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Tervehdys taas kaikille kiltalaisille
Yksi lukukausi ja ensimmäinen puolisko killan toimikaudesta alkaa olla takana. Tämähän
tarkoittaa, että Wappu sen kuin lähestyy. Oikeastaan sen voisi jo julistaa alkaneeksi.
Edessä on joka tapauksessa taas monen monta hauskaa tapahtumaa, joita on jo vuoden
verran keritty taas odottamaankin.
Odotellessa on keritty puuhastelemaan kaiken näköistä kuluneen vuoden puolellakin.
On opiskeltu, käyty vuosijuhlilla, saunailloissa, Sirkus-bileissä jne. Listaa voisi jatkaa
aika kauan... Killan toiminnassakin on tapahtunut jos jonkinnäköistä.
Kopiokoneet on uusittu ja niissä on uudet ladattavien kopiokorttien lukijat. Ladattavat
kopiokortit otetaan käyttöön syyslukukauden alussa. Killan ATK-palveluita, samoin kuin
jäsenetujakin, on parannettu tuntuvasti. Myös lukukauden alussa aloitettu digitaalikameran
lainaustoiminta on saavuttanut yllättävän suuren suosion. Killan kevätyleiskokous oli 3.4.
ja siellä vuoden 2000 hallitus sai vastuuvapauden toiminnastaan.
Tietenkään ei ole unohdettu juhlimista, mikä on mielestäni suorastaan elinehto raskaan
opiskelun vastapainoksi. On järjestetty saunailtoja ja excursioita sekä uutuutena Suomen
koneteekkareiden tapaaminen, jonka nimeksi tuli Kirkastusjuhlat. Kirkastusjuhlilla
kokoontui KTN, johon kuului kaksi edustajaa kustakin Suomen Konekillasta. KTN:ssä
päätettiin tehdä Kirkastusjuhlista jokavuotinen perinne ja ensi vuonna ne järjestää lappeen
Ranta. Tapahtuma on ensi vuonnakin viikolla 10.
Killan kevätsauna järjestetään teekkarisaunalla 11.4. ja saunan aluksi pidetään
ylimääräinen yleiskokous, jossa käsitellään kopiokonevastaavan vaihtuminen sekä killan
sääntöuudistus. Tervetuloa!
Katseet on suunnattu jo syksyyn, jossa odottaa uusien
fuksien tulo ja heidän orientaatioviikkonsa
fuksisaunoineen ynnä muine hauskoine
tapahtumineen,
unohtamatta
opintoihin
perehdyttämistä. Killan perinteiset tapahtumat KoRKcruising ja Kone-cup järjestetään 20.9 ja 27.9.
Fuksikala ja hyperventilaatiobileet järjestetään 1.11
ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, Sirkukseen
kerääntyy runsain mitoin väkeä hyperventiloimaan.
Syksy huipentuu jälleen kerran killan vuosijuhliin, joihin
sitten laitetaan taas parhaat päälle. Vuosijuhlat
pidetään 16.11. ja järjestelyt ovat jo käynnissä.
Nyt on kuitenkin mielessä (sen Wapun lisäksi) edessä
oleva tenttiviikko ja sitä seuraava kesäloma: aurinko,
hiekkarannat, järvi, olut... Palataan syksyllä sorvin
ääreen.

esko.
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Wappukalenteri 2001
noinpäivä
to 19.4.

noinaika
klo 00.00:01
klo 13.00
illalla

tapahtuma
Jäynäkisan fuksisarjaalkaa
Tampin paljastus
Colours –bileet T

Noinpaikka
Tampere
Festian ISO sali
Sirkus

Järjestää
TTKY
Bertil B.
PerSe

pe 20.4.

klo 10.00
klo 07.00

Tampin myynti alkaa
Tampinmyyntiexcu

P-talon alakerta
Turku

B. Blebeiji
KoRK

su 22.4.

klo 13.00

Picnic T

Koskipuisto

TiTen miähet

ti 24.4.

klo 20.00
päivällä

Munabileet T
Apina Orkesteri

Sirkus
Päätalo

TaRaKi
TTKYH

ke 25.4.

klo13.30&13.45
klo 14.00

Bussi KumipelausISOon
KumipelausISO T

Obeliski
Roosiksen ranta

SKilta
SKilta

to 26.4.

klo 10.00
klo 12.00
iltapäivällä
klo 16.00
ja klo 19.00
Leffan jälkeen
illalla

Katusähly
Grillibileet T
Ristinollaturnaus
Wappuleffat T
BB ja joku muu T
BB-Band Sirkuksessa
Palawaihtarit T

P-talon etuparkki
S-talon sisäpiha
S-talon sisäpiha
Cinola
Cinola
Sirkus
Sirkus

TUrVoKe
S-talon killat
TamArk
TTKY
TTKY
BB-band
TVIK

pe 27.4.

klo 9 – 20
klo 14 mennessä
klo 13.00
klo 18.00

Sisäpihabileet T
Jäynänpalautus
Kiihdytyskilpailu
Junttisitsit

K-talon sisäpiha
K-talon sisäpiha
P-talon takaparkki
Obeliskilta

TEA-Club
TTKY
TTMK
Autek

la 28.4.

klo 15.00

Ulkoilmakonsertti T

Tupsula

Tupsula

su 29.4.

klo 18.00
illalla

Wappurauhan julistus
WappuBommarit

Mikontalo
Bommari

PervSex

ma 30.4.

klo 12.00
klo 14.00
klo 19.00
klo 00.30
myöhään

Wappuriehan julistus T
Jäynäkisan tulosten julkistus
Pölökaljaviesti
Fuksijäynät ja Lakkien jako
PukaPuka –gaala
Suomineidon lakitus
Yöwäenbileet

Wanha kirkko
Wanha kirkko
Kirkon ympärys
Keskusta
Cumulus Pinja
Hämeensilta
uusi Syssyn sulkis

TTKY
TTKY
TTHP
Killat
TTKY
TTKY
Cage

klo 6 – 8
klo 7 – 9
klo 10 – 15
klo 11.45
klo 12.45
klo 13.00
kasteen aikana
kasteen jälkeen
klo 21 mennessä
illalla

Aamusauna T
Aamusillis T
Päiwäsillis
Kulkue kokoontuu
Kulkue lähtee
Kaste!!
Tammerkosken regatta
Kastesauna
Teemunkierrospalautus
Wapun kaato –bileet

Atalpa
Ravintola Ristalli
Koskenranta
Weturitori
Weturitori
Tammerkoski
Koskessa
Atalpa
Sirkus
Sirkus

TTKY
TTKY
PerSe
TTKY
TTKY
TTKY
TEA-Club
TTKY
TTKY
TTKY

ti 1.5.
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MUUTAMA OHJE FUKSIPALLEROILLENI

WAPUKSI

Olet varmasti kuullut useamminkin kuin kerran kuinka ainutlaatuinen fuksiWappu voi olla.
Näistä puheista mitkään eivät varmasti ole olleet liioiteltuja. FuksiWappu todellakin on
ikimuistoinen, rankka ja täynnä toimintaa. Joillekin tapahtumien paljous voi aiheuttaa
jopa stressiä. Wappu on täynnä hyvin erilaisia tapahtumia. Ikimuistoinen fuksiWappu ei
edellytä, että näistä jokaisessa tulisi käydä (tosin mitä enemmän tapahtumia sen
enemmän muistettavaa tai sitten ei). Wappuun valmistautuessa on hyvä ottaa
Wappukalenteri (löytyy osoitteesta http://www.students.tut.fi/~wappu/) ja Opus kax
(ilmestyy varmasti ihan pian) käteen ja tutkiskella, mitkä tapahtumat kiinnostavat juuri
sinua. Mainitsemisen arvoisia ovat ainakin härvelin rakennus, jäynäily, Tampin myynti,
Wappuleffa, lakitus jne. Olen koonnut tähän joitakin tapahtumia, joihin jokaisen fuksin
ehdottomasti kuuluu osallistua. Nämä samat ohjeet löydät monesta muustakin
prosuurista, mutta kertaushan on opintojen äiti : ).

