestämässä kaljavistissä,
johon puheenjohtaja osallistui viimeistä kertaa.
 4.5. Suoritettiin arkistointia sitä varten muodostetun arkistointitoimikunnan
kanssa. Projektin päätteeksi kerhon aarteet ja asiakirjat saatiin hyvään
järjestykseen AYY:n arkistoon.
 13.9. Kerholaiset Habitare-messuilla. Siparilalta saatiin lippuja messuille
pientä projektia vastaan. Kerholaisten tuli kuvata mielenkiintoisia asioita
messuilla ja lähettää kuvat Siparilalle.
 26. – 30.9. Venäjäeksku
 8.11. Puuteollisuusinsinöörien vuosikokous Lahdessa Sibeliustalossa. Kerhon
edustus pääsi kuuntelemaan häkellyttävää sinfoniaorkesteria akustisesti
vaikuttavassa salissa.
 15.11. Neljännessä sääntömuutoskokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen
sääntömuutoksista erityisen asiantuntijan, Tuomas Tiihosen avulla. Uudet
säännöt päätettiin ottaa heti käyttöön.
 20.11. Puumekanistikerho järjesti uusien illan yhdessä Metsäteollisuus ry:n
kanssa Metsäteollisuuden tiloissa Fabianinkadulla.
 30.11. Järjestettiin Kairajaiset eli professori Matti Kairin läksiäiset ja kerhon
pikkujoulut
 4.12. Vaalikokous Desisgn Factorylla. Vaalikokouksessa valittiin uusi hallitus
sekä seuraavan vuoden toimihenkilöt.

Yrityssaunailta
Yrityssaunaillan

teemana

oli

vuonna

2012

puurakentaminen.

Aiemmin

yrityssaunailta oli palvellut kesätöitä hakevia puumekanisteja, mutta tällä kertaa
yrityssaunailta päätettiin järjestää mekanisteja kiinnostavalla teemalla. Paikalla oli
edustusta Jarkko Salovaara Lemminkäinen Talolta, Esa Kosonen MetsäWoodilta,
Olli Oksanen Puuteollisuusinsinööreiltä sekä Pekka Kopra Versowoodilta.
Olli Oksanen lausui tervetuliaissanat Puuteollisuusinsinööreiltä ja sen jälkeen
kuulimme yritysesittelyt sekä perusteelliset esitelmät puurakentamisesta yritysten
edustajilta.
Esa Kosonen lahjoitti kerholle MetsäWoodin julisteen, sillä entinen Finnforest oli
samana päivänä muuttanut nimensä MetsäWoodiksi.
Illallinen oli erittäin maittava ja kuulemma saunassakin oli hyvät löylyt.

Alppimatka
Jämsän Alpit olivat 10. – 11.4. hyvässä kunnossa ja rinteissä ei ollut ruuhkaa.
Säätkin suosivat, mutta avantoon ei tälläkään kertaa päästy. Alppimatkalla
päätimme

panostaa

ruokaan.

Saimme

alkupalaksi

Alppi-isännän

tekemän

maittavan luonnoksen, pääruuaksi Sous Chefin valmistamaa kanaa ja jälkiruuaksi
aasialaistyyppisiä banaaneja. Jossain välissä illallista rahastonhoitaja hävitti
pupuservietin. Ja matkalaisten naurulihakset kipeytyivät.

Kevätexcursio
Jokakeväinen

kevätexcursio

suuntasi

tällä

kertaa

Itä-Suomeen.

Kohteiksi

valikoituivat Punkaharjulla toimivat Punkalive sekä hiljattain uuden nimen saanut
MetsäWoodin (ent. Finnforest) vaneri & LVL tehdas. Saimme lounastaa
tehdaspäälikkö Mika Heikkosen vieraana, jonka jälkeen siirryimme tarkastamaan
tuotannon. Moderni tehdas tarjosi nähtävyyksiksi monen Lohjan tehtaan
kesälatojan korvaajan: automaattisen ladonnan. Vaikka värkki olikin hetken poissa
käytöstä, pääsimme näkemään sen toiminnassa tehdaskierroksen jälkeen. Vauhti ei
huimannut, sillä moni vierailijoista uskoi voivansa ladota konetta nopeammin.
Seuraava excukohde oli edellisen jatkojalostaja. Punkalive valmistaa hienoja puisia
huonekaluja työstämällä kertopuuta CNC-koneella. Kappaleet liimataan yhteen;
liitoksissa ei käytetä ollenkaan metallisia osia.

