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Pääkirjoitukset
Tiesitkö, että lykkyä pukkaa kun:

Tampereen
teknillisen
korkeakoulun
Koneenrakentajakillan
julkaisu.
Päätoimittajat
Paula Niskasaari
(taitto)
Jenni Laaksonen
(tutkiva journalismi)
Jutut ja kuvat :
Johanna Iivonen
Katri Virtanen
Hanna Salminen
Miia Korpela
Esko Heinonen
Maria Lahdenranta
Simo Laitinen
Simo Suolahti
Toimitus
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere

…panet vaatekappaleen yllesi vahingossa nurin päin
ja pidät sitä niin koko päivän.
…pidät sormusta peukalossasi.
…nappaat putoavan lehden ja talletat sen.
…pistät syntymävuotenasi painetun kolikon kenkääsi.
…tuijotat uutta kuuta hopealantteja kädessäsi pitäen.
…sidot langasta renksun ja pidät sitä laukussasi.
…Istut jalat ristissä.
Lisäksi vuoden onnekkaimmat päivät:
Tammikuu: 4, 19, 27, 31
Helmikuu: 7, 8, 18
Maaliskuu: 3, 9, 12, 14, 16
Huhtikuu: 2, 27
Toukokuu: 1, 2, 4, 6, 9, 14
Kesäkuu: 3, 5, 7, 9, 12, 23
Heinäkuu: 2, 6, 10, 23, 30
Elokuu: 5, 7, 10, 14, 19
Syyskuu: 6, 10, 15, 18, 30
Lokakuu: 13, 16, 20, 31
Marraskuu: 3, 13, 23, 30
Joulukuu: 10, 20, 29
TSEMIÄ TENTTEIHIN!

JENNI.

Minä en ole kirjoittanut pääkirjoitusta.

Painopaikka :
Domus-offset

Minä en ole muistanut ottaa killan kameraa mihinkään
tapahtumaan, mutta onneksi joku muu on muistanut.

Levikki : 200 kpl,

Minä en ole tehnyt juuri mitään tämän lehden eteen.

Palaute :
korkkiruuvi@
kork.cc.tut.fi

Parasta kahden päätoimittajan systeemissä on, että
joku muukin kirjoittaa pääkirjoituksen.

PAULA.
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Tervehdys arvon kiltalaiset!
Tämän kolmannen lehden ilmestyminen tarkoittaa perinteisesti sitä, että ollaan
syyslukukauden puolella, eli kesä on paistateltu auringonpaisteessa edellisen
numeron jälkeen.
Toivottavasti itse kullekin on jäänyt kesästä käteen muutakin kuin terassikokemuksia,
niitäkään toki vähättelemättä. Konepuolen työvoimatarve on kasvussa, joten töitä on
varmasti riittänyt useimmille. Työtilanteen pitäisi vielä tulevina vuosina kaiken aikaa
parantua, jos katsotaan Konepuolen osaajien ikäjakaumaa. Suurten ikäluokkien ja
niitäkin vanhempien joukossa konetekniikan lukijoita on ollut merkittävän paljon ja
nämä ihmiset alkavat pikku hiljaa siirtyä eläkkeelle, mikä tekee luonnollisesti tilaa
meille nuoremmille.
Jos siirretään katseet killan toimintaan niin ensimmäisenä tulevat mieleen uudet
fuksit ja vuosijuhlat. Koneosastolla aloitti tänä vuonna noin 140 uutta opiskelijaa,
joista tyttöjä on ennätysmäärä, 19 kappaletta, mikä on tietenkin pelkästään
positiivinen seikka. KoRKin 34-vuotista taivalta juhlitaan perjantaina 16.11.
arvokkaissa tunnelmissa Komediateatterin juhlasalissa. Juhlista lisää informaatiota
voi kysellä killan kulttuurivastaavalta Mirva Enroosilta enroos@cc.tut.fi. Vuosijuhlat
eivät ole kuitenkaan ainoa asia mihin syksyllä suunnataan katseet. Jo viime kuussa
järjestettiin perinteisesti KoRK-cruising ja KoneCup. Laiva ei uponnut ja KoneCupissakin löytyi paras joukkue, mitä se kyseisen turnauksen kohdalla sitten ikinä
tarkoittaakaan. Näiden lisäksi kilta järjestää kaksi excursiota: bordelliexcursion 31.10.
Otaniemen Konekillan Bordellibileisiin ja marraskuussa rankan excursion, josta on
näillä näkymin tulossa kolmepäiväinen. Kannattaa ihmeessä osallistua kumpaankin.
Näiden lisäksi tehdään vielä kulttuuriexcursio teatteriesitys Saunailtaan, joka on jo
loppuunmyyty.
Killankin kannalta tärkeä tapahtuma on TTKY:n edustajistovaalit loka-marraskuun
vaihteessa. Killalla on vaaleissa oma vaaliliitto KoRKein oikeus. KoRKeimman
oikeuden ehdokaslista ja muuta asiaa vaaleista on toisaalla tässä lehdessä, joten ei
siitä sen enempää, paitsi että muistakaa äänestäkää!
Killan sääntömääräinen syyskokous pidetään 14.11. ja siellä valitaan killalle vuoden
2002 hallitus sekä päätetään talousarvio. Sääntömääräisen kokouksen lisäksi on
tänä vuonna pidetty jo neljä ylimääräistä yleiskokousta liittyen killan
sääntöuudistukseen. Nyt uudet säännöt odottavatkin enää edustajiston vahvistusta
niiden hyväksynnälle.
Killan ja osaston välisten hyvien suhteiden kestokehuminen sen kuin jatkuu. Tällä
hetkellä osasto ja vanhat sekä pari nykyistäkin kilta-aktiivia toteuttavat yhteistyönä
koneosaston ammattiaine- ja koulutusohjelmakohtaisten kurssien opintoviikkovastaavuusarviointia. Tavoitteena on täten lisätä opiskelijoiden lukemien tutkintojen
yhdenvertaisuutta työmäärän osalta.
Sivu alkaa tulemaan täyteen enkä keksi miten tiivistää tekstiä enemmän, joten
parempi lopettaa tältä erää. Hauskaa alkanutta lukuvuotta kaikille!