Fuksijäynät
Viimeinen tilaisuus hankkia puuttuvat
pisteet
fuksipassiinsa
on
Wappuaattona klo 14 alkaen
Kuninkaankadulla (KoRKin fuksit).
Tällöin tehdään fuksijäyniä. Fuksijäynät
eivät siis ole yhtä kuin jäynäkisan
fuksisarja. Teekkarilakit jaetaan myös
fuksijäynien yhteydessä. Edellyttäen
tietysti, että passista löytyy ne 180
pistettä.
Fuksijäyniä kannattaa tulla tekemään
vaikka pisteitä jo tarpeeksi olisikin, sillä
niiden tekeminen on oikein hauskaa ja
kuuluu ehdottomasti olennaisena osana
fuksiWappuaaton ohjelmaan.

Härweli 2000

Lakitus
Suomi-neito saa tänäkin Wappuyönä kutreillensa teekkarilakin. Samalla myös fuksit
saavat painaa päähänsä lakin ensimmäistä kertaa. Lakitus tapahtuu Hämeensillalla.
Mukaan kannattaa varata kuohujuomaa juhlavan hetken varalle.
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Kulkue

Härweli 1999

Kaste
Teekkarikaste on ehkä näkyvin osa Tamperelaista
TeekkariWappua. Teidän kannaltanne tämä
tarkoittaa sitä, että olette pääosassa monen
Tamperelaisen Wapun vietossa. Kastamattomat
fuksit pysyvät ikifukseina ainiaan. Lähes kaikilla
kastevaatetuksena on Kastepaita ja tietysti
upouusi teekkarilakki. Haalarit ovat toki näyttävä
kasteasuste, mutta haalareista lähtevä löyhkä voi
olla kastautumisen jälkeen melko sietämätön.
Mukaan kannattaa varata vaihtovaatetta, jotka on
hyvä pukea päälle Kastesaunalla suoritetun
lämmittelyn jälkeen. Hotelli Tammerin edestä
lähtee nyssejä vähän väliä Kastesaunalle
Atalpaan.

Kasteeseen henkisesti
valmistautuminen aloitetaan jo kulkueen aikana,
jolloin kasvatetaan tunnelmaa. Kokemus on
mahtava! Tuhannet ihmiset
seuraavat katujen varsilla
kulkueen etenemistä.
Härvelin rinnalla tulee
kulkea ylväästi ja suurta
mekkalaa itsestään pitäen.
Kulkue starttaa Veturitorilta,
jonne fuksit kokoontuvat klo
11.45. Kulkue kulkee siis
Hämeenkatua pitkin,
tehden
kierroksen
Keskustorilla, Koskipuistoon. Härvelit jätetään hotelli
Cumuluksen eteen, jossa
ne tulisi purkaa roskalavalle.
Muistakaa puolustaa
KoRKin mainetta voittamalla taas Wapun ääni –
palkinto kiltaan!!!

fuksitäti.
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KONETEEKKAREIDEN KIRKASTUSJUHLAT
SEKÄ SIVISTYNYT EXCU 8.3.

Bussi oli jälleen kaartanut
koulumme pihaan ja kyytiin astui
joukko innokkaita teekkareita.
Suurella joukolla oli valkoiset
tupsulakit matkassaan ja kohteena
oli jälleen yritysvierailu. Matkalla
noukimme muutaman lappeen
Rantalaisen kyytiin ja joukkomme oli
vihdoin täysi.
Tehdas, jonka tuotantona oli erilaiset
konttinosturit ja sodan aikana
lentokoneet, hämmästytti sekavaa
joukkoamme. Kalmar Industries esitteli meille ensin tuotantoaan mielenkiintoisilla
kalvosulkeisilla, jonka jälkeen saimme maittavat kahvit ja pullat. Tehdaskierroksen
mahtavat koneet olivat kuitenkin koko paikan helmi, ja saimmekin muutaman hienon
kuvan konttinostureista napattua.
Sisu Diesel, joka valmistaa suuria
dieselmoottoreita metsäkoneisiin,
puimureihin, konttinostureihin ja
traktoreihin, oli toinen ja viimeinen
kohteemme. Mieleenpainuvana
asiana oli mahtavien toimitusmäärien meno SUOLAHDELLE.
Allekirjoittaneen täytyykin todeta, että
takapiha on melkoisen täynnä
muhkean
kokoisia
dieselmoottoreita. Illanviettoon olimme
Pää,olkapäät, peppu, polvet...

saaneet mukaan kaikista muista
maamme konekilloista mukavan
joukon. Kaikki jaksoivat alkuillasta
kuunnella t-saunalla Partekin esittelyä,
jonka jälkeen saimme nauttia Partekin
tarjoamia virvokkeita ja ruokaa aina
aamun tunneille asti.
sibbe.
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KoRKkiruuvi tahtoo olla kuin Cosmo
Kuukauden tunnustus: Oikein vai väärin?
Tulet kämpille bileiden jälkeen ja kaipaat jostain syystä lisää viinaa.
Omat juomasi olet jo tuhonnut, mutta kaapista löytyy kämppiksesi
kirkasta sisältävä pullo. Lainaat siitä osan ja korvaat vajeen vedellä.
Kämppiksellesi et mainitse asiasta. Oikein vai väärin?

Arto Iivonen, kone
Oikein. Ei siitä kämppikselle tarvitse kertoa,
mutta ei tilalle myöskään tarvitse vettä
laittaa. Kyllä minäkin ne
viinat joisin.

Melina
Hansen,
TAMK, liiketalous
Luultavasti oikein. Ei
kyllä ole kämppistäkään. Mutta jos sellaista sattuisi tapahtumaan, niin luultavasti
sen voisi hyvittää toisella
kertaa.

Pekka Kankeri, kone
Kyllä se oikein on. Jos
viinat loppuu, niin
täytyyhän kaverinkin
viinat juoda. Joisin
itsekin, mutta en laittaisi
vettä tilalle. Kyllä kai
kaveri huomaa, jos
kaapista on pullo
kadonnut.

Hanna
Rantala,
materiaali
Väärin. Multa löytyy aina
viinaa kaapista!
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Satu Laurila, TAMK,
liiketalous
Oikein tietysti. Kämppikset on niin mukavia,
ettei ne suutu, jos vähän
huijaa. Mutta en laittaisi
vettä tilalle, vaan selittäisin, että vaje johtuu
pakottavasta tarpeesta
tasapainottaa nestetasapainoa.

