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Pääkirjoitus
Hei vaan hei.
Jassukka ei saa enää kirjoittaa juttuja KoRKkiruuviin, koska väittivät juttujen olevan
huonoja. Sen sijaan Patteri viihdyttää teitä joka ikisessä lehdessä tänä vuonna. Tämä
numero on ensimmäinen poikkeus.
Toimitus on kasvanut kolminkertaiseksi viime vuodesta. Minä olen vieläkin
muka_päätoimittaja, joskin tunnen itseni täysin hyödyttömäksi nyt kuin taittajakin taitaa
taitto-ohjelman ja homma toimii ilman minun vaivalla keräämääni kokemusta ;) Mutta
jäähän minulle vielä tämä suuri ja painava vastuu harteilleni.
Ajattelin kirjoittaa uuden vuoden kunniaksi pidemmän pääkirjoituksen kuin viime syksyn
lehtiin, ihan vaan sen innoittamana ettei minun tarvitse enää tehdä näitä kaikkia hommia
yksin. Mutta eipä minulla silti mitään asiaa ole, toivottavasti viihdytte seurassamme!
terveisin,
koneteekkareiden äänitorven,
KoRKkiruuvin päätoimittaja
Maiju Markova
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Keväinen (?) tervehdys kaikille
Vuosi on taas vaihtunut ja niin on myös killan hallitus ja toimihenkilöt. Porukan koko sen
kuin kasvoi ja nimikkeet ja toimenkuvat laitettiin (taas) uusiksi. Fukseja on mukana
toiminnassa ennätyspaljon mikä on hyvä jatkuvuuden kannalta: KoRKin maine pysyy
tulevaisuudessakin ankaraakin korkeammalla huipulla kuten vanha isäntä ja emäntä
joskus muinaisessa anomuksessaan asian ilmaisivat.
Tänä vuonna on tarkoitus panostaa erityisen paljon tiedotukseen ja aloittaa yhteistyö
teollisuuden ja osastolta valmistuneiden kanssa. Jälkimmäistä myös alumnitoiminnaksi
kutsutaan. Diplomityöpaikkoja julkaistaan jo killan kotisivuilla, joiden uudistamisesta suuri
kiitos Maijulle, joka on tehnyt todella paljon töitä sivujen eteen. Myös taloushallinnon
rutinoittaminen on yksi tämän vuoden projekteista, jonka ulospäin näkyvin osa on monia
hämmästyttänyt talousvastaava-rahastonhoitajajako hallituksessa. Yksittäisistä
projekteista mainittakoon kopiokoneiden uusiminen, joka tapahtunee muutaman viikon
sisällä. Osaston kanssa yhteistyö toimii jo mainiosti, josta kiitos edellisille hallituksille ja
osaston johtajalle Seppo Torviselle. Kilta alkaakin olemaan jo merkittävässä asemassa
koneteekkareiden etujen ajajana.
Kaikesta vakavan toiminnan kasvattamisesta huolimatta kilta ei unohda perinteitään
bilettäjänä numero yksi ja niinpä tänäkin vuonna järjestetään sauna- ja lauluillat, konecup, KoRK-cruising ja vuosijuhlat sekä kaikki muutkin perinteiset tapahtumat, jotka nyt
eivät tätä kirjoittaessani muistuneet mieleen. Näiden lisäksi pyritään tarjoamaan toimintaa
myös KoRKeakulttuurin saralta, jonka saralla Mirva tulee varmasti näyttämään kyntensä.
KoRK vieraileekin musikaalissa maaliskuun puolivälissä. Vielä muuten kerkiää
ilmottautumaan.
Muistakaahan fuksit käydä kaikissa
mahdollisissa bileissä. Tapahtumat järjestetään
pitkälti teidän iloksenne. Fuksivuosi on kerran
elämässä ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti ja
tehdä siitä ikimuistoinen. Vaarana on tietenkin
fuksivuoden jatkuminen läpi opiskeluajan.
Vanhemmat ja fiksummat tieteenharjoittajat tosin
väittävät viidennen vuoden olevan jo
teekkarielämää neljännen opiskeluvuoden
ollessa wiimeinen fuksivuosista. Joka
tapauksessa fuksiWappu tulee varmasti olemaan
elämänne ikimuistoisin päivä. Sitä edeltää parin
viikon bileputki, jota ei kannata missään
tapauksessa missata. Tenttejä kyllä tulee ja niitä
voi uusia mutta fuksivuosi ja fuksiWappu ovat
kerran elämässä. Ottakaa niistä kaikki irti!

pj esko.
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Tulevia tapahtumia
08.03.

KIRKASTUSJUHLAT Vihdoin järjestetäänSuomen
koneteekkarien yhteinen tapaaminen Tampereella ! Päivällä
sivistyneenexcun merkeissä koneteekkarit Tampereelta,
Otaniemestä, lappeen Rannasta ja Oulusta tutustuvat ensin
firmoihin Sisu Diesel ja Kalmar Industries. Viimeinen excukohde
on teekkarisauna jossa illemmalla ohjelmassa mm. kyykkää ja
pulkanvetoa ja tietenkin saunomista, syömistä ja juomista!
Valitettavasti tapaamiseen ei tilojen ahtauden vuoksi mahdu
kaikki kiltalaiset, vaan killoilla on n. 50 henkilön kiintiö.
Hallituslaisilla ei ole etuoikeutta Kirkastusjuhliin. Excun hinta
on 30 markkaa ja ilmoittautumiset KoRKissa alkaa torstaina
22.2. kello 10.00.

14.03.

KoRKin korkeakulttuuritoimikunta lähtee sivistämään itseään
Tampereen Teatteriin. The Boy Friend - Rakkautta Rivieralla
musikaaliin mahtuu vielä muutama nopea kulttuurin ystävä.
Liput jäseniltä 95mk, muilta 100mk. Viimeinen ilmoittautumisja maksupäivä 27.2. KoRKissa.

22.-23.3.

RANKKA EXCU. Seuraa ilmoittelua!

Haluatko saada uusia, entistä parempia kavereita? Haluatko elää
fuksivuoden uudelleen? Haluatko olla parempi tutor kuin se heebo,
jonka näit vuoden alussa kerran ja jonka nimeä et edes muista?

TUTORIKSI! NYT!
Herätä sisäinen, alati avulias sossutätisi ja liity KoRKin
TUTOREIHIN!
Tämän arvostetun tittelin hakumenettely on kaksiosainen:
1) Hae killasta hakupaperi, jonka täytät omatuntosi mukaan
2) Palauta em. läystäke opintoneuvojalle 9.3. mennessä
henkilökohtaisesti.
Hakijoista valikoidaan eliittijoukko, joka neuvoo ensi syksynä
uusille fukseille missä on vessa ja millä bussilla pääsee
keskustaan. Hyvästä ulkonäöstä on etua hakuprosessissa.
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25.1.FUKSIKYYKKÄ:

Mikä se hauki
oikein on?