ESKO.
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Kiltojen yö(k)
Perinteikästä kiltojen yötä vietettiin koulullamme jälleen 10.10. Muutaman vuoden
syrjähyppelyn jälkeen KoRK palasi perinteiselle linjalleen ja otti teemakseen
punaisten lyhtyjen killan. Miehien kuului pukeutua naisiksi ja naisten miehiksi. Killassa
näkyikin hemaisevia kaunottaria ja raavaita miehiä, jotka nauttivat vastakkaiselle
sukupuolelle suoduista etuoikeuksista.
Tehtävänä rasteja kiertävillä joukkueilla oli konemainen ruuviprobleema, jonka
suorittamiseen kuluva aika oli suoraan verrannollinen veren alkoholipitoisuuteen.
Puolilta öin, rastien kiertelyn jälkeen alkoivat jatkobileet Sähkötalon yläaulassa.

PAULA.

Kaksi poikaa ja Tony

Jorgo ja James

Miss KoRK
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KoRK cruisaili
20092001

Sää suosi tänä vuonna cruisailijoita.

Ja taas oli se aika
vuodesta, kun M/S
Ratina lähti Laukontorilta seilaamaan Pyhäjärvelle
lastinaan
joukko iloisia teekkareita
ja
fukseja.
Haalarikansa
oli
moniväristä.
Monet
olivat kuulleet tutoreiltaan ja kavereiltaan
cruisingin tunnelmasta
ja olivat päättäneet itse
myös tulla toteamaan
fiiliksen. Myös muutamia ulkkareita oli tullut
maistamaan mm. lihapiirakkaa!
Sää suosi meitä tänä
vuonna sateettomalla
ja leudolla tuulella,
mikä sopi kannella
istuvalle kansalle. Moni
viettikin
alkumatkan
siellä, Suomen luonnosta ja kavereista
nauttien.

Ja kaikilla oli nii-in mukavaa!
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Laivan uumenista löytyi
oma
ravintolamme,
jossa fuksit valmistivat
a’la carte –aterioita:
pitkittäin leikattuja suolakurkkuja,
nakkeja,
perunasalaattia, lihiksiä… Nam :)

7
”Seppo and the Boys”
(Seppo, Henkka, Ude)
teki soundcheckin pian
laiturista irtautumisen
jälkeen. ”Pasi Kuikka”
pidettiin perinteiseen
tapaan
Eedenin
rannoilla, jonka jälkeen
käännettiin laiva ja
aloitettiin
kotimatka.
Bändi aloitti loistavan
keikkansa matkustajien
mielten vapauduttua.
”Olet sopivasti lihava ja
todella kaunis autiotalossa”
–soivat
muutamaan
kertaan
illan aikana. Cruisailijat
jorasivat
bändin
mukana päät katossa
ja auttoivat muistamaan lujalla laulannalla
biisien sanoja.

Seppo and the Boys

Maihin rantauduttiin yli
kolmen tunnin risteilyn
jälkeen. Laukontorilla
odottava dösä kuljetti
risteilijät Hervantaan
Kantrin
eteen
ja
Kantrissa iltaa myös
jatkettiin.

CRUISAILEMASSA:
MIIA JA HANNA.
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MÖLKKY = PALIKKATASON
SEURAPELI KAIKENLAISILLE
Eivätpä olisi tytöt muutama viikko sitten
Kosin matkallaan uskoneet, että vielä
tämän
syksyn
aikana
ollaan
Akateemisen MM-Mölkyn semifinaalissa!
Matkan jälkeen joukkueemme oli taas
kasassa ja kokoonnuimme tutustumaan mölkyn tekniikkaan. Hyytävänä syysyönä pidimme treenit
testaillen eri pelialustoja: pelasimme
nurmella,
asfaltilla
ja
hiekalla.
Totesimme pelin keksijöiden tavoin,
että hiekka on paras pelialusta.

Pelihän etenee niin, että kerätään
joukkue, jossa on neljän pelaajan
lisäksi jokeri.
Pelivälineinä käytetään mölkkyä ja 12
numeroitua keilaa. Keilat asetetaan
määrättyyn
alkuasetelmaan
noin
neljän metrin etäisyydelle pelaajista.
Joukkue pyrkii kaatamaan mölkyllä
keiloja 50 pisteeseen asti. Pisteitä
pitää olla tasan 50, sen yli
mennessään pisteet tipahtavat 25
pisteeseen. Jokeria on mahdollisuus
käyttää kerran pelin aikana.

Kisat järjestettiin 26.9.2001,
toisen allekirjoittaneen merkkipäivänä, Tampereen South
parkissa. Päivä oli aurinkoinen ja kirkas. Joukkueemme pelihenki oli korkealla. KoRK oli muutenkin
hyvin edustettuna kisojen
aikana, sekä olutteltassa että
pelikentillä. Ennen semifinaaleita oli monen monta
erää pelattavana, joista
joukkueemme
kuitenkin
selvisi loistavalla tyylillä ja
taidolla.

KoRKin ykkös- ja kakkosjoukkueen pelaajia.
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Muut joukkueet antoivat hyvän
vastuksen.
Urheilujuomien
alkaessa vaikuttaa elimistöissämme
pelisilmä
katosi.
Jälkimainingeissa tulimme siihen
lopputulokseen,
että
unohdimme treenata urheilujuoman kanssa. Tämä eväsi
meiltä pääsyn finaaliin.
Akateemisen MM-Mölkyn jälkipelit pelattiin huisissa tunnelmissa Senssillä. Puolen yön
paikkeilla,
teekkarihymnin
jälkeen, tunnelma tiivistyi ja
palkintojen jako alkoi. Voittajaksi
julistettiin joku keltahaalarinen
joukkue,
mutta
suurimmat
suosionosoitukset sai kuitenkin
toiseksi tullut KoRKin 2. joukkue.
Taisimme kisapäivän aikana
mölkähtää aika pahasti. Mölkkysanaston mukaan lankesimme siis pelin lumoihin / jäimme
koukkuun. Verrattuna perinteiseen teekkarilajiin, kyykkään,
mölkky
sopii
paremmin
seurapeliksi
kaikenlaisille
teekkareille. Peli ei vaadi
kyykkämäistä voimaa, vaan puhdasta
tarkkuutta ja laskelmoivaa pelisilmää.