Illan kruunasi Penope Lahest. Penope maahantuo ja markkinoi puuntyöstökoneita.
Sauna oli kuumana ja juomaa riitti. Isäntämme toimivat Miikka Kivistö sekä
ensimmäisiä edustustehtäviä harjoitteleva puulta valmistunut Harri Puolanne.
Saimme iloksemme mukaamme myös viisi sveitsiläistä vaihto-oppilasta puu-alan
oppilaitoksesta.

Arkistointi
Puumekanistikerhon 25-vuotisjuhlien jälkeisessä kohottuneessa mielentilassa syntyi
ajatus kerhon vaiherikkaan historian arkistoimisesta. Vuosien varrelta oli kertynyt
monenlaisia tavaroita, muistoja, julkaisuja, valokuvia, pöytäkirjoja ja lahjoja jotka
ansaitsivat arvoisensa paikan Aalto-yliopiston Ylioppilaskunnan (AYY) virallisesta
arkistosta osana Teknillisen Korkeakoulun, Aalto-yliopiston, Otaniemen ja AYY:n
historiaa. Taustalla oli myös ajatus kerhon mahdollisesta historiikista, jonka
työstämien helpottuisi asianmukaisen arkistoinnin myötä.
Arkistointia

varten

perustettiin
arkistointitoimikunta,

jotta

homma saataisiin polkaistua
kunnolla

käyntiin.

Edessä

olikin melkoinen urakka sillä
25 vuoden aikana kertyneitä
tavaroita ja lippulappusia oli
melkoisesti muun muassa
kerhon

varastolla,

kiltahuoneen kaapistossa ja
kerhoaktiivien

omissa

kätköissä.

Varsinainen arkistointiurakka
hoidettiin 3-4.5.2012 AYY:n
arkistolla Otarannassa Heikki
Marttila, Iiris Immosen ja
Victoria

Eklundin

voimin.

AYY:n arkistonhoitaja Tiina Metso piti aluksi lyhyen opastuksen arkistointiin
maailmaan.
Kahden työntäyteisen päivän aikana pöytäkirjat löysivät kronologisen sijaintinsa
hyllyiltä, vuosijuhlalahjat saivat ympärilleen suojaavat laatikot, Ligna -aiheiset
materiaalit löysivät toisensa ja moni epämääräinen tavara sai kylkeensä selostuksen
tarkoituksestaan.
Arkistointia ja sen tärkeyttä nostettiin esille myös kerhon hallituksen sisällä.
Tarkoituksena oli siis tehdä toiminnasta jatkuvaa ja aiempaa säännönmukaisempaa.

Syysexcu
Kuusitoista innokasta ja vähän seikkailunhaluistakin puumekanistia lähti viime
vuoden syyskuun lopulla itärajan toiselle puolelle. UPM:n Chudovon vaneritehdas,
paikallinen elämä, Viipurin Suomen ajan arkkitehtuuriset kohteet ja alan yritysten
toimintatavat Venäjällä olivat tutustumisen kohteina.
Bussikuskimme, Dimitry ja Mikhail, kuljettivat meitä turvallisesti koko matkan ajan.
Aluksi suuntasimme Helsingistä Nuijamaan kautta Viipuriin. Yömajanamme toimi,
kuuleman

mukaan

joskus

legendaariseksikin

kutsuttu

Druzhba-hotelli.

Ystävyyshotellista teimme täsmäiskuja Alvar Aallon suunnittelemaan puiset
interiöörit sisältävään Viipurin kirjastoon sekä Uno Ullbergin taidemuseoon, joka
nykyään palvelee Eremitasin taidemuseon viidentenä toimipisteenä.

Torstaina suuntasimme bussin kohti Pietarin menoliikenteen ruuhkia. Selvisimme
hienosti insinööritoimisto Giprobum-Pöyrylle kuuntelemaan projektijohtamisen
saloja sekä tarinoita kotimaan työmatkoista, joihin saattaa sisältyä kahdeksan
tunnin lento ja neljän tunnin automatka kohteeseen. Kalvosulkeisten perusteella
Venäjän puuteollisuudessa tehdään isoja uusia investointeja ja parannuksia
lähiaikoina, sillä näyttää siltä, että tähän asti niitä on ollut tapana rykäistä pari
kertaa vuosisadassa. Mahat täynnä herkullista kaalipiirakkaa suuntasimme
bussillamme kiertoajelulle Pöyryn Pietarin toimiston ainoan suomenkielentaitoisen
työntekijän

johdattelemana.