Aurinkoisena torstaiaamuna alkoi meille fuksiraukkaparoille selvitä
jalon kansallispelin, kyykän, salat.
Koska emme olleet aiemmin tutustuneet kartun ja kyykkien symbioosiin, kauhistui
tuomaritätimme kun ilmoitimme tulevamme heittämään kepakolla tikkuja nurin.
Ensimmäisen pelivuoron aikana meille selvisi jopa tämän jalon pelin säännöt. Jotenkin
vaistonvaraisesti tajusimme pisteiden laskun yhteydessä mennä jutustelemaan tuomarille
lämpimän glögimukin kanssa. Ja ihme tapahtui.. hävisimme niukasti kahdella pisteellä.
Pienessä noususuhdanteessa tunsimme olevamme jo vanhoja tekijöitä.
Hämmästykseksemme emme kuitenkaan selvinneet alkusarjoja pidemmälle. Hilpeissä
tunnelmissa hengailimme koko aurinkoisen päivän seuraten laadukasta fuksikyykkää ja
odotellen saunan lämpiämistä Teekkarisaunalla. Saunalla joukkueemme hioikin
aamuyöhön asti uutta ja voitokkaampaa strategiaa Kyykkäkarsintaa varten.

jenni ja helemi.
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Ne olivat pahimpia
aikoja, ne olivat
parhaita aikoja
Joukko elämäänsä kyllästyneitä
opiskelijoita
marssi
kohti
tuntematonta määränpäätä.
Ehkä joku heistä tiesi, mitä tulisi
tapahtumaan. KoRKin ja YKIn
kyykkäkarsinnat alkoivat surullisissa merkeissä erään joukkueen
jäsenen tullessa ryöstetyksi
keskellä kirkasta, ehkäpä liiankin
paljon kirkasta, päivää. Kuitenkaan
muita joukkuetovereita lannistamatta he alkoivat etsimään
puuttuvaa lenkkiä. Lenkkejä löytyi,
virvokkeitakin myytiin siinä samalla
—aikas halvalla, ystävällisellä
hymyllä maustettuna!

säästytty. Voittaja saatiin lopultakin
selville, ja oli aika siirtyä lämpimien
höyryjen pesään. Saunalla käynnistyivät jälkipelit, tuomarit tässä
vaiheessa iltaa jo ihmettelivät, mihin
kaikki ilmainen viina on kadonnut.
Onneksi heidän pohjansa olivat olleet
riittävän tukevat. Ihmiset nauroivat,
huusivat ja mekastivat. Illan edetessä
kirvelevät tappiotkin oli jo unohdettu,
ja harva oli se, jonka naamalla vielä oli
pettymyksen ilme.
Tämä tarina on tosi.

thus spoke mikko & simos.
...ai niin joo, PerSe Farmi voitti.

Pelit alkoivat tuomareiden ollessa
vielä lähes täysin järjissään. Tätä
harvinaislaatuista maisemakuvaa
emme saaneet kuitenkaan ihailla
pitkään. Lähestulkoon kaikki
puhkuivat ja puhisivat ensimmäisten karttujen lentäessä ilmaan.
Voimasanoja ei säästelty, ilmassa
oli suuren urheilujuhlan tuntua.
Ensimmäinen kierros oli loppunut,
nyt juomaan kuumaa mehua ja
kertomaan kaikille siitä superheitosta, joka ratkaisi pääsyn
jatkoon. Tässä vaiheessa osa
tuomareista oli jo sangen hilpeällä
tuulella, ilmeisesti pelurit eivät olleet
mitään eilisen teeren poikia.
Jatkopelit alkoivat, pelaajat
pikkuhiljaa palailivat valtion
omistamasta virvoitusjuomamyymälästä. Uudet vastustajat oli
löydetty, ja pelit saatiin taas
käyntiin. Pelaajien, sekä tuomarien
ollessa vauhdikkaalla tuulella, oli
kiire ratkaista voittaja. Tappeluilta,
eikä tuomarien rikkoutumisilta
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Keskiolut, minttukaakao ja ukkometso

Akateemisen kyykän maailmanmestari
PerSe Farmi päätti myöntää
KoRKkiruuville niukkasanaisen mutta
tyhjentävän haastattelun neljä päivää
mestaruuden ratkeamisen jälkeen.
Paikalla olivat Patteri ja Kippe,
kiireisemmät Paukke ja TommiS
luottavat ilmeisen täysin joukkuetovereittensa lausuntoihin.

>Minkä nimisillä kartuilla mestaruus
saavutettiin?
- Tommilla oli Jake ja Elwood,
Patteri ja Kippe heittivät
molemmat Erinillä ja Punapäällä ja
Paukella oli Miranol II ja Nimetön.
Miranda hyllytettiin liiallisen
painonsa takia ja myös Jonna oli
turhan pulskassa kunnossa..

>Miltä nyt tuntuu?
- Se saavutettiin, mitä lähdettiin
hakemaan,
ei
mitään
ihmefiiliksiä. Mutta oli finaalin
jälkeen oikeastaan ihan
voittajafiilis.

>Reeni?
- Nestetankkausta perjantaina.
Paukella
oli
punttitreenit
perjantain ja lauantain välisenä
yönä. Yksi kyykkäturnaus käytiin
voittamassa varamiehistöllä.
>Strategia?
- Normiheitot, sama heittojärjestys
ja äärettömän pitkä keskittyminen.

>Entä seuraavana aamuna?
- Kun sai syötyä Kotipizzan
perhepizzan, alkoi voittajafiilis
palautua. (Mainittakoon, että
esim. Kippe siivosi bommaria
aamu seitsemään..)
>Millä eväillä?
- Keskioluella, minttukaakaolla ja
ukkometsolla.

>Voitonjuhlat?
- Viralliset mestaruusjuhlat on vielä
järjestämättä.
>Pysyivätkö pelaaja ehjinä?
Kyllä. Edes Paukke ei hajonnut.

>Reeni?
KoRKkiruuvi 1 - 2001
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Kaukista amiksella, by Skilta
>Oliko joukkueen sisäistä kilpailua?
- Ei. Yhteishenki oli saumaton ja luotto
pelasi.
>Liittyikö Patterin hiusten värin muutos
Immu Paskiaisen keikkaan vai mm-kyykkään?
- Vähän molempiin, mutta on tässä
haettu vähän mestaruuden värejä,
kullanhohtoa.
>Monesko maailmanmestaruus tämä oli
Perinneseuralle?
- Kolmas yleisessä sarjassa.
>Mitä vielä haluatte sanoa?
- Meitä voisi puhutella herra
maailmanmestareiksi ja ehkä
kumarrellakin vähän.

paula ja jenni.

Kiltamme
maine
tervehenkisten urheilevien nuorten
yhteisönä sai lisää tukea Esko
Heinosen voitettua Akateemisen mäkihypyn maailmanmestaruuden
Herwannan
alpeilla käydyssä taistossa
9.2. Erityisesti ihastusta herätti
Eksion lajin henkeen sopiva
asukokonaisuus.

Aurinko paistaa ja on muutama aste plussan
puolella. Kevättä tuntuu olevan ilmassa. On
aika.
Aamupalat syötyään joukko hieman
turhautuneita konelaisia lähtee siirtymään
kohti ammattikoulua. ”Tuleekohan sinne
muita pelaajia, vai olenko siellä aivan yksin”,
on monen mielessä. Kaikkien onneksi
kentältä löytyy myös muita omaan
joukkueeseen kuuluvia, mutta onkohan
meitä tarpeeksi?
Maalivahtikin on saanut suojat vihdoin ylleen
ja ensimmäisen pelin pitäisi alkaa.
Vaihtopelaajia ei kuitenkaan tunnu olevan,
joten värväämme laidalta muiden kiltojen
joukkuelaisia. Joukkueemme uhkuu
itseluottamusta ja vastustajia härnätään
lennokkaalla huulen heitolla. Kenenkään
kuitenkaan uskomatta jatko mahdollisuuteen.
Kuin ihmeen kaupalla ”rämä” joukkueemme
pääsi jatkoon ja pukuhuoneen puolellakin
alettiin uskomaan voittoon. Skilta oli
päihitettävä finaaliin päästäkseen, ja sen
nostimmekin turnauksen päätavoitteeksi.
Pelipaidoista ja runsaasta vaihtopelaaja
määrästä huolimatta Skilta kaatui tyylillä.
Vastassa oli enää TiTe.
Ensimmäinen erä oli meille armollinen ja
saimme aikaiseksi kaksi maalia. Pelin
luonne oli kuitenkin muuttunut finaalissa ja
otteet olivat koventuneet. Tuomarit ajoivat
toisen vaihtomiehemme pukuhuoneeseen.
Viimeisessä erässä TiTe tuli kovaa vastaan,
mutta maalivahtimme jaksoi venyä loppuun
asti. Peli päättyi 2-1. Joukkue oli väsynyt
mutta onnellinen. Poika saatiin takaisin kotiin,
ja ”TiTen tytöt” oli nujerrettu.
Skilta ja Autek tarjosi sitten illalla KoRK:ille
palkkiosaunan, niin kuin vieraskirjaankin
lisättiin. Koko joukkue ei paikalle saapunut,
mutta saimme pienelläkin porukalla illan
haltuumme. Musiikkia hiljennettiin ja puhe
pidettiin. Lopuksi juotiin samppanjaa ja
mekastettiin.