ENSI

Finaali

VUODEN MÖLKKYFINALISTIT

HELMI & JOHKU
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 tältä kauheudelta ja

TULE TEKEMÄÄN ENTISTÄ PAREMPAA KoRKkiruuvia!!!
Aloittaa voit vaikkapa yrittämällä ottaa yhteyttä päätoimittajiin telepaattisesti,
savumerkein tahi viidakkorummuin TAI meilaamalla osoitteisiin
niskasaa@students.cc.tut.fi ja laakso37@students.cc.tut.fi.
Julkaisukynnys on tunnetusti matala, jopa olematon ;)
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KONECUP
- Bommaripohjat ja pientä hikeä
Lukuvuoden ensimmäiset bommarit
järjestettiin
syyskuun
viimeisenä
torstaina. Niinpä perinteiden mukaan
Ahvenisjärven kenttä (ja Ahvenisjärvi!!)
täyttyi nahkakuulista tänä samana
päivänä. Turnaukseen oli ilmoittautunut 32 joukkuetta, joista yksi nukkui
onnensa (krapulansa) ohi. Alkupelit
alkoivat
aamuyhdeksältä,
ja
järjestäjien yllätykseksi ne saatiin
pelattua
aikataulun
mukaisesti.
Jatkopeleihin selvisi 8 joukkuetta,

joista tiukkojen playoffien jälkeen
finaaliin selvisivät Rooman Pyhimykset
ja joku toinen joukkue (eihän häviäjiä
muista kukaan).
Tänä vuonna moni joukkue oli mukana
hieman totisemmalla asenteella kuin
aiempina vuosina. Onneksi turnauksen
ilme pysyi kuitenkin leppoisana ja
teekkarihenkisenä. Tästä pitivät huolen
humoristiset
peliasut
ja
virvoitusjuomat.
Parhaiten
nestetankkaukseen oli varautunut Herwannan
ZSKA, jonka vaihtopenkiltä löytyi
saavillinen jääpaloihin haudattuja
kuohuviinija
shampanjapulloja.
Jalkapallo, jos mikä, on herrasmiesten
ja –naisten laji.
Tietenkin tekevälle teekkarille sattuu:
päivän aikana yksi pelimies kiidätettiin
Hervannan terveyskeskuksen hoiviin ja
toiselle haettiin jäitä Peyton Placen
avuliaalta
henkilökunnalta.
Muilta
haavereilta vältyttiin, ja eivätköhän
nämäkin kaksi peluria heiluneet illalla
TikTakin tyttöjen tahtiin bommarissa.
Niin.. loppuottelun
voitti siis Rooman
Pyhimykset ja he
veivät mukanaan
24 osaisen palkintomaljan. Vuoden
päästä sitten taas..

SIMO L.

KoRKkiruuvi 3 - 2001

11

Oulun
yliopiston
koneinsinöörikilta
Killan ikä, koko
numerotietoja?
36v/500/ja muita.

ja

muita

Konekilta verrattuna muihin Oulun
yliopiston kiltoihin?
Aktiivinen ja toimiva, ehkä myös aika
varakas, kaikki ei tykkää ja
useimmilla on vähän väärä käsitys
siitä, mitä meistä tulee isona.
Oulun konekilta verrattuna muihin
konekiltoihin?
Taidetaan olla vähän maalaisia
muiden
mielestä
ja
kamalan
kaukana, mutta mehän ollaan silti
fiksuimpia ja parhaita. Juttu luistaa ja
ei jännitetä. Meillä on parempia
perinteitä ja kaunein puheenjohtaja.
Mitä mieltä konekiltojen yhteistyöstä?
Pitää olla ja jatkaa ja lisätä.
Pidättekö yllä suhteita suomen
ulkopuolelle esim excumielessä?
Meillä ei ole ns. excuryhmää, mutta
paperikoneteekkarit käy ulkomailla
joka vuosi.

Miten kiltanne päätyi valitsemaan
värikseen punaisen?
Väri vakiintui 80-luvun alussa. Kaippa
se tulee meidän Ykästä :)
Jos haalareita ei oteta lukuun, mikä
on varma keino erottaa oulun
konelainen
muista
juhlijoista
(opiskelija)bileissä?
Niillä on hyvä meno ja reilu meininki.
Porukassa on vähemmän tyttöjä kuin
poikia.
Montako neliötä teidän kiltahuonessa on?
80
Oletteko koskaan vieraalla maalla
kaukana esiintyneet Tamperelaisina/
Otanemeläisinä/ lappeen Rantalaisina?
Ei, koska esiinnymme Oulun SIKkiläisinä.
Kysymyksiin avuliaasti vastaili

Mitkä ovat tärkeimmät kiltanne
vuosittaisista tapahtumista?
LASKIAINEN ja pikkujoulu, ehkä
myös Kauden korkkaus vanhemmille.

ULLA-KAISA JÄRVENPÄÄ
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KONEOSASTON UUSI OPINTONEUVOJA =
YOHANI, ROLIG, SILOPOSKINEN, (
Koneosaston vanha opintoneuvoja otti
vaarin omista neuvoistaan ja siirtyi
valmistumisputkikseen.
Uudeksi
koneosaston opintoneuvojaksi valittiin
syyskuun alussa Juhani Kalervo
Hornborg. Juhani on 25 -vuotias
poikamies, joka asuu Hervannassa ja
ajelee valkoisella 440 - Volvolla.
Juhanin strategiset mitat ovat 12
tuumaa, loput saa hänen mukaansa
päätellä itse. Vapaa-ajan harrastuksekseen hän mainitsee herkät hetket
itsekseen pimeässä, muuhun ei oikein
jää aikaa. Herkkien hetkien itsensä
kanssa lisäksi Juhani listasi elämänsä
peruselementeiksi syömisen, nukkumisen, paskalla käymisen sekä tytöt
lyhyissä kesämekoissa sopivan viileän
kesätuulen jäähdyttäminä.
Opinnot TTKK:lla koneella Juhani
aloitti vuonna 1998. Tällä hetkellä hän
on saanut kokoon kunnioitettavat 120
noppaa. Yohani tunnetaan myös
Koneenrakentajakillan toiminnasta ja
vielä vuoden loppuun asti hän toimii
KoRKin
talousvastaavana.
Kiltatoiminta on hänen mukaansa elämän
kannalta hyödyllistä, sillä toiminnan
ohella saa paljon tuttuja ja opiskelun
aikaan
saadut
kontaktit
ovat
työelämässä elintärkeitä. Opiskelun
kannalta kiltatoiminta saattaa hieman
venyttää vierailun pituutta TTKK:lla.