Mikko
Merikari,
ympäristö
Väärin. No, kyllä
minäkin niin tekisin,
mutta täytyy näin
virallisesti sanoa, että
väärin se olisi.
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SISARKILTAMME OTANIEMESTÄ
ESITTÄYTYY
Otaniemen killoista se kaunein ja
vaaleanpunaisin, Koneinsinöörikilta,
täyttää ensi vuonna jo 87 vuotta, eli
kokemusta ja perinteitä riittää.
Koneinsinöörikilta on Otaniemen, tuon
jokaisen itseään kunnioittavan teekkarin
onnenmaan, toiseksi suurin kilta, heti
rakkaan vihollisemme SIK:n jälkeen.
Sähkön kanssa meillä onkin paljon
teekkarihenkistä jäynäilyä puolin ja toisin,
joka näin Wapun kynnyksellä on vaan
kiihtynyt. Esim. tällä viikolla löytyi
ilmaisjakelulehtien Metron ja Uutislehti
100:n otsikoista ympäri koko koulua
seuraavanlaisia tekstejä: “Syynä
magneettikentät? SÄHKÖTEEKKAREILLA NORMAALIA ENEMMÄN
POTENSSIONGELMIA.” ja “OMAN
KÄDEN KAUTTA ONNEEN: Sähköläiset sosiaalisesti kyvyttömiä.” Syksyn
suuri tapahtuma on köydenveto SIK:kiä
vastaan Ossinlammen yli. Näemme aina
aitiopaikoilta, kuinka Sähkö johtaa
vettä...

Otaniemi- Herwanta -YYA-henkeä

Pitkän historiamme aikana meistä on
eronnut, syystä tai toisesta, monia kiltoja:
SIK, TiK, Prodeko sekä tietenkin
Tvikkarit. Jälkeenpäinhän nämä kaikki
ovat virhettään katuneet.
Eksoottinen vuosijuhlamme Kuuban Yö
on saanut nimensä joskus 30-luvulla,
kenties silloisten, ja miksei nykyistenkin,
koneteekkarien kaukokaipuun takia.
Nykyisissä Kuuban Öissä on teemaa
pidetty yllä mitä moninaisimmilla tavoilla.
Tänä vuonna yritti ’kuubalainen’ aktivisti
tappaa puheenjohtajamme kesken tervetuliaissanojen, tosin huonolla
menestyksellä.
Kiltamme on erittäin kansainvälinen ja
meillä on hyvät suhteet muun maailman
opiskelijoihin. Yli kymmenen vuoden ajan
olemme joka syksy osallistuneet
Badekarpadlingeniin, Trondheimissa
järjestettävään kylpyammesoudun MMkilpailuihin.

Sähköläiset tekevät
itsestään naurettavia KIK:in sitseillä
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Tästä tapahtumasta on tullut legenda jo
eläessään. Lähellä voittoa olemme
olleet monta kertaa, mutta isännät
kotikenttäetuineen ovat aina vieneet
pidemmän korren. Kansainvälisen
sarjan voittajia olemme silti olleet joka
kerta! Myös KTH:n (=Kunglika Tekniska
Högskolan)
Maskinsektionin
vuosijuhlassa Adassa on meillä ollut aina
vauhdikas ja aikaansaava edustus.
Otaniemen kuuluisimmat ja puhutuimmat
bileet, Bordelli-bileet, ovat keränneet
huomiota yliopistoja ja maaseutukouluja
myöten. KIK:n phuksibileet olivat alkuun
erilaisia naamiaisia, kunnes 90-luvun
alkupuolella teemaksi vakiintui ‘kinkybileet’.
Legenda oli syntynyt!
Teekkarikylässä ilmestyvän Otahuudon
lukijaäänestyksessä valittiin Bordelli ’99
ja Bordelli ’00 parhaiksi bileiksi kautta
aikain.

Koneinsinöörikilta KIK
-perustettu 1915
-kone- ja energiateekkareiden kilta
-jäseniä n. 1500
-vuosijuhla Kuuban Yö aina maalis/
huhtikuun vaihteessa
-pj Juhnis ‘Julle’ Korhonen
-haalarit miehekkään vaaleanpunaiset
-kiltahuoneen erikoisuuksina kaksi (2)
jääkaappia sekä toimimaton
pakastin.
www.tky.hut.fi/~kik/

lauri pakkanen.
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Nyt kuulette tarinan KoRKin rankasta
excusta YoHanin ja Siben silmin. Se
on ihmeellinen tarina! Kerron teille
siitä kaiken. Joka kerta, kun kuulet
tämän äänen ”ALLRIGHT!”, tiedät,
että mopo on lähtenyt käsistä.
Aloitetaanpa!

pitempään, kun tuli heitettyä nasevia
kysymyksiä esittelijälle, ja se meni
vastaamaan ikään kuin tyhjentävästi joka
ikiseen kysymykseen. Joutui menemään hirveetä kyytiä sinne seuraavaan
paikkaan, eikä ehtinyt pysähtyä muuten
kuin Pasi Kuikalle.

Ihan liian aikaisin aamulla (klo 8.15)
lähdettiin exculle. Ensimmäinen
kohteemme oli Atalassa ATA-Gears, joka
valmistaa kartiohammaspyöriä. Ennen
tehdaskierrosta oli kahvitarjoilu.
S: Kahvi oli ihan myrkkyä!
J: Joo, kahvi oli myrkkyä, ja muutenkin
tuntui ihan siltä kuin olisi ollut laivassa ja
olisi ollut jo pidempäänkin laivassa. Se
johtui varmaan siitä edellisen illan
saunasta.
J: Ensimmäisessä excukohteessa oli
hirveetä, mutta heti kun sai eväät
popsittua ja pari kaljaa juotua, niin jo
rupesi käynnistyyn.
S: TTKK – ATA-Gears välillä ei ehtinyt
juomaan.
J: Ekassa excukohteessa meni vähän

ATA-Gears –kierroksen jälkeen siirryttiin
Jyväskylään Metso Paperikoneille,
missä ensimmäisenä oli vuorossa
lounas.
J: Valmetilla oli hyvä, kun siellä heti sai
safkat.
S: Sai kahvit ja oli tosi hyvä ruuat, se
pihvi oli tosi hyvä. Letut maistu ihan
liivatteelle, mutta ei se haitannut.
J: Ruokailu oli vähän pikainen, joutui
ottamaan letut mukaan.
S: Häädettiinkö sut meneen sieltä?
J: Olin syömässä, kun se firman
edustaja tuli kertomaan, että nyt pitäis
mennä jo.
S: Ootsä niin hidas syömään?
J: Sitten mun kanssa ei suostuttu
menemään ristipissalle ja jouduin
meneen henkilökohtaiseen
privaattivessaan. Mutta
vessa oli hyvä, siellä nimittäin oli puuterisysteemit ja
sai puuteroitua nenukkinsa! Se oli jees!
J: Saatiin kahvit ja sitten
saatiin vielä suojalasit.
Allright! Kypärää ei saatu.
S: Siellä tehtaalla esitettiin
sentään
asiallisia
kysymyksiä. ”Paljonko
paperikone
painaa,
paljonko on
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kilohinta, mahtuisikohan tuo koulun
käytävälle…”
Metso Paperikoneen jälkeen suunnattiin
ostoksille.
J: Kun pysähdyttiin kaupalle,
matkanjohtaja meni ja osti 100 prosenttia
liian kalliita lusikoita, vaikka kuinka
kiellettiin!
S: Kukas sitten osti liian kallista ja liian
pehmeetä vessapaperia? Selkeesti oli
oman edun hakemista.
J: Se oli muuten Seppo, joka sitä soft
emboa osti, totta kai väärää merkkiä.
Lambi on parempaa, se on pehmosta
takamukselle.
S: Niin, mutta se on kalliimpaa, mikäs
taloushirviö sä oot? Rahaa pitäis
säästää!
J: Eihän sitä nyt mihinkään santapaperiin
voi persettään pyyhkiä! Ja Lambin
arkkihinta on tutkitusti edullisempi, kuin
normaalin, ihmisen käytettävän
vessapaperin.

siellä ei paljon ollutkaan. Ne oli jotain
venäjän opiskelijoita. Mä tiedustelin
niiltä, miten sanotaan ”Paljonko maksaa,
mitä saa?” venäjäksi. En mä kyllä sitten
oppinut sitä.
J: Sitten mentiin Jyväskylän keskustaan
Gigglingiin, jossa oli pari kaveria
tanssimassa. Sen jälkeen sinne tuli
bussilastillinen koneteekkareita ja lattia
oli aika punainen.
P: Kaikilla oli suojalasit.
S: Turvallisuus ennen kaikkea.