KoRKkiruuvi 1 - 2001

sibbe.

10

Valmistuneita
Näillä on dynamiikka läpi ja fysiikan työt hyväksytty. Aika kuninkaita.

lujuustekninen
suunnnittelu.
Teknillinen mekaniikka

27.10.2000
72. Antti Harjula
Teräsrakenteiden
esikäsittelyn
ulkoistaminen.
Tuotantotekniikka
73. Miia Keinonen
Päällystetyn
hienopaperin jäykkyys.
Paperinjalostustekniikka
74. Rami Korkatti
Applying agile
Manufacturing for A
New Product.
Tuotantotekniikka
75. Teemu
Laakkonen
Developing a testing
and evaluation process
for a hydraulic
component in forest
machines.
Hydrauliikka ja
automatiikka
76. Mikko Mäenpää
Koesuunnittelu
lastuamisnesteissä.
Tuotantotekniikka
8.11.2000
77. Petri Isotalo
Leukamurskaimen
hitsatun runkorakenteen

78. Jari Jonkka
Integroitu kaavinventilaattori
paperikonenn
kuivatusosalle.
Koneensuunnittelu

83. Tuukka Hakala
Asiakasohjautuva
kokoonpano
murskaintuotannossa.
Tuotantotekniikka
84. Juha Hillberg
Uraelementin
ekstruusioprosessin
kehittäminen.
Paperinjalostustekniikka

79. Janne Narvi
Uuden teknologian ja
alihankinnan
hyödyntäminen
konepajan
esikäsittelyssä
Tuotantotekniikka

85. Jari Jattu
Työkalu
karkeakuormituksen
hallintaan
projektiympäristössä.
Tuotantotekniikka

80. Ari Savolainen
Diesel-moottorin
sylinterikannen FEManalyysi
Teknillinen mekaniikka

86. Matti Koivikko
Epänewtonisten
nesteiden pumppaus.
Energia- ja
prosessitekniikka

13.12.2000

87. Tomi Sankari
Ostotoiminnan
kehittäminen
simultaanisessa
tuotekehitysprojektissa.
Teollisuustalous

81. Matti Aho
I-DEAS-ohjelmiston
hyödyntäminen
henkilönostimen
lujuuslaskennassa.
Matti Aho
82. Ari Haavisto
Hydraulisylinterien
kehitysmahdollisuudet.
Koneensuunnittelu

88. Mika Sokka
Analysis of length
measurement in
harvester heads.
Koneensuunnittelu
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89. Tommi Talasmäki
Sähkökokoonpanon
verstauttaminen.
Tuotantotekniikka
90. Juuso Valonen
Metsätähteen käsittely
ja murskaus
tehdasolosuhteissa.
Koneensuunnittelu

6. Jussi Rajala
Vedenpoiston määritys
paperikoneen viira- ja
puristinosilla.
Koneensuunnittelu
7. Mikko Rontu
Asiakasohjautuva
kokoonpano
murskaintuotannossa.
Tuotantotekniikka

17.1.2001
1. Mikko Koski
Moninippikalanterin
polymeeripinnoitettujen
telojen kunnonvalvonta
ja muodon arviointi
värähtelymittausten
avulla.
Koneensuunnittelu
2. Eino Laaksoniemi
The forecasting of
hardware services.
Teollisuustalous
3. Marko Niemelä
Robottien
kalibrointimenetelmät.
Tuotantotekniikka
4. Samuli Oksanen
Dimensional Control in
Mechanical Design
through Tolerance
Analysis and Locator
Selection.
Tuotantotekniikka
5. Jussi Panttila
Säännöstelypatojen
uudistaminen.
Tuotantotekniikka

8. Teemu Salonen
Puomistomalli
henkilönostimen
koulutussimulaattoriin.
Koneensuunnittelu
14.2.2001
9. Samu Kahila
Laminaattitehtaan
tuotantolinjojen
laajennus.
Tuotantotekniikka
10. Susanna Keula
Ergonomiatiedon
huomioiminen
suunnittelussa.
Turvallisuustekniikka
11. Petteri Kiukas
Painelaitesuunnittelun
sähköisen
tiedonvälityksen
kehittäminen.
Koneensuunnittelu

13. Tommi Liukkunen
Vesihydraulisen
paineenrajoitusventtiilin
kehittäminen.
Hydrauliikka ja
automatiikka
14. Päivi Lämsä
Jaloterästehtaan
leikkauslinjojen
tuotannonohjauksen
kehittäminen.
Tuotantotekniikka
15. Matti Pursiainen
Paperirullien
käärintäkoneen
siirtolaitteen
tuotekehitys.
Koneensuunnittelu
16. Jani Savinainen
Standardiaikajärjestelmän
hyödyntäminen raskaan
kokoonpanon
kehittämisessä.
Tuotantotekniikka
17. Mikko Toivonen
Laivan lastiluukun
rakenneanalyysi.
Teknillinen mekaniikka
ja optimointi

12. Matti Lehtinen
Pituusleikkurin
tuotemallipohjainen
suunnittelujärjestelmä.
Koneensuunnittelu
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INSINÖÖRISTÄ DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
koulutuspäällikkönä sekä lehtorina
työskentelevä, Jouko Pitkänen (45) on
kouluttautunut TTKK:lla insinööristä
diplomi-insinööriksi.
Aiemman teollisuustyökokemustensa
jälkeen Jouko ryhtyi opettajaksi ja
koska ammattikorkeakoulun lehtorin
virkaan vaaditaan opettajankoulutuksen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto, hän päätti lukea diplomiinsinööriksi. Insinöörin pohjakoulutuksella sai hyvitystä yhteensä 60
opintoviikkoa,
kertoo
Jouko.
Pakollisista perusopinnoista hänen
tarvitsi suorittaa vain matematiikka ja
ruotsi.Jouko mainitsee myös, että
pohjakoulutuksesta ja varsinkin
aikaisemmasta työkokemuksesta oli
hyötyä DI-opintojen aikana, koska ne
helpottivat huomattavasti asioiden
omaksumista. Hän sisällytti tutkintoonsa opintoja myös muista
korkeakouluista.

DI- opintojensa ohella Jouko hoiti myös
tuotanto- ja laatutekniikan lehtorin virkaa
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Hänen mielestään opiskelu työn ohella oli
taloudellisessa mielessä järkevä
vaihtoehto. Selvää tietenkin oli, että
opiskelu työn ohella venytti päivän pituutta,
ellei halunnut jommankumman, opiskelutai työtulosten, kärsivän. Opiskelu
osoittautui hänen mielestään vaivalloiseksi, koska työelämässä on aina
kiirettä ja opintoja tulee helposti siirrettyä
kiireiden alta tuonnemmaksi.
“Oli välillä pakko tarttua itseä niskasta
kiinni ja punnertaa opinnot loppuun”,
toteaa Jouko.
Diplomi-insinöörin tutkinnosta on ollut
Jouko Pitkäsen mukaan heti hyötyä, sillä
alalla, jolla hän työskentelee, koulutus
vaikuttaa palkkaan. Diplomi-insinöörin
tutkinto on muutoinkin avannut hänelle
uusia mahdollisuuksia urakehitystä ja
tehtäväkiertoa ajatellen.