Opintoneuvojaksi Hornis haki, kun sai
tietää paikan olevan avoinna. Omien
sanojensa mukaan hän koki suuren
mission, että pystyy auttamaan
kanssaopiskelijoita. Juhanin löytää
päivystysaikoina K1446:sta eli maa-

PIILO )PERVO, HORNIS

nantaina 14-15, tiistaina 13-14 ja
keskiviikkona 10-14. Opintoneuvojan
luokse saavat hyvännäköiset-17 vuotiaat-kiimaiset-neitsyt-nymfomaanityttöset tulla koska tahansa ja minkä
asian kanssa tahansa. Muut voivat
sitten tulla helppojen opiskeluun
liittyvien kysymysten kanssa.
Parhaaksi asiaksi opintoneuvojan
virassa Juhani mainitsee sen, että ne
hyvännäköiset
tyttöset
tulevat
kysymään kysymyksiä. Tosin niitä ei
ole
näkynyt
vielä
ainuttakaan.
Huonona puolena hän pitää sitä, että
joutuu pläräämään kirjoja paljon ja
etsimään erilaisia opintokokonaisuuksia vuodesta -80 alkaen. Yleisin
asia, jota opintoneuvojalta on tähän
asti tultu kysymään on :”Hei kun mä
olen aloittanut opinnot vuonna 90, mun
pitäs nyt katsoa mitä kursseja pitäisi
lukea, että joskus valmistunkin täältä”.
Jos haluaa paljon rahaa valmistumisen
jälkeen suosittelee opintoneuvoja
kokonaisuutta, missä yhdistyy diplomiinsinööreille luonteenomainen matemaattisiin malleihin perustuva looginen
ajattelu, minkä pystyy integroimaan
tuotannon ja talouden harmoniseen
symbioosiin.
Itse
hän
lukee
pääaineena tuotantotekniikkaa ja
sivuaineena teollisuustaloutta. Juhanin
mielestä
työllistymismahdollisuudet
tuotanto ja talous -yhdistelmän lukijalla
on lähestulkoon 100 - prosenttiset.
Vaikka Juhani ei itse ole ollut
korkeakouluaikana ulkomailla vaihdossa, suosittelee hän sitä muille
opiskelijoille. Oleskelussa ulkomailla
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Juhani työhuoneessaan. Kuva on lavastettu.
oppii paljon enemmän itsensä kannalta
hyödyllisiä asioita ja saa uusia
kontakteja. Vaihdossa näkee, millaista
yrityskulttuuri on muualla mailmassa ja
maailmankatsomus laajenee.
Opintojen kannalta on hyödyllistä, kun
saa erilaista koulutusta ja näkee
millaista opiskelu on muissa maissa ja
samalla saa käsityksen, millainen
vaatimustaso muualla kuin Suomessa
on. Koulutuksen taso on Juhanin
kuuleman
mukaan
ulkomailla
pääsääntöisesti yhtä laadukasta kuin
Suomessa. Vaihdossa luetut opinnot
saa suurimmaksi osaksi hyväksytettyä
paluun jälkeen TTKK:lla.
Siihen, miten naisten ja miesten
työllistyminen konetekniikan alalla
eroaa, on opintoneuvojan mielestä
vaikeaa ottaa kantaa. Juhanin tullessa
opiskelemaan TTKK:lle koneella ei
vielä silloin ollut paljoa naisia
opiskelemassa.

Tällä hetkellä naisia näkyy paljon
enemmän
ja
naiset
menevät
vastaavalla kasvulla miesten edelle,
ainakin opiskeluissa.
Toki kaikkia naispuolisia kiinnostaa,
kuinka ja millaisella naisella on
mahdollista
tehdä
Yohanista
unpoikamies. Unelma huusholskan
ominaisuuksiksi Juhani listasi sen
edellämainitun 17- kesäisen tyttösen
ominaisuudet. Eli naisen tulee olla
ulkoisesti ja muodollisesti pätevä ja
sisäisesti oikeisiin tapoihin helposti
totutettava. Lisäksi Yohanin vierelle
mielivän on hyvä muistaa, että Juhanin
lempiruoka on härän sisäfile (jos ei
saatavilla, niin sikanautakin käy).
Juomaksi kannattaa tarjota aamuisin
Dom Perigionia tai vaihtoehtoisesti
appelsiinimehua ja illemmalla mr
Sandelsia.
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Tulevia tapahtumia
30.10. Kähmintäsauna
Killan nykyisen hallituksen puheenjohtajaehdokas ja hänen mahdolliset
kilpailijansa haastattelevat hallitustoiminnasta kiinnostuneita. Vanhat
hallituslaiset ja toimihenkilöt kertovat omista toimenkuvistaan.
Kähmintäsauna järjestetään konetalon saunalla tiistaina 30.10. kello
19.00.
Kaikki hallitustoiminnasta kiinnostuneet paikalle!

31.10. Bordelliexcu
KoRK järjestää excursion Otaniemeen KIKin Bordellibileisiin. Lähtö
Tampereelta kello 17.00, paluu bileiden jälkeen. Mukaan mahtuu 40
nopeinta. Matkat + bilelippu hintaan 100 mk (125 mk ei-jäseniltä).
Ilmoittautumiset KoRKiin.
Hieman faktaa:
Bordelli 31.10.2001 20-02 Smökissä
Etkot ja Jatkot Rantsulla
Asiaankuuluva asuste pakollinen.
Lisätietoja http://www.tky.hut.fi/~kik

01.11. FUKSIKALA
Fukseille melkein pakollinen KoRKin ja TVIKin yhteinen kala järjestetään
torstaina 1.11. Alkuillasta on ohjelmassa suunnistus, jonka jälkeen
vannotaan kala. Ole aito fuksi ja saavu paikalle!

01.11. Hyperventilaatiobileet
Perinteikkäät, suuren suosion saavuttaneet Hyperventilaatiobileet
järjestetään nyt jo kolmannen kerran! Bileet ovat Kantri Starissa.
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Tulevia tapahtumia

06.11. Teatteriexcu
KoRKin korkeakulttuuritoimikunta lähtee excursiolle Tampereen Teatteriin
tiistaina 6.11. Saunailta on Timo Kahilaisen ja Heikki Vihisen liukkaasta
lyijykynästä syntynyt, varmalla Kummeli-huumorilla varustettu komedia.
Liput KoRKin jäsenille 45 mk (muille 54 mk). Ilmoittautumiset KoRKissa
6.10. mennessä. Näytös on Frenckell-näyttämöllä klo 19:00.
Teatteriexcu täynnä, peruutuspaikolle voi ilmoittautua.

8.11.-10.11. RANKKAEXCU
KoRK lähtee kolmipäiväiselle rankalle Oulu-Tornio –suunnalle.