Kun ostokset saatiin tehtyä, saavuttiin
majapaikkaan Kortepohjan YO -kylän
kerhohuoneelle.
J: Siellä oli vähän vetoinen ja kylmä lattia.
J: Vessoja oli pikkusen vähänlaisesti, ja
jossain vaiheessa sen lattia oli ikään kuin
uitettu. Pääasia että kerhohuoneella
saatiin kuitenkin leikittyä, laulettua ja
demonstroitua tärkeitä tapahtumia, niin
kuin paskalla käyntiä. Leikittiin
käsileikkejä. Allright!
P: Ja seuraleikkejä.
J: Sitten mentiin Rentukkaan (lähibaari).
Siellä oli yliopistotyttöjä, mutta muuta
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J: Sitten painimatsi rahastonhoitajien
kesken ja takaisin kämpille.
S: Timpsan sängyn valtaaminen olis
pitänyt saada videolle.
J: Tuosta mä en tiedä mitään…
S: Olit sä paikalla… ei kun sä olit
sammunut jo silloin! Eikä kello ollut vielä
paljoakaan, kolme tai neljä. Kyllä siellä
muutkin yritti nukkua, mutta me Ollin kans
pidettiin mekkalaa.
S: Väki vähän nukahteli liian aikaisin.
H: ”Mitkä nukkumisbileet nää on?”
J: Itsehän nukuin kylmällä ja vetoisella
lattialla, makuupussi oli sitten pään alla.

Perjantain ainoa excukohde oli MetsäTissuen pehmopaperitehdas Mäntässä.
S: Siellä se yks nainen kertoi, että se
haistelee työksensä. Se oli aika hyvä
kommentti kyllä, kun kaikki haisi vanhalle
viinalle.
S: ”Koitetaan olla varovaisia niiden
koneiden kanssa” , se ihan kivasti sano,
että ootte vähän niin kuin puolihumalassa
ja ottakaa rauhallisesti.
J: Jäi varmaan parhaiten mieleen se
älyttömän korni videopätkä.
S: Siellä valvomossa joku kysyi, että
kuinka suuri osa teidän viennistä menee
ulkomaille.
H: Vähän siellä valvomossa haisi.
S: Siellä oli
tyttökalenteri!
J: Monessakin paikkaa
oli.
H: Toinen
päivä loppui
vähän kesken, kun tultiin
niin aikaisin.
J:
Siihen
loppui loiventavien otto,
kun päästiin
bussilla tänne.

Aamuherätys oli kello kahdeksalta, ja jo
yhdeksältä lähdettiin takaisin tien päälle.
J: Seuraavana aamuna maittava
aamupala ja helvetin aikaiseen
liikenteeseen.
S: Aamulla oli vähä vilu. Ensimmäinen
krapulakalja lähti aika hyvin alas.
J: Oli hirvee olo aamulla, oli pakko ottaa
loiventava. Ja kun ensimmäinen ei
auttanut, piti ottaa toinen, ja sen jälkeen
vielä muutama.
S: Sä oot ihan hullun nopee vetään
kaljaa!

Mitä jäi käteen reissusta?
J: Vessapaperia.
S: Lasit.
J: Nenäliinoja, muita asioita ei voi
mainita.
S: Oli aika ohutta vessapaperia…

päiväkahviseurue
yohani, sibbe, helmi, paula.
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TIHEYDEN KÄÄNTEISARVO
JA MITÄ SE TEKEE
KoRKkiruuvin tutkiva journalisti lähti
testaamaan killan uutta ja upeaa
sanelukonetta. Kunnian ensimmäisen
sanelukoneella tallennettuun haastatteluun saivat Bulkin puheenjohtaja Toni
Kettunen ja excursiomestari Jarno Pohja.
# Mikä on Bulkki?
Se on tiheyden käänteisarvo, mutta myös
paperinjalostustekniikan ammattiainekerho, joka on perustettu vuonna
1989. Bulkissa on jäseniä tällä hetkellä
reilut 50.
# Mitä ja ketä varten Bulkki on?
Pääasiassa paperinjalostustekniikan
opiskelijoita varten. Kerho antaa hyvät
mahdollisuudet järjestää kaikenlaista
toimintaa, jolla voidaan edesauttaa
opiskelijoidemme asemaa niin koulun
sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Bulkilla
on erittäin hyvät välit laitokseen, mikä luo
edellytykset opiskeluun liittyviin asioihin
vaikuttamiselle.
# Kuka voi liittyä Bulkkiin ja miten se
tapahtuu?
Bulkkiin voivat liittyä kaikki TTKY:n
jäsenet, joita kiinnostaa paperi- tai
paperinjalostustekniikka. Nyt jäsenistö
koostuu 98 %:sti paperinjalostustekniikan lukijoista. Jäseneksi pääsee
maksamalla 15 mk:n jäsenmaksun
Bulkin kerhohuoneelle, joka sijaitsee
Festiassa huoneessa Fd 103.
# Mistä Bulkin toiminta koostuu?
Toimintaan kuuluvat muun muassa
saunaillat ja excursiot. Bulkilla on myös