Matematiikan ja teollisuustalouden
opintoja sai suoritettua Jyväskylän
yliopistossa, mikä oli positiivista, koska
hänen työpaikkansakin on siellä.
TTKK:n professorit kävivät pitämässä
Jyväskylässä luentosarjoja, koska siellä
oli suuri ryhmä opiskelemassa
samaan aikaan. Lisäksi hän sisällytti
kasvatustieteen opintoja vapaavalintaisiin opintoihin lehtorin virkaa
ajatellen.

jenni.
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Mitä Exergialta saa?

Mikä
ihmeen
Exergia?
Exergia on tunnetusti porukka, joka
järjestää ilmaisia ekskursioita
energia-alan yrityksiin ja kosteita
saunailtoja lämpö- ja virtaustekniikan ja
poltto- ja voimalaitostekniikan lukijoille.
Ja entä sitten?
Exergia on energia- ja prosessitekniikan
ammattiainekerho, joka on toiminut
TTKK:lla jo huimaavat 20 vuotta. Sitä on
luultu TTKY:n alayhdistykseksi, mutta
viime vuonna entinen pääsihteerimme
huomasi, että eihän sitä koskaan
hyväksytty alayhdistykseksi... Nyt tilanne
pyritään Exergian puolesta korjaamaan,
suuntautuuhan toimintamme ylioppilaskunnan jäsenille.
Kerhomme jäseniksi lasketaan kaikki
tätä alaa pää- tai sivuaineena lukevat ja
muutkin alasta innostuneet teekkarit.
Mitään
jäsenmaksua ei ole. Viime
vuodet Exergia on käytännössä pyörinyt
ykiläisten voimin, mutta nyt kerhotoimintaa pyritään laajentamaan ja
mukaan odotetaan myös _koneteekkareita_.

Exergian tapahtumissa pidetään
hauskaa ja tutustutaan toisiimme. Jos
lämpötekniikan kursseilla on aiemmin
ollut niukasti juttuseuraa, niin
Exergiassa saa kyllä kavereita tältä
alalta. Web-sivuillemme tulee tänä
keväänä uutena juttuna mahdollisuus
hakea alan töitä/kesätöitä Exergian
kautta. Tästä ja muista jutuista saat
kätevästi tietoa www-sivujemme
kautta.
Että eikun mukaan vaan katsomaan,
mitä tämäkin pikku kerho touhuilee.
terveisin,
Exergian pj,
Markus Honkanen

Tapahtumia:
2.4 ekskursio Vaasaan Wärtsilä
NSD:n vieraaksi
4.4 saunailta teekkarisaunalla
- Energia- ja prosessitekniikan
ala esittäytyy
- Exergian vuosikokous

lisätietoja:
http://www.students.cc.tut.fi/
~exergia
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HULLUT JA TYHMÄT
Näillä ihmisillä on päässä vikaa. He ovat suostuneet KoRKin hallitukseksi ja
toimihenkilöiksi vuodelle 2001. Seuraavanlaisia asioita heiltä kyseltiin:
1. nimi:
2. asioita, joista pidän:
3. asioita, joista en pidä:
4. lemmikkieläimet:
5. lempiruoka:
6. toiveammatti:
7. mieliaine koulussa:
8. mihin haluaisin matkustaa:
9. horoskooppimerkki:
10. suosikkibändi:
11. paras kaveri:
12. lempiväri:
13. muuta (hallituskavereiden kommentteja):

Isäntä
1. Jassukka
2. Opiskelijaelämä, bileet, nopat
3. Krapula-aamut, järkkärihommat
4.Koira
5.Lätyt ja mansikkahillo
6. DI
7. Koneensuunnittelu
8. Karibialle
9. Oinas
10. Metallica
11. Yamaha Virago 535
12. Punainen
13. Hi hi hi hi…
nykyinen
suosikkidrinkki
karjala takaisin,
yrittää lopettaa
joka lukukauden
alussa kaikki
paheensa,
onnistumatta.
Haisee ruusuille
ja kukkasille.

Puheenjohtaja
1. Eksio, Heko, Eskopteri
2.Koneenrakentajakilta, teekkarikulttuuri,
teekkaribileet, ilmainen wiina, laskettelu,
moottoripyörät
3.Bommarin rakentaminen, bommarijärkkäriys, bommarin siivoaminen,
ilmaiswiinabileiden jälkeinen aamu,
KoRKin PJ:n vaihtorituaali.
4.Villakoirat
5.Broileri, grillikylki, pekoni ja
herkkusienet.
6. DI
7.Tuotannonohjaus, laskentatoimi
8.Ranskan alpit, Kalliovuoret, Australia
9. Jousimies
10. En tiedä, mutta suosikkibiisi on Finlandia – hymni
11. KoRK – Se on kaikkien
kaveri
12. Punainen
13. Suuruudenhullu
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Teollisuusvastaava, vpj
1.Pyykkö, Seppo Ilmari
2.Kotimainen keskiolut, amerikkalaiset
sähkökitarat, italialaiset moottoripyörät, tytöt
(valmistusmaalla ei väliä)
3.Amerikkalainen keskiolut, italialaiset
sähkökitarat, kotimaiset moottoripyörät
4.Tsiljardi villakoiraa
5. Itse tehty on aina hyvää
6. Tyhmä kysymys! Tietty diplomi-insinööri!
7. Ihan sama. Mä olin hyvä kaikessa.
8. Turkuun
9. Tää on paha, kun
osuu just rajalle.
Yleensä
laitetaan
oinaaksi.
11 . E h d o t t o m a s t i
Koneenrakentajan
taulukkokirja (Teknolit
1997). Koneensuunnittelijan paras kaveri!
13. Killan toiseksi
rumin mies.

Kulttuurivastaava, Fuksitäti I
1. Mirva Enroos
2. musiikki, elokuvat, merkkarit
3. herätyskello
4. nokia 3310
5. pizza
6. kampaaja
7. Lujari
8. Ulkomaille
9. kaksonen
10. tiktak
11. Maikki
12. KoRKin punainen
13. Äkäinen. Ei
mut oikeesti!

Sauna- ja liikuntavastaava
1. Simo Laitinen
2. Saunominen,urheilu,meijän koulu
3. Urheilu,spämmit
4. Ei oo..tai Espen
5. Juvenes
6. Statiikan assari
8. Italiaan
9. Oinas
10. KoRN
11. Niit on nii
paljo..
12. Punainen
13. Alati
huolissaan.

Tiedotusvastaava
1. anne maiju markova
2. jussi, ihmiset, suklaa, tanssiminen,
nukkuminen aamulla, jutteleminen ennen
nukkumista, leveä sänky, kesä, vesi,
sisustaminen, musiikki
3. mustamakkara, veriletut, valehtelu
4. kämppiksellä on kani, kotiväellä koira
5. isin tekemät lihapullat
6. Karkkikaupan siivooja
7. dynamiikka ja lujuusoppi
8. australiaan, isoihin kaupunkeihin,
veneellä mihin vain
9. kaksoset
10. the jalankulkuämpäri
11. KoRK kaikkien kaveri
12. punainen
13. Alati kiukkuinen.
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Kopiokonevastaava
1. Mikko Kuru
2. Olut, telkkarin kattelu
3. Siideri, ooppera.
4. Mulla oli gerbiili
5. Liha
6. Lääkäri tai lakimies, äiti sanoi, että
molemmat on hyviä.
7. Liikunta ja kässätyöt ja sit mussa
8. Thaimaahan.
9. Härkä
10. Smashing
pumpkins feat.
Kari Peitsamo
11. Ei mulla oo
kavereita
12. Punainen
13. Ala-arvoinen
spämmääjä,
killan uusinta
känniääliösukupolvea.

Emäntä, fuksitäti II
1. Hanna Salminen
2. Teekkarielämästä, Antista, kavereista,
elämästäni
3. sota, käärmeet (niinhän aina kirjoitettiin
pienenä)
4. pienen pienet muurahaiset
5. Tortillat
6. höh, DI-tiätysti!
7. Välitunnit hih ;)
8.Australiaan tai Hervannan
elämysmatkalle
9. Oinas
10.Nylon Beat tai
Tik tak
11. Ydinkamut
12. Sininen
13. Paikkaa
univelat kemian
luennolla ja
tykkää vaatteet
päällä uimisesta.