14.11. Killan sääntömääräinen syysyleiskokous
14.11. kello 14 pidetään salissa K1702 yleiskokous, jossa valitaan vuoden
2002 puheenjohtaja ja hallitus sekä päätetään ensi vuoden talousarvio.
Kahvia, pullaa ja fuksipisteitä!

16.11. Koneenrakentajakillan vuosijuhlat
KoRK juhlistaa 34-vuotista taivaltaan Tampereen komediateatterin
Juhlatalossa (Lapintie 3A) perjantaina 16.11. kello 19:00 alkaen.
Illalliskortit, joiden hinta on 200 mk, tulevat myyntiin 29.10.

4.12. Pikkujoulusauna
Pipareita ja glögiä (ainakin ;)) KoRKin pikkujoulusaunalla. Vuoden
viimeinen saunailta Mörrimöykyssä, ohjelmassa mm. puheenjohtajan
vaihtorituaali, mikäli uusi pj on saatu valittua.
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Edustajisto ja edustajistovaalit: mitä ne ovat?
Ylioppilaskunnan, jonka jäseniä me
kaikki TTKK:n jäsenet olemme, ylintä
valtaa käyttää edustajisto, kuten
valtion ylintä valtaa käyttää eduskunta.
Edustajiston tehtävänä ovat mm. valita
hallituksen muodostaja ja nimittää
TTKY:n
hallitus
sekä
valita
tilintarkistajat,
nimittää
hallintovaliokunta ja talousvaliokunta, nimittää
opiskelijoiden edustajat korkeakoulun
hallintoon sekä TTKY:n sääntöjen
määräämiin yrityksiin ja yhteisöihin,
hyväksyä TTKY:n talousarvio, päättää
TTKY:n
jäsenmaksusta,
käsitellä
TTKY:n toimintakertomus, vahvistaa
tilinpäätös, myöntää yhdistykselle
oikeus toimia TTKY:n alayhdistyksenä,
päättää
kiinteistöjen
ja
muun
huomattavan omaisuuden ostamisesta
ja myymisestä sekä päättää muistakin
asioista, jotka eivät kuulu TTKY:n
hallituksen toimivaltaan. Edustajisto on
siis varsin tärkeä elin ylioppilaskunnan
ja sen jäsenistön kannalta.
Edustajisto kokoontuu yleensä kuusi
tai seitsemän kertaa vuodessa.
Edustajiston toimintaa johtaa sen
puheenjohtaja, jonka edustajiston 35
jäsentä valitsevat keskuudestaan.
Edustajiston toimikausi on kaksivuotinen. Kahden vuoden välein
toimitetaankin koulullamme edustajistovaalit. Sama pätee muihinkin
Suomen
ylioppilaskuntiin.
Vaalit
käydään suurinpiirtein samanaikaisesti
kaikissa suomen yliopistoissa ja
korkeakouluissa.
Tämä vuosi on jälleen vaalivuosi, ja
edustajistovaalit
toimitetaankin
marraskuun 6-7. päivä. Esivaalit
järjestetään 30-31. päivä lokakuuta ja
Porin korkeakouluyksikössä 29. päivä
lokakuuta. Tiistaina 6.11 konetalossa

saavat äänestää aakkosissa A-M, ja
sähkötalossa N-Ö. Keskiviikkona 7.11
konetalossa N-Ö ja sähkötalossa A-M.
Esivaaleissa voi äänestää Päätalossa.
Edustajistovaaleihin voi ehdokkaaksi
asettua jokainen TTKY:n jäsen samoin
kuin ehdokkaita voi äänestää jokainen
TTKY:n jäsen. Ehdokkaat voivat
muodostaa vaaliliittoja, joiden avulla on
tarkoitus parantaa samanhenkisesti
ajattelevien ehdokkaiden läpipääsymahdollisuuksia.
Tähän
liittyen
vaaleissa on käytössä suhteellinen
vaalitapa. Tämä tarkoittaa, että
vaaliliiton ehdokkaiden saamat äänet
lasketaan yhteen ja vaaliliitosta eniten
ääniä saanut henkilö saa vaaliliiton
kaikki äänet, toiseksi eniten ääniä
saanut saa puolet äänistä, jne.
Konetekniikan opiskelijoilla on oma
vaaliliitto, jolla on killan hallituksen
myöntämä killan nimenkäyttöoikeus.
Vaaliliiton nimi on KoRKein oikeus ja
se on siis killan hallituksen tukema.
KoRKeimman oikeuden ehdokasluettelo henkilöiden vaalinumeroineen
ja
muutamine aiempine referensseineen on nähtävissä heti seuraavalla
sivulla.
Täydelliset
ehdokkaiden
luottamustehtävälistat
löytyvät
varsinaisista vaalimainoksista, jotka
ovat vaalimainoksia varten pystytetyillä
ilmoitustauluilla.
Muistakaa äänestää. Ylioppilaskunta ja
edustajisto tekee paljon jokaisen
opiskelijan päivittäiseen elämään
liittyvää
työtä
ja
päätöksiä.
Äänestäminen on paras tapa vaikuttaa
siihen, että asiat tulevat päätetyksi
mielestäsi parhaalla mahdollisella
tavalla.
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KoRKeimman oikeuden
ehdokkaat
142

Enroos Mirva
- KoRKin sihteeri 1999
- KoRKin fuksivastaava 2000 - 2001
- KoRKin emäntä 2000
- TTKY:n fuksijaosto 2000-2001
- KoRKin tutor 1999-2000
- KoRKin kulttuurivastaava 2001

Heinonen Esko

- KoRKin liikunta- ja tapahtumavastaava 1999
- KoRKin rahastonhoitaja 2000
- TEA-clubin rahastonhoitaja 2000
- TEA-clubin varapuheenjohtaja 2000
- TTKY:n Wappusihteeri 2000
- KoRKin tutor 1999-2001
- Edustajiston jäsen 2000-2001
- KoRKin pj 2001
- TTKY:n Hallintovaliokunnan pj 2001
- MM-kyykän päävastuullinen 2001
- Kiltaneuvoston varapuheenjohtaja 2001
- Keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaja 2001
- TEA-clubin tilintarkastaja 2001

Henttonen Tomi-Matti
- KoRKin kanttori 2000
- KoRKin ATK-vastaava 2001

144
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Hirvonen Panu
- KoRKin tutor 1999
- TTKY:n talousvastaava 2001
- Teekkariravintolat Oy, hallituksen pj 2001
- Teekkarikonsultit Oy, hallituksen pj 2001
- PUP, TTKY:n yhtiökokousedustaja 2001
- Tampereen YO-talosäätiön valtuuskunta 2001
- Kaukajärven opiskelijatalo Oy (Tupsula), hallituksen
jäsen 2001
- TOASin valtuuskunta, varajäsen 2001