oma sählyvuoro. Viime talvena Bulkin
jäsenistölle saatiin oma kyykkäsetti,
joten voidaan järjestää vaikka
kyykkäturnaus. Bulkki välittää
opintomateriaalia
opiskelijoille.
Toimintaa on myös muiden paperipuolen
kerhojen ja kiltojen kanssa, esimerkiksi
ammattikorkeakoulun paperikerhon
kanssa on järjestetty yhteinen
laskettelureissu Himokseen. Ja tietenkin
resurssien mukaan lisätään toimintaa.
Bulkilla on edustus suomen paperiinsinööriyhdistyksen Nuoriso Forumissa.
Nuoriso Forumiin kuuluvat kaikki
Suomen paperikillat ja kerhot.
Nuorisofoorumin päätehtävänä on
vuotuiset FBI-päivät, jotka muuten
järjestetään vuoden päästä Tampereella.
Bulkkilaiset ovat myös mukana Suomen
Paperi-insinööriyhdistyksen
ja
Metsäteollisuus ry:n koko maan
kattavassa
lukiokampanjassa
puhumassa metsäteollisuudesta ja
siihen liittyvistä opiskelumahdollisuuksista. Kampanja pyörähtää ensi syksynä
uudelleen käyntiin ja mukana ovat samat
killat ja kerhot kuin on Nuoriso
Forumissakin. Käytännössä kampanja
toteutetaan siten, että kierretään oman
alueen lukioita mainostaen paperiteollisuutta tulevana työnantajana sekä
kertoen mitä reittejä pitkin voi lukea
itsensä paperiteollisuuden palvelukseen.
Vastaanotto kampanjasta on ollut hyvä
ja siitä on tullut positiivista palautetta.
# Mikä on FBI-päivä?
FBI eli Forest based industries –päivä
on järjestetty kaksi kertaa aiemmin. FBIpäiville osallistuu paperitekniikan
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lukijoiden lisäksi eri puunjalostustekniikan aloilla toimivia yrityksiä.
Yritysten rekryständeillä kerrotaan kuinka
heille pääsee kesätöihin ja lopputöitä
tekemään sekä mitä kanavia pitkin on
hyvä tulla taloon töihin. Päivän ohjelmaan
kuuluu tutustumista alan yrityksiin, joita on
lukuisa joukko paikalla esittelemässä
toimintaansa. Iltapäivän puolella alkaa
seminaari tyyppiset esitelmät, joissa
pääpuhujana on jokin tunnettu
metsäpomo ja tilaisuus jatkuu isolla
joukolla erilaisia sankaritarinoita niin
yrityksistä kuin ihmisistäkin. FBI-päivät
ovat olleet suosittuja puunjalostustekniikan opiskelijoiden keskuudessa.
Onkin odotettavissa, että Tampereelle
saapuu vuoden 2002 tammikuussa noin
300 puunjalostustekniikan opiskelijaa.
# Millaista on Bulkin excursiokulttuuri?
Bulkki järjestää 6-9 excursiota
lukuvuodessa. Keväällä 2001 on
ohjelmassa kaikkiaan neljä excua
teollisuuteen ja lisäksi retki FBI-päiville.
Excursiolla tutustutaan ammattiainetta

lähellä oleviin yrityksiin, jolloin kohteena
on yleensä paperitehdas tai
paperinjalostustehdas. Vuosittain Bulkki
vierailee myös jossain muussa
teollisuuslaitoksessa
kuten
paperiteollisuuden laitetoimittajan tai
tavarantoimittajan tuotantolaitoksissa,
joista esimerkkeinä Metso ja Tamfelt.
Bulkki
järjestää
kahdenlaisia
excumatkoja, ammattiainekursseihin
liittyviä ja omia. Omilla excursiomatkoilla
etusijalla ovat Bulkin omat jäsenet, mutta
kurssien excuille pääsevät kaikki, tosin
etusijalla ovat ne teekkarit, jotka kyseistä
kurssia käyvät. Eli excuilemaan voi
lähteä mukaan, vaikka ei olisi Bulkin
jäsen.
Excursiot ovat erinomainen tilaisuus
tutustua yritykseen ja etenkin sen
henkilökuntaan. Siellä voi solmia
arvaamattoman arvokkaita suhteita
kesätöitä tai diplomityötä ajatellen.
Etenkin excursion illanvietto-osuudessa
ovat
ujommatkin
matkaajat
uskaltautuneet jututtamaan isäntäväkeä.

Bulkin puheenjohtaja Toni Kettunen ja excuvastaava Jarno Pohja.
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Bulkkilaiset ovat tottuneet pukeutumaan
siististi ja vanhempina tieteenharjoittajina
jättävät haalarit mieluummin kotiin.
#
Onko
Bulkilla
yhteistyötä
paperinjalostustekniikan laitoksen
kanssa?
Kyllä on, laitokseen ollaan jatkuvasti
yhteydessä. Vuosittain pidetään
vähintään yksi palaveri, jossa pohditaan
Bulkin toiminnan suuntaa sekä sopivia
excursiokohteita. Laitos avustaa Bulkkia
monin tavoin, esimerkiksi viimeksi se
lahjoitti tietokoneen kerhohuoneelle.
Yhteishenkeä on pyritty kohentamaan
muunlaisenkin toiminnan avulla.
Esimerkkinä tästä on viime vuonna
järjestetyt pikkujoulut, jonne Bulkin
hallitus oli tervetullut ja kyykkähaaste on
jätetty hautumaan…
# Kuinka aiot kehittää Bulkin toimintaa
pj-kaudellasi?

yhteistyötä muiden puunjalostuksen
opiskelijoiden kanssa muun muassa
yhteisten excujen ja vaikka kisojen
muodossa ja tietysti erilaisen toiminnan
lisääminen jäsenistölle. Syksyllä alkaa
FBI-päivän rakentaminen, jonka vuoksi
etenkin ensi talvena tarvitaan lisävoimia
jäsenistöstä. FBI-päivien järjestämiseen
liittyy paljon kontakteja alan yrityksiin ja
etenkin niiden rekrypuolen henkilöstöön.
Toivonkin, että mahdollisimman moni
Bulkin jäsen pääsee siitä kakusta
osalliseksi. Eikä tule unohtaa myöskään
ABI-infoa, jonne toivon lisää alan
opiskelijoita hankkimaan itselleen oivaa
esiintymiskokemusta vaihtuvan yleisön
ja tutun asian parissa.
Lisää tietoa Bulkista saa osoitteesta
Bulkki@cc.tut.fi tai poikkeamalla
juttelemaan kerhohuoneelle Fd103,
jossa varmimmin ollaan paikalla
päivystysaikoina, mutta jossa muulloinkin
majaillaan ahkerasti.

Pyrin saamaan Bulkin toimintaa hieman
lähemmäksi jäsenistöä, jotta sen
toiminta ei muutu liian hallituskeskeiseksi. Tavoitteena on lisätä

jenni.

Eikö tässä lehdessä ollut TAASKAAN mitään mielenkiintoista? Oliko kuvien
laatu ala-arvoinen ja eikö yksikään lehden tekijöistä mielestäsi osaa
suomea?
Pelasta Tamperelaiset koneteekkarit ja muut Konetaloon eksyvät henkilöt
tältä kauheudelta ja

TULE TEKEMÄÄN ENTISTÄ PAREMPAA KoRKkiruuvia!!!
Aloittaa voit vaikkapa yrittämällä ottaa yhteys päätoimittajiin
telepaattisesti, savumerkein tahi viidakkorummuin TAI meilaamalla
osoiteeseen korkkiruuvi@kork.cc.tut.fi.
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Niin

mennään

Äärettömän huonon onnen riivaama
KoRKin korkeakulttuuritoimikunta jatkoi
sinnikkäästi
killan
jäsenten
teatteriharrastuksen elvyttämistä, vaikka
moni olisi jo masentunut moisesta
tuurista. Syksyllähän Tampereen teatteri
kieltäytyi esittämästä näytelmää Leijona
talvella mitä todennäköisimmin juuri sen
takia, että yleisön joukossa istui
kolmisenkymmentä
kulttuurista
tietämätöntä KoRKkilaista.
14. maaliskuuta suuntasimme jälleen
Tampereen teatteriin. Tällä kertaa
menimme katsomaan ja saimme
vieläpä nähdäkin Sandy Wilsonin
musikaalin The Boy Friend – Rakkautta
Rivieralla, jonka oli ohjannut Ritva
Holmberg. Vauhdikas ja romanttinen
musikaali sijoittui iloiselle 20-luvulle ja
Nizzaan, jossa polkkatukka, lyhyet
hameet ja charleston ovat muotia ja
jossa niin nuoret kuin vanhatkin etsivät
kiihkeästi rakkautta.
Meille luvattiin svengaavaa musiikkia ja
näyttäviä tanssinumeroita ja päätellen
siitä, että heikoimmassakin hapessa
olevat katsojat pysyivät hereillä ja
marisematta, tarjolla ollut villi melske ja
helinä ja helske kelpasivat kriittisille
kulttuurin kuluttajille. Lavalla nähtiin mm.
Liisa Roine, Mari Posti mutta valitettavan
vähän Mikko Nousiaista (joka ei edes
ottanut housuja pois).