Rahastonhoitaja
1. Johanna
2. killan miespuolisten henkilöiden
ulkonäön arvostelu
3. lumipesut
5. riisi ja alati nimeään vaihtava kastike
6. DI
7. Statiikka
8. Turkuun
9. vaaka
10. Petskun kaikki bändit
11.KoRK
12..punainen
13. Neljännesvuosisadan kriisissä oleva
fuksi,
vanhakin jo
nuortuu

Talousvastaava
1. Juhani Hornborg
2. nukkuminen, sänky
3. aikaiset aamut, krapula, homoeroottiset
tunnelmat vankiloiden suihkuissa
4. Yksi Ruma Kilpikonna
5. ööö... vissiin SikaNauta
6. korkeapalkkainen, matalavastuinen
erinomaiset luontaisedut omaava työ, jossa
ei tarvitse tehdä juurikaan mitään
7. Tyttöjen liikunta
8. Brasiliaan (Ho Maria Maria, She reminds
me of a West Side Story, Growing up
in...)
9. Cancer
10. Mike Oldfield
11. Left hand &
Right hand
12.Koen velvollisuudekseni
vastata punainen
13. Ei mikään
piilopervo, ei
peittele taipumuksiaan.
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Sihteeri
1. Helmi ”Katri” Virtanen
2. kaverit, kork, uus kämppä,
3.Kossuarpajaiset, viski
4. ei oo
5. makaroonilaatikko,
6. DI
7. Lujari
8. Australia, Meksiko, Brasilia
9. skorpioni
10. neljä ruusua
11. niitä on niiiiiiiiiiin monta, mutta tärkein
on KoRK.
12. punainen
13. Killan uusinta
känniääliösukupolvea.
Tietää, että
alkoholi
kasvattaa viinan
himoa.

Tiedotussihteeri
1. Paula
2. Velkopopovicky,
kermajäätelö,
ydinkamut,
pingviinit
3. Kasvirasvajäätelö, juoruilu,
4. Kissa
5. Kaikki, mikä on
tarpeeksi
rasvaista, suolaista tai muuten
epäterveellistä.
6. Nobelilla palkittu
kirjailija.
7. Statiikka
8. Etelä-Amerikkaan,
Alaskaan, Japaniin, ItäEuroopan kaupunkeihin.
9. Kaksoset
10. CMX
11. KoRK
12. Punainen
13. Viininmaistajien
aatelia.

Opintovastaava
1. Aleksi Kyllästinen
2. Laskettelu, tyttöystävä
3. Jäiset rinteet
5. Nakit ja
muusi
6.DI
7.Kaikki, koska
olen opintovastaava
8. Himokseen
9. Kauris
10.Immu
Paskiainen
11.Jämsä
12.Vaaleanvihreä

Mikrotukihenkilö
1.Suolahen simppa
2. Naiset, yleinen hauskanpito,
nukahtaminen sohvalle telkkaria
katsoessa, luonnon helmassa oleilu,
appelsiinimehu krapula-aamuna
3. Ei tuu mieleen.. kai mää pidän kaikesta
enemmän tai vähemmän.
4. Karvaturri-rekku, villakoira-turre,
naapurioven pikku-toni
5. Spakhetti, kaikki piffit, hirven
sisäfilesuikale paisti
pippurikermakastikkeessa,
6. Perkeleen ison tehtaan pikku johtaja
7. Matikka, puukässä, köksä,
8. Italia, Karibian-meri, Afrikkaan jonnekin
viidakkoon ja tasangoille, Sandiago,
Hongkong, Singapore
9. Kauris
10. Niitä on monta: YUP, CMX, Neljä
ruusuu, Anathema, Tiamat, radiohead,
stone temple pilots, manic street
preachers, smashing pumpkins
11. KoRK.. mä jätin noi paras kaveri
jutut ala-asteelle..
12. Punanen.. eiku ihan oikeesti
on.. ei mikään korkkijuttu. vihreä
kanssa.
13. “Nyt saa tulla!”Killan uusinta
känniääliösukupolvea, tykkää
klajasta.
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Kanttori
1. Petteri “Patteri” Rekimies
2. Jutta, hyvä ruoka, olut, jääkiekko,
rock-musiikki, kyykkä-mestaruuden
voittaminen
3. häviäminen
4. Tampereen Ilves
5. Pippuripihvi kermakastikkeella ja
valkosipuliperunat ja muutenkin kaikki
rasvassa paistettu liharuoka
6. Iso päälliikkö
7. kahvitunti (eikä taida tunti ees riittää)
8. Johonkin lämpöseen paikkaan.
9. vesimies
10.Immu Paskiainen
& Iso Ripuli
11.oma kulta Jutta ja
sitten se hulttiokaveri
Jassukka
12. punanen ja
tietenkin aina
muodikas puna-valko
-raidat
13.killan rumin mies

Kiltamestari
1. Johannes Räikkönen
2. Nukkuminen, lepääminen ja
iltapäivätorkut
3. Ihmiset, jotka valittaa kun kokis on
loppu ;)
4. n kpl villakoiria ja 2 kämppistä
5. Olut, kylmä. Jos ei oo ni lämminkin
käy
7. Puu ja lastulevy
8. Pois
9. Aquarius
10. Henkka ja Petteri humalassa
11. Kuka tahansa tupsupää
12. Syvä tummansininen
13. Uuden vuosituhannen paskin
limumies,
täysin turha
mies, huono
ja laiska.
Vaatimattomuus
kaunistaa.

ATK-vastaava
1. Tomi ‘Antonio Banderas’ Henttonen
2. hyvä ruoka ja juoma.
3. paha ruoka ja juoma.
4. villakoiria
5. pippuripihvi kermakastikkeessa
6. keisari
7. kaikki helpot..
8. rinnakkaistodellisuuteen, jossa ei ole
(muita) ikäviä ihmisiä
9. neitsyt
10. R.M.B.
11. oma
tietokone
12. musta
13. Laulava
atk-mies

Opintoguru
1. Timo Karvinen
2. Koulu
3. Lomat
4. Dermatophagoides
5. Lapin gratiné au fromage
6. DI
7. Dynamiikka
8. Maailman ympäri
9. Jellona
10. Immu Paskiainen & Iso Ripuli
11. KoRK
12. Punainen
13. Piiloperverssi, tykkää pakkasesta ja
pitää huolen myyntivuoroista.

KoRKkiruuvi 1 - 2001

19
Kanttori
1. Olli “Ola” Syvärinen
2. Jos sais kerran reissullansa...
3. maailmankatsomuksellisen hypoteesin
esitysperintö hierarkiseen kulttuuriin
tukeutuen.
4. Tähän en pane mittään
5. Makaroni fileerattuna, marinoituna,
paistettuna, keitettynä, haudutettuna...
6. F1-ratojen suunnittelija
7. kalastaminen
8. Na Na Naa...Around The World...
9. Oinas
10.
Huumorihumppa
on pers**stä
11. Mulla mitään
kavereita ole
12. Aatteen väri
13. Killan uusinta
känniääliösukupolvea.
Soittaa ilmakitaraa
ihan siedettävästi.

Projekti- ja tiedotussihteeri
1.Minni
2.Piii-iitkät yöunet, hyvä musiikki
3.Fyssan labrat, aikaiset herätykset,
ylläriruoka alakerran paikassa, “missä
mikki “-vitsit
4.Mäyräkoira
5.Suklaajäätelö
6.Diplomi-insinörtti
7.CAD
8.Jonnekin, missä paistaa aurinko ja on
vähitään 25 astetta plussan puolella.
9.Rapu
10.Niitä on monia, riippuu mielialasta
11.Lapsuuden kamut, toinen Jyväskylästä,
toinen
Kyprokselta
12.Vaalean
sininen

Projektisihteeri
1. Miia Anni Korpela
2. urheilu, suklaa, musiikki, hassuttelu,
pojat;)
3. ilkeät ihmiset, liskot, kova pakkanen
4. olen allerginen kaikelle karvaiselle...
5. vähä kaikki menöö
6. öööps...
7. mä oon aivan “äimänkäkenä”
statiikasta...
8. Ibiza
9. kauris
10. Madonna, Zen Cafe, Nylon Beat...
11. LiisaAnuTaija+ KoRK:n ydinkamut:)
12.sininen
13. Killan
tarkkasilmäisin
tsiguleeraaja.