Neljän

tunnin

kiertoajelu

riitti

vakuuttamaan

epäilevänkin sielun 5 miljoonan asukkaan metropolin ihanuudesta.
Perjantaiaamuna lähdimme kohti Chudovon kylää ja UPM:n vaneritehdasta.
Bussimme huristi peltojen läpi moottoritietä aina Chudovoon asti ja kerkesimme
tutustua paikalliseen kauppakeskukseen ennen tehdasvierailua. Chudovossa pienet
puutalot, kasvimaat ja kuoppaiset tiet tarjosivat täydellisen vastakohdan Pietarin
hulppealle arkkitehtuurille.

Päivän päätteeksi lähdimme isäntiemme saattelemana nauttimaan venäläistä
illallista Zakuskoineen läheiseen tsaarin aikaiseen kartanoon. Tien kuoppaisuudesta
johtuen 10 km:n matka kesti kolme varttia. Oligarkin kunnostaman kartanon
remontissa ei oltu säästelty ja venäläinen ruoka oli todella maittavaa.
Lauantaina oli vuorossa Pietarin metsäakatemiaan tutustuminen. Ideana oli
tutustua lajitovereihimme ja meitä olikin vastassa 4 metsäalan yliopisto-opiskelijaa.
Mainittakoon, että heistä kaksi puhui englantia. Matkasimme upealla Pietarin
metrolla, joka on nähtävyys itsessään. Monet seinistä on koristeltu mosaiikilla ja
muulla värikkäällä taiteella. Kolisevat vaunut ovat suurimmaksi osaksi vielä
neuvostoaikaisia.

Kiersimme

kampusalueen

ja

näimme

mm.

pitkän

galleriakäytävän, johon oli asetettu esille puukappaleita näytille. Monille tuli
mieleen mekanisteille tuttu puulajitentti, jossa haasteena on yhdistää puunimi
mallikappaleeseen.

Kairajaiset
30.11.

Järjestettiin

Kairajaiset eli professori
Matti

Kairin

johon

läksiäiset,

oli

kutsuttu

mekanistien lisäksi myös
ihmisiä, joiden diplomityö
oli

jäänyt

erityisesti

professorimme

mieleen.

Paikalla oli edustamassa
myös

lafkan

henkilökuntaa.
Kairajaisissa

vietettiin

samalla

kerhon

pikkujouluja ja kylvettiin
paljussa.
syötiin

Kairajaisissa
kerhon

oman

Sous Chefin ideoima ja
apurien

kanssa

toteuttama

erittäin

maittava

kolmen

ruokalajin

illallinen.

Jälkiruoan aikana avattiin
avoin baari ja nähtiin
Tropiikin kiisseli –nimisen ryhmän pitämä improvisaatio show. Illallisen aikana
laulettiin ja pidettiin puheita professorimme kunniaksi.

Puumekanistikerhon sääntöuudistus
Sääntöuudistuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli muuttaa lähinnä säännöissä
esiintyviä korkeakoulun rakenteita kuvaavia sanoja jotka muuttuivat, kun
Teknillinen korkeakoulu muuttui Aalto-yliopistoksi. Samalla päätettiin luoda
kerholle alumnijäseniä sekä linjata kerhon varallisuuden kohtalo jos kerho
lakkautetaan. Myös virallinen ilmoitustaulu päätettiin päivittää virtuaaliaikaan.

Kun sääntötoimikunta ryhtyi sääntöjenuudistustyöhön, se huomasi olevansa
oletettua

suuremman

sääntömuutoskokousten

uudistuksen
väki

–

äärellä,

sillä

sääntötoimikunta

teekkareita

kun

ovat

-

ja

innostuivat

sääntömuutosprosessista ja päättivät samalla hieman purkaa vanhojen sääntöjen
kapulakielisyyttä ja poistaa yhdistyslain kannalta itsestään selviä asioita, kuten
moittimispykälän. Sääntömuutoskokouksia
kappaletta,

joista

viimeisessä

pidettiin

hyväksyttiin

kaikenkaikkiaan

hiotut

säännöt

neljä
erityisen

yhdistyslakiasiantuntijan Tuomas Tiihosen avustuksella. Uudet säännöt astuivat
voimaan heti.
Keskustelua käytiin alumnijäsenistä ja jäsenistä yleensäkin. Tulisiko alumneille
antaa

äänioikeus?