jo

Rivieraa!
Musikaalin henkilöt tuntuvat melkeinpä
tutuilta, vai mitä sanotte hiukan
ikääntyvästä, charmikkaasta miehestä,
jolla alkaa olla harmaata ohimoilla ja
orastava vatsakumpu, tai pariskunnasta,
joka siirtyy paikasta toiseen sherryn
voimalla ja jonka silmät saa kirkastumaan mainitsemalla taikasanan
”baariin”.
Teatterissa oikein käyttäytyminen saattaa
olla kulttuurin harrastamiseen
tottumattomalle joskus kohtuuttoman
vaikeaa. Ensimmäisenä ihmettelimme,
että missä se bändi oikein on. Lisäksi
kummastusta herätti ohjelmavihkonen,
johon oli painettu laulujen sanat: eikös se
tarkoita, että meidän kuuluu laulaa
mukana? Hillitsimme kuitenkin itsemme
ja teimme kaikkemme, jotta emme
erottuisi kovin ratkaisevasti joukosta,
muuten kuin eduksemme.
Kaikki teatterireissuun osallistuneet
lienevät samaa mieltä siitä, että
korkeakulttuuritoimikunnan kannattaa
toimia jatkossakin aktiivisesti, sillä
harvalla tulee mieleen lähteä noin vain
iltansa iloksi teatteriin. Ja mikäpä olisi
mukavampaa hermolepoa tavallisesti
niin nestepitoisiin yhteisiin illanviettoihin
kuin kulttuuripläjäys hyvässä seurassa.
Allekirjoittanut kiittää kauniisti
kulttuurivastaava Mirvaa.

Kovin kyynisten ei ehkä kannata mennä
katsomaan Rakkautta Rivieralla, mutta
musikaalin musiikkinumerot jäävät ihan
taatusti päähän soimaan ja tanssijalkaakin alkaa vipattaa mukavasti.
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Tuoksua täynnä on maa
KoRK organisoi ruusujen ja kukkasten tuoksuisen excursion Gravitaatio – bileisiin ja täysi bussilasti lähti
vapaaehtoisesti kaukopartioon Otaniemeen.

Linja-autossa on myös tunnelmaa...

Ottaen huomioon sen, että kyseessä oli
KoRKin excu, pakkautui huippumoderniin excu-kulkuneuvoomme
yllättävän paljon erivärisiin haalareihin
pukeutuneita känniääliöitä sekä
sellaisiksi haluavia. Kuitenkin ehdoton
sikaosasto sijoittui bussin takaosaan,
missä punainen ja myös valkoinen olivat
päivän värit. Jo kauan ennen Linnatuulta
alkoi tunnelma kohota kohti kattoa, ilma
sakeutua ja bussin pienen pienet, tuskin
aistein havaittavat viat tulla ilmi. Mutta
emme toki olleet niin turhan tarkkoja, että
olisimme antaneet rikkinäisen vessan
oven, puuttuvan tuuletuksen tai
homeisten pöytien muuttaa sitä
tosiasiaa, että linja-autossa on myös
tunnelmaa.
Ensimmäinen vierailukohteemme oli
Ullanlinnanmäki, jossa kaivoimme
surmanliukurit sekä helposti hajoavat
pulkat esiin ja laskimme erilaisissa
muodostelmissa mäkeä alas lukuisan
haalarikansan seassa. Hieman kävimme
kadehtimaan niitä viisaita, jotka olivat
hankkineet itselleen sängyn tahi jonkin
muun laskuvälineen, jolla voi olla useampi
käyttäjä yhtä aikaa, letkat kun eivät aivan
aina pysy kasassa. Meren läheisyys oli
ajaa puheenjohtajamme epätoivoisiin
tekoihin, mutta selvisimme kuitenkin
ilman suuria tapaturmia.

Sikaosasto

Ullanlinnanmäellä meillä oli oma puu

Useampien tuntien laskuharjoitusten
jälkeen siirryimme seuraavaan
excukohteeseen eli Otaniemeen, joka
erään maalaistollon sanoja lainaten on
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”ihan kuin pieni kaupunki”. Perusteellisen
ja päämäärättömän kiertelyn jälkeen
suuntasimme viihdyttämään Otaniemen
koneveljiä heidän tilavalle kiltahuoneelleen. Riemumme oli suunnaton,
kun huomasimme uusia ystäviämme
saapuneen paikalle kaiken kaikkiaan
niinkin lukuisa joukko kuin ei yhtään.
Trivialia pelaten ja poppia kuunnellen
saimme aikamme kulumaan vallan
rattoisasti siihen asti, kunnes oli aika
siirtyä itse Gravitaatio –bileisiin.
TKY :n juhlatoimikunta järjestää
”Otaniemen bommarit” kolmesti
vuodessa, ja gravis on yksi niistä.
Tampereen meininkeihin tottuneilla oli
lieviä sopeutumisongelmia, kun
huomattiin bilepaikalla olevan puvut
päällä jäykisteleviä järjestysmiehiä (jotka
vieläpä aiheuttivat traumoja reppu
selässä
kulkeville
jatkuvalla
narikkapainostuksellaan), juomien
olevan baarihinnoissa ja lattioiden
olevan suurin piirtein parkettia. Bileet
haiskahtivat aavistuksen verran
rahastukselta, mutta saimmepahan
palata tyytyväisinä koto- Tampereelle,
jossa yhä järjestetään bileitä, joissa olut
on halpaa.
Graviksessa kävi niin kuin kaikissa
muissakin bileissä: toiset olivat
enemmän humalassa kuin toiset, ja
joillekin tuli paha olo tai väsy ennemmin
kuin muille. Suurin osa kuitenkin vaikutti
suhteellisen tyytyväiseltä lähtiessään
metvurstileipiä syöden takaisin
Tampereelle, eli voimme kai todeta
excun onnistuneen vallan mainiosti.

Autuaita ovat ne, joilla on oma liukuri.