Tiedotussihteeri
1. Jenni Laaksonen
2. Hedelmäkarkeista, vaniljapehmiksestä
ja kesästä.
3. Hämähäkeistä, koppakuoriaisista,
muista ällöttävistä ötököistä
4. Lotte - kissa
5. Ravioli
6. DI
7. Statiikka
8. Karibialle
9. Kaksonen
10. Popeda
11. KoRK
12. Punainen ja
vaaleanpunainen
13. Hallitsee vaativan
kanailmeen

KoRKkiruuvi 1 - 2001

20
Koneosastolla uutta verta
Konetekniikanosaston
vanha
opintoneuvoja siirtyi Ylioppilaskunnan
pääsihteeriksi, joten Janne Petteri
Keskiselle, 25 vuotta, 4 kuukautta ja
jokunen päivä päälle, tuli oiva tilaisuus
hakea osaston opintoneuvojaksi.
Janne, tuttavien kesken ’Putkis’ asuu
avoliitossa ja hänen lempiväri on
punainen. Jannen omat opinnot ovat
tällä hetkellä suurimmaksi osaksi jo
takana päin, mutta uskoo vielä että
paljon kivaa ja mielenkiintoista on silti
edessä.
Janne, joka on muuten horoskoopiltaan
vaaka, on nyt N:ttä vuotta koulussa.
Hän aloitti opiskelun vuonna 1995 ja on
ollut mukana myös KoneenRakentajaKillan toiminnassa.
Kyselin sähköisesti Janne ’Putkis on
uusi opintoneuvoja’ Keskiseltä
kinkkisiä kysymyksiä.
> Harratukset?
Aika vähiin on harrastukset jääneet
viime aikoina. Silloin tällöin tulee
kalassa käytyä ja valokuvia räpsittyä.
Matkusteltuakin on tullut aika paljon
viime aikoina.
> Lempijuoma?
Tilanteesta riippuen vesi, maito, kahvi,
olut taikka konjakki.
> Mistä tullee lempinimesi ‘Putkis’ ?
Se jääkin lukijoille kotitehtäväksi.
> Onko kivaa olla lujarin assari?
Onhan se, varsinkin kun on niin
innokkaita opiskelijoita ryhmä täynnä.
> Mikä on oma arviosi eturivin

läpipääsyprosentiksi kurssilla llujuusopin
perusteet I ?
Sehän ihan teistä itsestänne kiinni.
Toivottavasti 100%, mutta pelkäänpä että
joku antaa periksi liian helpolla.
> Tykkäätkö hyppiä yhdellä jalalla?
No enpä juuri. Taitaa olla aika pitkä aika
siitä kun viimeksi kokeilin.
> Tykkäätkö lumesta ja pakkasesta?
Kyllä kunnon talvi olla pitää.
> Mikä sai sinut hakemaan opintoneuvojaksi?
Koneosaston ilmoitustaululla näkemäni
ilmoitus. Opiskeluun liittyvät asiat
kiinnostavat. Ajattelin että kun olen koulua
jo käynyt vuotta kyllin monta, että tietäisin
melkoisen paljon koneosastolla
opiskelusta. Paljon uutta on kyllä tullut
vastaan ja koko ajan pitää ottaa selvää
uusista asioista. Lisäksi pelkkä luennoilla
ja harjoituksissa käynti tuntui hiukan
yksipuoliselta touhulta ja kun aiemmin olen
tottunut kaikenlaista siinä ohessa
puuhailemaan, niin vapautunut
opintoneuvojan paikka tuli sopivaan
rakoon.
Edellisen kerran viran tullessa hakuun olin
juuri lähdössä ulkomaille vaihtoon, muuten
olisin jo silloinkin paikkaa hakenut.
> Milloin päivystät?
Tiistaina 12-15 ja ke 9-10.
> Mikä on yleisin ongelma jonka johdosta
luoksesi tullaan?
Jaa-a. Tuotantotekniikan kurssien
vastaavuudet ja henkilökohtaisten
opintojen hyväksyminen varmaankin ovat
yleisimmät syyt opintosuunnitelman
tekoon liittyvien kysymysten lisäksi.
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> Mitä suosittelisit minulle pääaineeksi
kun haluaisin isona paljon rahaa?
Valitsitpa minkä tahansa alan,
kannattaisi varmaankin olla äärimmäisen pätevä sillä alalla ja perustaa
oma firma, nostaa se huipulle ja myydä
kovalla hinnalla pois.
> Mitä suosittelisit tätä pääainetta
tukeviksi sivuaineiksi?
Ihan kaikki käy, myös muut kuin
koneosaston
koulutusohjelman
ammattiaineet.

Löytyy kartalta siitä Hannoverin
itäpuolelta jonkin matkaa entisen ItäSaksan rajan länsipuolelta.
> suositteletko muille opintoja
ulkomailla? miksi?
Olihan se ihan hieno kokemus.
Kannattaa lähteä, ainakin lyhyeksi aikaa.
Oppii jotain vierasta kieltä ja tutustuu
ihmisiin. Jos koulun käytävät alkavat
tympiä ja olet vaihtelun tarpeessa, niin
ulkomailla on ainakin erilaista. Lisäksi
jatkossa on varmasti helpompi sopeutua
ilmastonvaihdoksiin, kun kerran on

> Miten koet naisten ja
miesten
työllistymisen
konetekniikan alalla?
Vaikea kysymys. Kun naispuolisia konealan diplomiinsinöörejä valmistuu niin
vähän, niin äkkiseltään luulisi,
että heistä suorastaan
tapellaan. Kannattaisi varmaankin kysyä joltakin
työelämässä jo vaikuttavalta
henkilöltä.
> Mistä tämä h tulee?
h on levyn paksuus, joka
saadaan kun lasketaan paljon
ja monenlaisia laskuja
annettujen lähtöarvojen avulla.
Tämä ei siis ole mikään
yleispätevä juttu, vaan koskee
vain ja ainoastaan sitä
lujuusopin kotitehtävää, jota et
sitten tainnut viitsiä tehdä
ollenkaan.

tajunnut, että kaikkialla kaikki ei
toimi samoin kuin Suomessa.

> Kuka sun ala-asteen opettajan nimi oli?
Erkki Jaanu, Kristina Malila ja Anja
Nivarpää ainakin opettivat mua alaasteella.
> Olit viime vuonna vaihdossa? missä?
Kyllä, olin Saksassa, Niedersachsenissa, Braunschweig-nimisessä
kaupungissa.
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KUNNIA OLLA KUMMINAMME
Moni meistä on kuullut KoRKin kiltakummin olemassaolosta ja
jotkut ovat jopa nähneet mielenkiintoisen kiltakummin
vaihtorituaalin KoRKin hallituksen vaihtositseillä. Harvassa
kuitenkin lienevät ne, jotka tietävät, että mitä virkaa kiltakummilla
oikeastaan on. KoRKkiruuvin tutkivat journalistit ottivat selvää.

Koneenrakentajakillan kiltakummina
vuonna 2001 toimii Heikki Tapola
AuTekista. Heikin halusi kummiksi
isoon kiltaan ja koska Skilta oli hänelle
entuudestaan tuttu, jäivät kiinnostuksen
kohteeksi TiTe ja KoRK. Kun onni vielä
oli myöten, pääsi hän KoRK:in
kummiksi. Kiltakummiuden sivutoimena Heikki toimii YO-kunnan
hallituksessa teekkarivastaavana.
Käytännössä hänen tehtäviinsä
kuuluvat muun muassa Wappu, YOkunnan vuosijuhla, fuksiasiat sekä
liikunta-asiat.