145

146

Hornborg Juhani
- KoRKin talousvastaava 2001

Iivonen Johanna
- KoRKin rahastonhoitaja 2001
- KoRKin tutor 2001

147

148

Laaksonen Jenni
-

KoRKkiruuvin toimittaja 2001
KoRKin tiedotussihteeri 2001
KoRKin tutor 2001
KoRKin haalaritoimikunnan puheenjohtaja 2000

149

Lounasmaa Ilmo
- Immu Paskiainen 1997-2001
- TTKY:n kopo-vastaava 1997
- TTKY:n puheenjohtaja 1998
- KoRKin kanttori 1998
- TEKin hallituksen jäsen 2000-2001
- TTKK:n hallituksen jäsen 2001
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Niskasaari Paula
- KoRKin tiedotussihteeri 2001
- KoRKkiruuvin toimittaja 2001
- KoRKin tutor 2001

150

151

Pyrrö Janne
- KoRKin puheenjohtaja 1997
- TTKY:n talousvastaava 1998
- TTKY:n edustajiston puheenjohtaja 1999
- Edustajiston varajäsen 2000 - TOAS:in hallituksen jäsen 1999 -

Pyykkö Seppo
- KoRKin kanttori 2000
- Nääspeksi 2000
- KoRKin varapuheenjohtaja 2001
- KoRKin teollisuusvastaava 2001
- TTSS:n tilintarkastaja 2001

152
Suolahti Simo
- KoRKin kopiokonevastaava 2001
- KoRKin mikrotukihenkilö 2001
- KoRKin tutor 2001

154

153
Virtanen Katri

- KoRKin sihteeri 2001
- KoRKin tutor 2001
- KoRKin haalaritoimikunnan sihteeri 2000
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HAALARIPRO
Fuksielämän alkusekunneilla orpo
keltanokka huomasi, että kaverimagneetti näillä leveysasteilla ei
olekaan enää se uusi Corolla tai
Henkkamaukkanahkapökät. Jo sisäpihapippaloissa kävi selväksi, että
teekkariuden peruspilari tuntui olevan
KoRKipunainen,
tyylikäs
ja
monikäyttöinen
haalari.
Haalariheeboille tuntui löytyvän saman - ja
eriväristä seuraa, ja yhteenkuuluvuuden tunne oli Sirkuksessa lähes
veitsellä leikattavissa. Ja itsellä olo oli
bileissä alaston.
Seuraava aamu toi lohtua. Tutorit
infosivat, ja asiasta innostuneet ottivat
neuvosta vaarin: KoRKin fuksit tarvitsevat haalarit. Ja mikä tärkeintä: ennen
muita. Yksi jos toinenkin (yhteensä 29
kpl) rustasi nimensä listaan ja uhrasi
hyvälle asialle vapaaehtoisesti jopa
yöunensa (sekä muutaman titepk:n
luennon...). Toimikunnan perustava
kokous
pidettiin
30.
elokuuta.
Kokoustahti jatkuikin tiiviinä aina
haalarien saapumiseen asti, ja
osallistumisaktiivisuus säilyi parempana kuin hyvänä. Ensimmäisen
kokouksen päätössaldona allekirjoittanut
otti
haalarien
hankinnan
huolekseen ja muut aloittivat antoisan
uransa puhelinmyyjinä.
Mainosmyynti aloitettiin suhdepelillä.
Isien firmat, vuokranantajien firmat,
omat kesätyöpaikat sekä isien tuttujen
firmat
keikkuivat
listan
alussa.
Seuraavaksi tulivat aiemminkin haalareissa mainostaneet yritykset ja
ideoiden loppuessa käteen otettiin
Yritystele, jota selattiin takarajan
lähestyessä hartaasti. Luuri kasvoi
käteen kiinni, faksinkäyttö tuli pakkoopittua, ja keskuksen tädit oppivat

opiskelijanumerot ulkoa. Erityisesti
suunnatonta kunniaa pitää antaa
kahdelle toimikuntalaiselle, sihteerillemme Mikolle, joka soitti noin 50
firmaan ja myi niitä epätoivoisia, muille
kelpaamattomia paikkoja, ja Kaisalle,
joka soitti harvemmin, mutta myi 95%
varmuudella mainoksen kuin mainoksen tartuttuaan puhelimeen.
Haalarimainoksia on turha myydä, ellei
ole
haalareita.
Sovitustilaisuudet
järjestettiin jo orientaatioviikolla, ja
haalarit tilattiin hyväksi havaitusta
firmasta.
Ainoa
este
“haalarit
bommareihin” -tavoitteessa oli puuttuva kangas. 141 haalaria (suurin osa
isoja kokoja) tarvitsivat punaista
kangasta enemmän kuin varastossa
oli, ja loppumetreillä tämä aiheuttikin
harmittavan hidasteen. Toinen takaraja
eli FuksiWundeRunde olikin jo saavutettavissa, ja eikö vain Tampereen
kaduilla liikkunutkin tuona pilvisenä
keskiviikkoiltana lukuisia joukkoja
harhailevia
fukseja
punaisissa,
upouusissa haalareissaan.
Elämämme ei kuitenkaan kokonaan
ole haalareiden ympärillä pyörinyt,
mikä on tullut kokousten puheenvuoroissa havaittua. Opiskelija ei ehdi
sammaloitumaan, ja virallisistakin
kokouksista tuli usein, tosin vain
hetkeksi,
todellisia
tarinatupia.
Sihteerillä oli kyseenalainen kunnia
saada pöytäkirjoista asiallisen ja
asiapitoisen näköisiä. Myönnettäköön,
että haalaritoimikunnan kautta saa
ystäviä ja tutustuu uusiin ihmisiin,
erityisesti killan vakiokalustoon, eikä
vapaaehtoistyöstä nauttisi, jos sen
kuolemanvakavissaan ottaisi. Ns.
työnsä ohella toimikunta löysikin
hervantalaisen
sateen
syvimmän
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OJEKTI 2001