Esko uhkaa hypätä.

paula.
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TUTKIMUS
LUENTOTYYTYVÄISYYDESTÄ
Opiskelijoiden luentotyytyväisyyttä tutkittiin
kyselylomakkeen avulla.
Kyselyyn
vastasi
yhteensä 48 opiskelijaa,
joista 28 opiskelee
koneella, 6 ympäristöllä,
1 TiJo:lla, 1 materiaalilla,
7 sähköllä, 1 tutalla, 1
Titellä ja 1 avoimen
korkeakoulun puolella.
Kyselyn avulla haluttiin
selvittää opiskelijoiden
mielipiteitä luennoitsijoista, kursseista ja
niiden sisällöstä sekä
opiskelupuitteista. Osa
kyselylomakkeen kysymyksistä oli hieman
epämääräisesti esitetty,
joten nämä kysymykset
on jätetty pois tarkastelusta. Kyselyn arvosteluasteikko oli 1-5.
Opiskelijoiden tyytyväisyys luennoitsijoihin oli
keskimääräistä parempi, kyselyn perusteella
keskiarvo
TTKK:n
luennoitsijoille oli 3.3.
Vastanneista
52
prosenttia oli sitä mieltä,
että pakollisten aineiden
luennoitsijat hallitsevat
opettamansa asiat
oikein hyvin. Ammattiaineiden luennoitsijoiden
katsottiin
hallitsevan opettamansa
asiat hieman paremmin
ja
47
prosenttia

Yleisarvosana TTKK:n luennoitsijoista

vastanneista oli sitä
mieltä, että luennoitsijat
hallitsevat asiansa tosi
hyvin ja yhteensä 53
prosenttia vastanneista
antoivat arvosanat 3 tai
4. Luennoitsijoiden
taidosta opettaa luennoimansa asiat oltiin
pakollisten ja ammattiaineiden osalta hieman
eri mieltä. Pakollisten
aineiden
kohdalla
luennoitsijoiden opettamistaitojen keskiarvo
oli 2,9, yhteensä 92
prosenttia vastanneista
antoi arvosanan 2 tai 3.
Ammattiaineiden osalta
opettamistaidon
keskiarvo oli 3,3 ja
arvosanan 3 antoi 53
prosenttia ja arvosanan
4 antoi 38 prosenttia
vastanneista. Luentoja
pidettiin
yleisesti
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hyvin valmisteltuina,
pakollisten aineiden
osalta 88 prosenttia
opiskelijoista antoi
arvosanat 3 tai 4 ja
ammattiaineiden osalta
91 prosenttia antoi
arvosanaksi 3 tai 4.
Yleisesti
ottaen
luentotyytyväisyyskyselyyn vastanneet
opiskelijat
olivat
tyytyväisiä TTKK:n
kurssitarjontaan, ja
keskiarvo
kurssitarjonnasta oli 3,5.
Tyytyväisyys TTKK:n
kurssitarjontaan
heijastuu selvästi siihen,
että vain 37 prosenttia
vastanneista
on
harkinnut opiskelevansa
tai keräävänsä ammattiaineiden
kursseja
muista korkeakouluista

23
tai
yliopistoista.
Pakollisia
aineita
harkitsi
lukevansa
muualla
vain
26
prosenttia. Kurssien
työmäärän ei katsottu
vastaavan
niistä
annettuja opintoviikkoja.
Pakollisten aineiden
osalta 66 prosenttia
vastanneista oli sitä
mieltä, että työmäärä ei
todellakaan vastaa tai
vastaa ehkä vähän niistä
saatavia opintoviikkoja.
Ammattiaineiden osalta
30 prosenttia oli sitä
mieltä, että työmäärä
vastaa niistä saatavaa
opintoviikkomäärää
ehkä vähän, ja 39
prosentin mielestä
opintoviikkojen suhde
työmäärään on ihan
hyvä.
Luentoja
pakollisissa kursseissa
on ilmeisesti tarpeeksi,
koska kysymykseen
”onko
kursseilla
riittävästi luentoja”
vastattiin yksimielisesti
kyllä. Ammattiaineiden
osalta 6 prosenttia
vastaajista toivoi lisää
luentoja kursseille.
Harjoitusten määrän
arvioi
riittäväksi
pakollisten aineiden
osalta 96 prosenttia
vastaajista ja ammattiaineiden osalta 71
prosenttia vastaajista.
TTKK:n
opiskelupuitteissa lienee hieman
parantamisen varaa,
sillä keskiarvo TTKK:n
luentosalien yleisarvos a n o i s t a

oli 2,7. Viihtyisänä
luentosaleja piti vain 21
prosenttia vastanneista
ja
parantamista
viihtyvyyteen toivoi 40
prosenttia. 42 prosenttia
vastanneista oli sitä

salissa K1704 (toim.
huom). Valaistuksen
katsottiin
olevan
luentosaleissa riittävä,
78 prosenttia vastanneista antoi arvosanaksi 3 tai 4.

mieltä, että luentosalien
ilmastoinnissa
on
hieman parantamisen
varaa. Tosin mielenkiintoa opiskeluun tuo
papereiden pyydystäminen ympäri salia
ilmastoinnin aiheuttamien tuulen puuskien
takia
esimerkiksi

Luentosalien pöydät ja
istuimet eivät saaneet
kyselyyn osallistuneilta
liiemin kiitosta, jopa 57
prosenttia vastaajista oli
sitä mieltä, että ne ovat
surkeita
tai
että
parantamista löytyy.
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PAPERIT KÄDESSÄ, ELÄMÄ EDESSÄ JA
TUKKA TAKANA, KELLOKIN NÄKYY
Halu opiskella paperitekniikkaa toi Miia
Keinosen (25) opiskelemaan TTKK:lle
koneelle syksyllä 1994. Pääaineena hän
luki paperinjalostustekniikkaa ja
sivuaineina energia- ja prosessitekniikkaa, paperikoneautomaatiota sekä
teollisuustaloutta. Opintoihin Miia
sisällytti muutamia kursseja Otaniemestä
Puunjalostustekniikan osastolta.
Otaniemessä luetut kurssit tukivat hänen
pääainettaan, paperinjalostustekniikkaa.
Reilun kuuden vuoden kuluttua TTKK:lle
saapumisen jälkeen Miia valmistui
diplomi-insinööriksi.
Miia on tuttu myös KoRKin toiminnasta.
Hän toimi toisena opiskeluvuotenaan
Koneenrakentajakillan fuksivastaavana
ja kolmantena vuonna emäntänä. Hän
mainitsee, että fuksivastaavana
toimiminen vei paljon aikaa ja
opintomenestys ei ollut KoRKin
hallituskauden aikana aivan fuksivuoden
luokkaa. Rästit piti kiriä myöhemmin
kiinni. Opintojen loppuvaiheessa Miia
toimi
myös
Paperinjalostustekniikan
ammattiainekerho
Bulkin hallituksessa.
”En kadu, että olin
kiltatoiminnassa
mukana, koska se
opetti elämää”, toteaa
Miia. Bulkin hallitusaikana hän sai luotua
kontakteja
oman
opintosuuntansa
yrityksiin,
joten
ammattiainekerhotoiminnasta
oli
ammattimielessäkin
hyötyä.