Mutta mikä kumma saa ihmisen tekemään
hirvittävän määrän yleishyödyllistä työtä,
vaikka paljon helpommalla pääsisi
jättämällä vaivannäön muille?
- On kivaa olla aktiivinen, toteaa Heikki.
Tietenkin noppia olisi enemmän, jos
ainoastaan opiskelisi ja olisi jättänyt
kiltatoiminnan sekä muut aktiviteetit
vähemmälle. Tämän kaltainen toiminta on
kuitenkin antoisaa, vaikka sen ohella ei
opintoviikkoja juuri kerry ja opiskelun ehtii
hoitamaan
tulevaisuudessakin,
huomauttaa Heikki.

Kiltakummina Heikin tärkeimpänä
tehtävänä on toimia linkkinä
ylioppilaskunnan ja kummikiltansa eli
KoRK:in välillä. Hän tiedottaa YOkuntaa kummikiltansa tapahtumista
sekä muusta toiminnasta. Kiltakummi
on se henkilö, jonka puoleen
KoRKkilaiset voivat ensimmäisenä
kääntyä ongelmiensa kanssa.
Yhteyshenkilönä toimimisen lisäksi ja
kenties vaativimpana tehtävänä on
kiltapummin velvollisuus, hengailla
mukana erilaisissa killan tapahtumissa
tutustumassa
kummikillan
meininkeihin.
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Oluttuopin ja
takan ääressä
…istuskellessamme
juolahti ihan sattumalta mieleemme
erilaisia kysymyksiä
videotreffeistä pappamallin kalsareihin.
Siltä pohjalta kokosimme luettaviksenne
30 faktaa, jotka olette
aina halunnut tietää
Hessusta.
1. Koko nimi?
Heikki Johannes
Tapola
2. Syntymäaika?
8.8.1978
3. Vuosikurssi?
AuTek 97
4. Noppia?
n. 50
5. Pituus?
175 cm
6. Paino?
70 kg
7. Hauiksen ympärys?
Unknown
8. Siviilisääty ennen ja
jälkeen videotreffien?
Ennen: Naimaton
Jälkeen: Edelleen
naimaton
9. Milloin menet
Leville?
Syssymmällä
10. Onko tullut soittoja?
On tullut soittoja vaikka

en edes saanut
puhelinta sieltä...
11. Poltatko?
En
12.Urheiletko?
En hirveästi, paitsi
moottoripyöräilen ja
purjehdin.
13.Hiihdätkö?
En, paitsi kännissä
baarista kotiin.
14.Tykkäätkö
kävelystä?
Kännissä kotiin kävely
on jees.
15. Ilves vai Tappara?
Ilves.
16. Auto?
Autoa ei ole, mutta
moottoripyörä löytyy.
Suzuki GS 500E vm-79
(nainen parhaassa
iässä)
17.Millaisen auton
haluaisit?
Porsche Boxsterin.
18. Minkä värisen
auton haluaisit?
Harmaan.
19. Naismaku?
Kaikki käy.
20. Pamela, Ally,
Roseanne?
Ei tarvitse olla.
21. Yleisin käyttämiesi
kalsareiden väri?
Vihreä.
22. Malli?
Perusmalli, myös
boksereita.
23. Pitkälahkeinen
pappamalli?
Käytän, kun on kylmä,
esimerkiksi kyykkää
pelatessa.

24. Minkä takia nähtiin
pulsu-vaatteisiin
pukeutuneena kiltojen
yössä?
Autekilla oli Tapsantorin
takaparkki-teema.
25. Juomat?
Vettä harvemmin.
Yleensä ei siideriä, mutta
jos muuta alkoholipitoista ei
ole tarjolla, niin sekin käy.
26. Kana vai tonnikala?
Kana
27. Suklaa?
Tottakai. Pähkinät on jees
vaikka lenkin allerginen
niille.
28. Kossu?
Salmari maistuu hyvin.
29. Mitä kirkasta viinaa
joisit, jos kossua tai pohjan
poikaa ei oletarjolla?
Marski (snapsina)
30. Immu Paskiainen ja Iso
Ripuli?
Koulun paras rockbändi!

jenni ja paula.
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Häjyjen katsastus
Tammikuun 16. päivä KoRK katsoi leffoja raksatalossa. Pakkohan sinne oli mukaan mennä. Ei
siinä muutakaan keksitty. Muutenkin vitutti. Leffoina tällä kertaa esitettiin maanmainio Katsastus
ja aina yhtä ihanan pohjalainen Häjyt. Osa katsojista oli varustautunut Häjyjä varten
jussipaidoilla, puukoilla ja puntareilla, osa omilla eväillä. Loput eivät olleet.
No mehän ei sitten kumpikaan enää jaksettu jäädä katsomaan Häjyjä, vaikka se hyvä leffa
onkin. Katsastuksen jälkeen emme kerta kaikkiaan pystyneet enää jatkamaan.
Jäimme ihmettelemään syytä leffan kulttimaineeseen. Leffan kaikki henkilöt ovat toinen toistaan
säälittävämpiä reppanoita. Päättelimme, että tarinaa seuratessaan voi kerrankin tuntea olevansa
edes jotain, pystyvänsä edes johonkin, olevansa edes vähän ei-niin-säälittävä. Ehkä juuri tämän
vuoksi elokuva on niittänyt mainetta varsinkin Konekillan miespuolisten jäsenten keskuudessa.

Elokuva lyhyesti muistinvaraisena:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

Mallu on paksuna. Isä joku leffan mieshenkilöistä?
Paska pappi, pappi saa painua helvettiin.
Vedet tuli jo.
Halippazuippaa, mites ois parit nakit?
Junnu, tuu pois.
Rimpiläinen joutu lähteen, lomat loppu.
Annakkos sen akan olla?
Vedä vittu päähäs ja mee veivaan volgaas.
Kaksi, ja paljon heiniä mukaan. Viiskymppiä maksoivat.
Otit sitte pirtelön, vaari?
On se ny helvetti, jos mies ei oo nelikymppisenä kaappikellontekokurssilla niin koko
yhteiskunta kantaa siitä huolta.
Ei kannata ostaa Suomen puolelta, Ruotsin puolella on halvempaa.

Tahallaan ajattivat auton kuoppaan.
Kallista vittuilua. Ruotsalaista
vittuilua
Pikkuvikoja, heleppo korjata.
Pohjosessa on lunkia porukkaa.
Mies lapa pystyssä keskellä tietä.
Ranuan/Rauman opisto, niitä etelän
kaupunkeja. Helsingin lähellä.
Alatähystys suoritettu.
Tienestireissu.
Se voi vielä tehdä sateen.

Muuten ihan hyvä leffa, pisteitä kahdesta
viiteen.

jonni ja johku.
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Viiden vuorokauden horoskooppi
Juuri kun me ehdimme iloita KoRKkiruuvin uudesta ulottuvuudesta, ihan
oikeasta Viihdejeesuksen ajatuksia –palstasta, koko jeesus lakkasi ajattelemasta.
Siispä tarjoamme teille tänään sen sijaan meediologi PekkaP:n ennusteen
seuraaviksi viideksi vuorokaudeksi.