olemuksen lisäksi noin tusinan
kauniita, asiallisia ja kierteleviä
ilmauksia mainonnasta kieltäytymiselle.
Niin, lopulta mainokset saatiin kutakuinkin myytyä, laskut lähetettyä
firmoihin ja logot vietyä painatukseen.
Haalarit saapuivat, haalarit menivät
painoon ja haalarit olivat painossa.
Bommarit juhlittiin vapaalla tyylillä
vapaavalintaisissa vaatteissa, mutta
niin tekivät muutkin fuksit (ja tällä
kertaa TaRaKin fukseja ei lasketa
mukaan, sillä sellainen oli katala
temppu, joka vie helposti hauskuuden
koko haalarihankinnasta).
Maanantaina, 1.10.2001 konefuksien
opiskelijaelämään saapui vihdoin ja
viimein helpottava elementti: haalarit.
Ja ennen muita. KoRKinpunaiset
haalarit löysivät omistajansa parahiksi

ennen Spede Memorialia ja juuri
loistavasti
ennen
FWR:a,
eli
haalarimerkkien ompeluun jäi teoreettisesti ottaen runsaasti aikaa (mutta
mistään ei tahtonut tulla mitään, kun
piti tanssahdella peilin edessä
upouusissa, punaisissa haalareissa).
KoRK:in merkki on jo tosin tainnut
löytää useimmilla meistä fukseista
paikkansa haalareistamme. Haalaritoimikunta on siis tehtävänsä täyttänyt.
Viimeinen kokous pidetään sitten
myöhemmin, viimeisenkin haalarin
löydettyään
itselleen
kodin
ja
huolehtivan omistajan. Nyt kai pitäisi
lausua kiitoksia, mutta eivätköhän
asianomaiset työmuurahaiset tiedä
sen sanomattakin.

TOIMIKUNTAHOMMIA
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HEI HEI MITÄ KUULUU?
Syksyllä tuli konetekniikkaa lukemaan n. 140 uutta opiskelijaa. Onnistuin
pysäyttämään hetkeksi viisi fuksia ja tiedustelemaan kuinka syksy TTKK:lla
on lähtenyt käyntiin.
Haastateltavana olivat:
Esa Lehtinen (21), Mikko Takala (25), Hanna Hurme (20), Kaisa Juortamo
(19) ja Pasi Pajula (21).
Miksi haitte juuri koneelle?
Kaisa: Mulla vaikutti perhetausta. Hain
vain koneelle ja halusin tänne, en osaa
paremmin sanoa. Konetekniikka on
alkanut oikeastikin kiinnostamaan ja
nyt olen huomannut, että taidan olla
aivan oikealla alalla ja että oikeata
asiaa opiskelen.
Esa: No siis, onko se ala nyt
välttämättä se pointti? Kuitenkin pystyy
opiskelemaan
mitä
haluaa.
Käytännössä voi lukea vaikka kaikki
TiTe-kurssit, jos haluaa. Koneelle on
helppo päästä.
Hanna: Lukiossa mua kiinnosti vain
matikka ja fysiikka, en jaksa lukea ja
lukea, jaksan ennemmin laskea.
Ajattelin ensin hakea Tutalle, mutta
pelasin varman päälle, että pääsin
sisään. Olisin kyllä päässyt tutankin
kautta sisälle, mutta. Ei harmita, en mä
sinne haluaisi.
Mikko: Mulla vaikutti edellinen
koulutustausta, konepuolella ollaan
täälläkin.
Pasi: Ei sillä alalla niin väliä ole,
ennemmin tekniikkaa kun jotain
biologian tundrakurpitsan parittelumenoja.
Mikä oli sellaista, mitä ette osanneet
odottaa opiskelulta?

Esa:
Ryhmäkoot,
kaikki
on
luentotyylistä. Se on ainakin erilaista
mitä on aikasemmin on ollut.
Pasi: Ihmeen paljon vielä tälläkin
tasolla on ”pakkopullaa” esimerkiksi
harjoitukset, on pakko kerätä pisteitä.
Kaisa: Mun mielestä on ollut
rankempaa, kuin mitä osasin ajatella.
Koulu vie aika paljon aikaa ja sitten on
vielä kaikkea muuta toimintaa. Aika
täysi päiväistä, ei ole paljon muuta
kerinnyt tekemään.
Hanna: Harkat työllistää ihan hirveesti.
Esa: Aluksi ajattelin, että olisin ehtinyt
tekemään työtä koulun ohella – vähän
hiljasta voi olla.
Pasi: Enpä tiedä, kai se tästä helpottaa
toivottavasti.
Esa: Parempi ois.
Oliko lukujärjestyksen tekeminen
helppoa?
Kaisa:
Mä
otin
sen
valmiin
lukujärjestyksen.
Hanna: Harkkojen kanssa oli hiukan
ongelmia mihin väliin niitä ehtii
tekemään, osa meni luentojen päälle,
mutta muutenhan tulisi aivan törkeän
pitkiä päiviä.
Mikko: Otin opinto-oppaasta semmosia kursseja, mitkä kiinnosti ja sitten
vaan menin luennolle.
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Joko on selvillä, mitä aiotte täällä
lukea?
Hanna: Ei, pakolliset eka
Esa: Ekat pari vuotta mennään niin
sanotusti peruslukujärjestyksen mukaan ja sen jälkeen katson, mitä muuta
sinne mahtuu. Otan tässä rauhallisesti
ja 22,5 opintoviikkoa on tavoitteena.
Kaikki sen päälle tulevat on plussaa.
Kaisa: Ihan vielä en osaa sanoa, kun
en oikein tiedä mitä on tarjolla ja
millasia kursseja ne ovat. Pari vuotta
kun opiskelee pakollisia aineita, niin
tietää enemmän.
Mikko: Mä olen ajatellut paperinjalostustekniikkaa.
Pasi:
Mittaustekniikan
luennolla
tajusin, että koneautomaatio – siinä se!
Mitä tykkäätte KoRKista, onko ollut
hyötyä opiskelujen kannalta?
Pasi: No vanhoja tenttejä sieltä saa.

Esa: Ainakin rentoutumisjuttuja.
Hanna: En tiedä opiskelun suhteen,
mutta kilta on aivan ihana. Se on rento
ja kaikki on sillain lepposalla mielellä.
Vanhoja kirjoja olen saanut aika paljon.
Mikko: Ohjelmaa on killan puolesta
järkätty fukseille hyvin.
Onko kiltaan ollut helppo tulla?
Esa: Lähinnä omasta alotteesta täytyy
lähteä. Alkuun en tuntenut oikein
ketään, ja nyt on oppinut tunteen
enemmän ihmisiä ja nähnyt sellasia
tuttuja, joiden en edes tiennyt
opiskelevan täälä.
Hanna: Olin mukana haalaritoimikunnassa ja mainoksia täytyi käydä
killassa soittamassa ja sitten siitä vain
tuli semmonen paha tapa, että sinne
on aina mentävä.
Kaisa: Tuntuu, että sielä hilluu
kokoajan.
Esa: Kaikki tauot tulee vietettyä siellä.