Oman diplomityöpaikan saamisen Miia
kuvaa melko helpoksi. Hän etsi
paperitekniikkaan liittyvää aihetta
ottamalla yhteyttä suoraan yritysten
diplomitöistä vastaaviin henkilöihin.
Aiemmista kesätyöpaikoista oli Miian
mielestä hyötyä diplomityöpaikkaa
etsiessä, koska hän tunsi jo valmiiksi
yritysten työntekijöitä.
Nykyään Miia työskentelee Metso Paper
Oy:n Rautpohjan tehtaalla Jyväskylässä.
Hän toimii siellä myyntiosastolla
tarjousinsinöörinä. Työpaikan hän löysi
lehti-ilmoituksen perusteella. Vaikka
suuret
metsäteollisuusyritykset
mainostavat palkkaavansa vuosittain n.
300 uutta työntekijää, oli työpaikan
löytyminen hänen mukaan vaikeaa.
Työtehtäviin valittiin työkokemusta
omaavia
henkilöitä,
jolloin
vastavalmistunut jäi toiseksi.
Diplomi-insinöörin työ vastaa Miian
mukaan sitä kuvaa, mikä hänelle oli
ennen opiskelua ja sen
aikana muodostunut.
Hän ei opiskeluaikana
tosin ajatellut työelämässä suuntautuvansa koneenrakentajapuolelle, ja kaikki hänen
kesätyöpaikkansakin
olivat paperitehtaissa.
Miia kertoo olevansa
tyytyväinen, että saa
käyttää
kaikkea
oppimaansa tietoa
hyödyksi työssään.
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“Opiskeluaikana luulin, että en juurikaan
tarvitse konetekniikan perusopintoja,
joten en silloin satsannut niihin kovinkaan
paljon. Juuri nyt työssäni olisi niistä
hyötyä”, kertoo Miia. Hän toteaa, että
myös kaikki ”ei kivat” kurssit olisi pitänyt
suorittaa yhtä innokkaasti kuin kivatkin
kurssit. Pää- ja sivuaineopintojen hän
kertoo sopivan täydellisesti nykyiseen
työhönsä, joten mitään ei ole tullut luettua
niin sanotusti turhaan.

Urakehitysmahdollisuuksien Miia kertoo
olevan hyvät, koska suuressa firmassa
on suuren firman edut ja tarjolla on paljon
erilaisia tehtäviä. Fyysisestä työpaikan
sijainnistaan hän vielä toteaa:
”Kellarikerroksesta ei voi muuta kuin
nousta ylöspäin”.

jenni.

KONEOSASTOLTA VALMISTUNEET
14.3.2001
19. Mikko Kangasperko
Pakettiviljankuivaamon siiloston
lujuustarkastelu.
Teknillinen mekaniikka ja optimointi
20. Tuuli Kivimäki
Riskinarviointimenetelmän kehitys
muuttuviin töihin.
Turvallisuustekniikka
21. Mika Lehtinen
Hidaskäyntisten hydraulimoottorien
testipenkin suunnittelu ja käyttö
biologisesti hajoavilla öljyillä.
Hydrauliikka ja automatiikka

22. Juha Nykänen
Dieselpolttoaine
yhteispaineruiskutusjärjestelmän
komponenttina.
Hydrauliikka ja automatiikka
23. Kimmo Salmi
Development and implementation of
DFA-methods and design rules.
Tuotantotekniikka
24. Pekka Volanen
Pehmeäpintaisen hippitelan
termomekaaniset ominaisuudet.
Koneensuunnittelu
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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.

19/1995 8§ Sähkökillan tupaantuliaiset
“Hallituksen jäsenten tulee opiskella,
joten yöhummaaminen ei sovi. Päätettiin
lähettää fuksidelegaatio koostuen
Putkis- ja Juho-nimisistä ensimmäisen
vuoden opiskelijoista.

parturissa, minkä killan hallitus pani
kiitollisuudella merkille.”
12/1996 9§ Fuxit
“Puhuttiin paljon asian vierestä.”
13/1996 8§ Fuxit

8/1996 10§ Laser
“Mikko Toivonen poistui hetkeksi
huoneesta ja niinpä hänet valtuutettiin
ratkomaan laserin ongelmia.”

“Hallituksen vanhat, jo hieman
fossiloituneen puoleiset (siht.huom.),
konkarit
kertailivat
villejä
Wappumuistojaan.”

11/1996 8§ Rahat ja talous

13/1996 9§ META

“Rahastonhoitaja selvitti killan
rahatilannetta, joka johtikin laajamittaisiin
liiketaloudellisiin
pohdintoihin
yritettäessä hahmottaa rahan syvintä
olemusta. ”

“Päätettiin pitää kesätapaaminen joskus
kesällä jollain mökillä.”
14/1996 4§ Ilmoitusasiat
“Rahastonhoitaja Ristonen ilmoitti jotain
hävyttömän kuuloista, jota sihteeri
kieltäytyi kirjaamasta.”

12/1996 4§ Ilmoitusasiat
“Hra. Perkka ilmoitti käyneensä
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14/1996 6§ Fuxit

hän oli suoriutunut läpi. Putkis-raukka oli
saanut pysäköintivirhemaksun.

“Mikko Koivuniemi eroaa fuksivastaavan
tehtävistään riittävän syyn (diplomityö)
takia. Valittiin uudeksi vastaavaksi Janne
Keskinen, jolle oitis soitettiin ja kysyttiin,
miltä mahtoi tuntua.”

4/1997 5§ Ilmoitusasiat
”Juho huomasi housujensa olevan hoikka
54.”

16/1996 4§ Ilmoitusasiat

9/1997 5§ Ilmoitusasiat

“Tiedotusvastaava Auttila kertoi
ostaneensa aamulla traktorin, mutta
kieltäytyi pyynnöistä huolimatta tuomaan
sitä fuksimessuille näytille.”

”Markus ja Janne K. ilmoittivat
omistavansa hienon teekkarikylämerkin.”

16/1996 7§ KoRK-cruising

”Janne K. kertoi ostaneensa
fuksimessuja varten kotiviinipakkauksen
ja ilmoitti, että kyllä se käy.”

“Mietittiin, mikä oli kulkuneuvojen osuus
kyseisellä laivaretkellä.”

19/1997 5§ Ilmoitusasiat

22/1997 5§ Ilmoitusasiat
19/1996 4§ Ilmoitusasiat
“T. Ristonen totesi haalareidensa,
lenkkareidensa ja kalenterinsa löytyneen
jostain päin keskustaa.”

”Janne K. kertoi, että Ilkka Lapinleimu
lupasi tulla vuosijuhliin seremoniamestarin sauvan kanssa, ja että tämä oli
kysynyt, onko Konekilta kiinnostunut
hankkimaan veturin koulun pihalle.”

21/1996 8§ KTN
25/1997
“Päätettiin viedä LTKY:lle lahjaksi
lahjakortti Turun Hesburgeriin.”
22/1996 6§ YO-kunnan vuosijuhla
“Todettiin lahjan olevan iso, painava ja
epäkäytännöllinen ja näin ollen
erinomainen täyttämään tarkoitustaan.”
23/1996 4§ Ilmoitusasiat
“J. Pyrrö totesi avecinsa juoneen
kojakkiannoksensa pillillä ja näin
saattaneen puhujan häpeään.”
3/1997 6§ Ilmoitusasiat
”Tuomo kertoi päässeensä lämppäristä
läpi, mikä sai Elinan singahtamaan ylös
paikaltaan tutkimaan tuloslistaa. Myös

5§ Ilmoitusasiat

”Mikko ilmoitti, että Mika Häkkinen voitti
26.10.97 F1-kilpailun Espanjan
Jerezissä ja se oli ensimmäinen
suomalaisvoitto 12 vuoteen.”
26/1997
8§ Kopiokone
”Päätettiin hankkia killan kolikkokopiokoneen yläpuolelle valvontakamera
ilmaiskopioinnin estämiseksi. Markus
selvittää kameran hankkimismahdollisuuksia.”
27/1997

5§ Ilmoitusasiat

”Markus ilmoitti, että KoRKin
tanssikurssi oli succee ja on edelleen.
Janne K. epäilee, että kurssin jälkeen on
joissakin talouksissa käyty rakentavaa
keskustelua ko. kurssista.”

esko.
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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
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