Kaksoset
Kaksosilla auvoiset ajat alkavat nyt. Varsinkin naispuolisille kaksosille on
luvassa paljon hyvää tuuria, noppia ja hyväpalkkainen kesätyö. Puhumattakaan
rakkaudesta, unohtumattomista bileistä ja mielenkiintoisista uusista tuttavuuksista.
Rapu
Ravuilla on tapana laiskistua keväällä niin, että lihaksikkaat reidet surkastuvat täysin.
Leijona
Saat viimeinkin tietää, että kaikki muut tietävät sinun tietävän, että kaikki muutkin
tietävät. Tieto kuitenkin tuhoutuu ennen kuin ehdit tallettaa sen.
Neitsyt
Törmäät laivareissulla lääkäriin, joka pitkien tutkimusten jälkeen toteaa, ettei sinusta
enää ole mihinkään. Turha edes yrittää, kun kuitenkin jää puolitiehen.
Vaaka
Tyypillinen vaaka odottaa kuumeisesti lumipesukauden loppumista ja arvostelukauden alkua. Odotettavissa ikävuosiin liittyviä kriisejä ja puhutteluja.
Skorpioni
Kevät sujuu korkeapaineisissa merkeissä aina kevätsaunan ajankohtaan asti.
Saunalla kuitenkin voitat arpajaisissa kossupullon, ja toisen pullon voittaa vieressäsi
istuva henkilö.Mutta ei se mitään meinaa, jos vain lukee tärpit.
Jousimies
Et muista mitä sinun taas pitikään sanoa, eikä sen tyypin nimi tulekaan enää
mieleesi. Pysäköit väärin ja saat sakkoja.
Kauris
Tsiigailusesonki, kevät, on alkamassa. Mutta kyllähän sinä sen jo tiesitkin. Ja nyt
onneksi saa jo tulla =)
Vesimies
Vesimiehillä on niin kamala kiire, etteivät he ehdi edes ajattelemaan, saati sitten
kirjoittamaan ajatuksiaan ylös. Eikä kokisautomaattiakaan ehditä täyttää.
Kalat
Kuten ehkä tiesitkin, sinulle ei edes vaivauduta tekemään horoskooppia.
Oinas
Tulee viimeinkin ilmi, että olet väärinkäyttänyt kassakonetta jo pitemmän aikaa.
Rangaistukseksi saat elinikäisen myyntivuoron. Jos sinulla ei ole myyntivuoroa, saat
puhuttua syyn jonkun muun niskoille.
Härkä
Yrität luoda itsellesi mainetta pelottavana spämmääjänä, mutta turhaan.
Hankit itsellesi uuden harrastuksen, jonkin joka liittyy etäisesti kastelukannuihin.
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Pöytäkirjojen parhaat palat
KoRK on kautta koulumme historian tunnettu aktiivisena, uskaltaisin jopa sanoa
aktiivisimpana kiltana, joka näkyy ja kuuluu. Tämä imago on pitkälti aikaisempien killan
hallitusten ja niiden toimihenkilöiden väsymättömän työn ja huvittelun ansiota. Nämä
sankariteot on jälkipolvien luettavissa parhaiten vanhojen hallitusten kokousten
pöytäkirjoista.
Tähän juttusarjaan on kerätty pöytäkirjojen parhaita paloja vuosilta 1976-1999. Mukaan
on kerätty niin maineikkaita virstanpylväitä kuin myös sihteerin kirjoituskäden kiusaksi
joskus pitkällisestikin puituja turhanpäiväisyyksiä. Etenkin 70-luvun alussa on keskusteltu
usein nykymittapuun mukaan aivan käsittämättömistä asioista. Kokouksissa on otettu
kantaa niin valtion ulkopolitiikkaan, maailman ihmisoikeuskysymyksiin, kuin myös
opetusministeriön linjanvetoihin opiskelujärjestelmästä. Harmillista kyllä, näitä 70-luvun
alun, kuten myöskään 60-luvun lopun pöytäkirjoja ei ole enää saatavilla Jutun
kirjoittamisesta on sanottava sen verran, että se on suoritettu työllä ja tuskalla, sekä
ihme kyllä selvin päin. Juttua lukiessa kannattaa huomioida, että kaikki lainaukset on
merkitty lainausmerkein, ja muu teksti on kaikkitietävän toimituksen kommentteja.

1

/1993

5§ Ilmoitusasiat

“Ponnay lähtee edustajiston
koulutustilaisuuteen.”
5/1993

7

/1993

4§ Ilmoitusasiat

“Sähkökillalla on tänään synttärit.
Mennään joukolla onnittelemaan ja
nuuhkimaan 25-vuotiasta Sähkökiltaa.”

6§ Pullon kierrätys
10/1993 4§ Ilmoitusasiat

“Edustajiston koulutustilaisuudesta
pirteänä palannut sisä- ja ulkoasiavs.
Kirsi Hiltunen toi tuliaisina pullon
Glenfiddich single malt -viskiä, jota
sitten tarkasteltiin lähemmin.

“Stonen maksa pelittää jälleen. Mikon
verenpaine on 183/115. Ei saa juoda
salmiakkikossua!”
12/1993 5§ Ilmoitusasiat

5/1993

7§ Lauluilta

“Kokouksesta poissa ollut Marko
Niemelä valittiin vapaaehtoiseksi
hankkimaan lauluiltaan 28.1. kaksi
fuksia myymään Wirsuja, asusteena
fuksilippis ja killan trendikkäät
verryttelyasut.

“Otaniemen konekillan vuosijuhlissa
Oulun konekilta tarjosi snapsit koko
pöydälle. Todettiin, että ihmekös tuo,
kun kiskovat Wallan miehistä hirveät
hinnat.
Pesukarhutaudilla ei ole mitään
tekemistä maksan kanssa.”
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1

5/1993 8§ Wappu

8/1994 6§ Edellisen kokouksen
pöytäkirja
1

“Wappu tulee kuin 1 000 000 volttia.”
19/1993 4§ Ilmoitusasiat
“Avataan kossu. Sami ilmoitti, että on
bileet.”

“Tulenpalavan kiireen vuoksi ei ehditty
lukea.”
18/1994 7§ Tietokone
“Päätettiin tilata Pinus-merkkinen 66
MHz 486-suorittimella varustettu
tietokone. Hinta 12000-.

19/1993 6§ META
“Kossua meni.”

24/1994 6§ Kone-Cup
23/1993 6§ Ilmoitusasiat
“Sami ilmoitti homman kusevan. Ei ole
uimalippuja, limsaa eikä väriainetta.”

“Oli ja meni, Punakoneen maalisuhde
oli 0-13.”
24/1994 8§ Tunareiden järjellisyys

1/1994

5§ Ilmoitusasiat

“Pj. Ville Saarimäki luki TTKK:n yokunnan opetusminiteriölle lähetettävän
kannanoton TTKK:n ja TAY:n
yhdistämisestä (liitteenä 2).

“Kannanotto koulun koneen
käyttäjätunnuksiin, pois numero
kirjainyhdistelmistä selkeiden sanojen
suuntaan.”
5/1995

5/1994

4§ Ilmoitusasiat

“Sähkökillassa oli joku jäynännyt,
maalaamalla lamppuja punaiseksi.”

15§ Vuosijuhlat

“-Päätimme boikotoida Boomi Ry:n
vuosijuhlaa (270 mk), ja lähettää heille
kortin.”
8/1995

8§ Wallan miehet

10/1994 4§ Ilmoitusasiat
“KIK sai lahjaksi kasetillisen
Tampereen murretta.
Kopiokonevastaava valisti kokousta
toteamalla: “Älkää menkö Turkuun.”.
11/1994 12§ META
“Kopiokorttien kuittauksessa ilmeni
salaperäisiä hieroglyyfejä (“/”#%”@/£$/
¤/) joka lopulta paljastui huonoksi
käsialaksi. ”

“-Hälytyksiä tuli 2kpl, budjetti ylittyy.
Muuten meni kivasti.”
Yleiskokous 1/95
6§ Tiedotusvastaava
“-Janne Viinikkala jätti eroanomuksen
KoRKin tiedotusvastaavan toimesta.
Ehdotettiin ja päätettiin erottaa
Viinikkala.”
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KoneenRakentajaKilta - KoRK
TTKK
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere
puh: (03) 365 2101
fax: (03) 365 2034
kork@cc.tut.fi
http://www.me.tut.fi/kork
news: tut.killat.kork
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