Tuleeko

alumnijäsenen

olla

valmistunut?

Mikä

on

kannattajajäsen? Kuka voi olla varsinainen jäsen? Kerholaiset kokivat olevansa
ensisijaisesti opiskelijoiden kerho, joten äänioikeus pidettiin vain varsinaisilla
jäsenillä. Alumniksi määriteltiin Puunjalostustekniikan laitoksella opiskellut henkilö.
Varsinaisten jäsenten kriteereitä höllennettiin pitäen samalla ovia auki tulevaisuutta
varten. Uusissakin säännöissä hallitus hyväksyy jäsenet, mutta uusien sääntöjen
mukaan riittää, jos varsinainen jäsen on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY)
jäsen. Aikaisemmat säännöt vaativat varsinaisilta jäseniltä puutuotetekniikkaa
pääaineena. Tulevaisuudessa jäseniä saatetaan haalia muistakin osoitteista Aaltoyliopistosta kuten rakentamisen- ja designin osaajista sekä arkkitehdeistä.
Jos Puumekanistikerho joskus lakkautetaan, menevät rahat teekkaritoiminnan
edistämisrahastolle (TTER). Pöydällä olivat TTER ja AYY. Päätöksen perusteena oli
uskollisuus teekkareille. Kerhon lakkautus saattaa käydä toteen lähitulevaisuudessa,
sillä korkeakoulussa tapahtuvien ja tapahtuneiden muutosten myötä kiltojen ja
ammattiainekerhojen kohtalo on epäselvä uudessa kemian- ja materiaalitekniikan
hakukohteessa.

Seuraaviin sääntöjen kohtiin tehtiin muutoksia:


Viralliseksi kieleksi lisättiin suomen ja ruotsin lisäksi englanti



Erillinen liittymismaksu, jota ei opiskelijamuistiin oltu pyrittykään, päätettiin
poistaa



Hallituksen kokoonpanosta keskusteltiin ja päätettiin varautua
tulevaisuuden routaisiin vuosiin määrittämällä säännöissä vain
puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä 1 - 5 muuta jäsentä



Koska arkistointia suoritettiin vuonna 2012 ensimmäistä kertaa 25 vuoteen,
päätettiin sihteerin tehtäviä määrittää säännöissä toisin kuin muiden
hallituksen jäsenten - lukuun ottamatta puheenjohtajaa ja
varapuheenjohtajaa. Sihteerin tehtäviksi määrättiin arkistointi ja nettisivujen
ylläpito.



Päätöksenteon yhteydessä opimme viimeistään suhteellisen- ja
ehdottoman äänten enemmistön erot ja purimme sääntöjen
kapulakielisyyttä. Valitsimme ehdottoman äänten enemmistön ja lisäsimme
16 pykälään vielä virkkeen, joka eliminoi mahdolliset äänestystilanteet,
joissa jouduttaisiin potentiaalisesti äänestämään moni kertoja.



Myös virallinen ilmoitustaulu muutettiin kerhon sähköpostilistaksi ja kerhon
nettisivuiksi sekä hallitukselle annettiin mahdollisuus päättää kerhon
virallisesta viestintäkanavasta.

Säännöt käytiin kokonaisuudessaan läpi ja kaikki kohdat keskusteltiin auki. Nyt vain
odotellaan, onko patentti- ja rekisterihallitukselta kommentoitavaa. Kiitoksena
suuresta avusta sääntömuutostemme parissa päätimme kutsua asiantuntijamme
Kairajaisiin.

Lopulta

sääntöuudistus

oli

mitä

luultavimmin

kaikille

siihen

osallistuneille opettava projekti - myös asiantuntijallemme, joka ei aiemmin ollut
työskennellyt

Otaniemeläisten

yhdistysten

ja

kulttuurin

parissa!

Valokuvat: Aleksanteri Negru-Vode, Heikki
Marttila, Iiris, Immonen Markus Kauppinen.
Teksti: Aleksanteri Negru-Vode, Heikki
Marttila, Iiris Immonen
Taitto: Aleksanteri Negru-Vode

Liity jäseneksi:
http://mekkerho.ayy.fi