Esa, Mikko, Pasi, Hanna ja Kaisa
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Mitä olette pitäneet fukseille
järjestetystä ohjelmasta ja oheistoiminnasta yleensä?
Esa: Välillä tuntuu, että on vähän
liikaa, kun joka viikko on jotakin ja
joskus vielä parina päivänä. Kyllähän
sitä toimintaa loppujen lopuksi on
sopivasti.
Pasi: Itsestähän se on kiinni, mihin
lähtee. Ei sitä kaikkeen ole pakko
mennä.
Hanna: Parina ensimmäisenä viikkona oli aika rankkaa, mutta niin kai
se täytyy ollakin. Sillain oli hyvä, että
tutustui muihin ja kokoajan oli jotakin
tekemistä. Kuitenkin on ihan hyvä,
kun on meno hiukan rauhottunut.
Oletteko ehtineet
kerhoihin?

tutustumaan

Mikko: Olen ainakin löytänyt hyviä
harrastuskerhoja.
Pasi: Aika vähän, kun ei oikein ole
aikaa. Harkkatehtävät ja opiskelu
muutenkin vievät niin paljon aikaa ja
lisäksi on tätä muuta menoa, niin ei
sitten ole näihin niinsanottuihin
kunnon harrastuksiin jäänyt aikaa.
Hanna: Ei ole hirveesti ehtinyt edes
ajatella aloittavansa mitään harrastusta, kun ne ei sovi kerta kaikkiaan
mihinkään väliin.
Esa: Pariin kerhoon olen ilmoittautunut ja olen muutamien meililistoilla. Yrittää olla mukana, mutta
aina on tuo aikajärjestely. Kurssit vie
aika paljon aikaa kokonaisuudessa.

Kaikki: myöntelyä.
Esa: Aiemmin en ole ollut missään
toimikunnassa mukana. Helppo tapa
tutustua muihin ja päästä kaikkeen
mukaan.
Hanna: Ei se meiltä niin paljon aikaa
vienyt, kuin sihteeriltä ja puheenjohtajalta. Kivaa oli sekin, että tiesi
projektin kestävän vain hetken aikaa.
Miltä
teistä
tuntui,
kun
rakennuskillan
fukseille
olivat
vanhemmat
tieteenharjoittajat
hommanneet haalarit valmiiksi?
Esa: No toimintaan se ei vaikuttanut
mitenkään. Vähän otti päähän, kun
käytännössä me ei enään oltu
ensimmäisiä, jotka saivat haalarit. Me
oltiin
käytännössä
toisia,
mutta
periaatteessa ensimmäisiä.
Kaisa & Hanna: Meidän mielestä ne
oli tylsiä - pilasivat koko idean.
Hanna: Oli kiva, kun kuuli muiltakin
kommenttia, että nämä ovat nyt
ensimmäiset itse hankitut haalarit. Ei se
raksan homma sitten enää haitannut.
Esa: Eniten otti päähän Anturi, jossa
oli juttu raksasta ja siitä, että ne ovat
saaneet haalarit ensimmäisenä.
Kaisa: Mun mielestä tuolla hommalla
vietiin fukseilta mahdollisuus osallistua
tällaiseen toimintaan.
Kaikki: Hyvä homma että fuksit
hommaa haalarinsa itse.

Minkälaista oli olla mukana
hommaamassa KoRKin fukseille
haalareita?
Mikko: Kyllähän se aika paljon vei
aikaa. Ainakin sihteerin hommissa.
Kaisa: Oli kivaa ja olen tyytyväinen
että menin siihen. Etenkin siinä
projektissa tutustui muihin.
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Tulevaisuuden Master of
Simulation
Toukokuussa 2001 valmistunut Hasse
Nylund (29) aloitti opiskelun TTKK:lla
vuonna 1993. Kovin pitkälle Hasse ei
valmistumisensa jälkeen työhön lähtenyt, vaan vaikuttaa edelleenkin
TTKK:lla tuotantotekniikan laitoksella.
Pääaineena Hasse luki tuotantotekniikkaa 45 opintoviikkoa ja hetken
muistilokeroita kaiveltuaan tuli siihen
tulokseen että sivuaineena oli: ”öö joku
automaatiotekniikka (15 ov)”.
Opiskelijauransa aikana Hasse ehti
lukemaan TTKK:n opintojen lisäksi
viron kieltä neljä opintoviikkoa
yliopistolla. Suunnitelmissa oli myös
aloittaa parapsykologian opinnot,
mutta se jäi jostakin syystä aikeeksi.

Hyvästä työpaikasta huolimatta Hasse
on suunnitellut jo jatko-opintoja.
Motivaatiota jatko-opintoihin hän on
saanut ajatuksesta opiskella niin
kauan, että osaa enemmän kuin
kukaan muu simuloinnista, jonka
jälkeen hän voisi tituleerata itseään
”Master of Simulationiksi”. Lisäksi
uusien asioiden oppiminen ja haasteelliset työtehtävät tohtorina kiinnostavat.
Valmistumisesta haaveileville Hasse
haluaa kertoa, että tenttejä tulee aina
lisää ja että kaikki kurssit ehtii suorittaa
ennen valmistumista ja toteaa että:
”koittakaa pitää tarpeeksi hauskaa
opiskeluaikana,
kerkiätte
sitten
olemaan tylsiä Dillejä myöhemminkin”.

JENNI.
Oman diplomityöpaikan saamisen
Hasse kuvaa helpoksi. Hänen
mukaansa diplomityö oli periaatteessa vain yksi projekti, joka sattui
juuri oikeaan ajankohtaan. Diplomityönsä hän teki tehdassimuloinnista
Patria Finavicompille, TTEK-laitokselta käsin. Hassen mielestä diplomityöaiheesta oli suuresti hyötyä
nykyisessä työnkuvassa tuotantotekniikan laitoksella, koska hän
jatkaa sielä vastaavissa hommissa.
Työpaikan saaminen valmistumisen
jälkeen ei Hassen mielestä ollut
kovin vaikeaa, koska hän työskenteli
tuotantotekniikan
laitoksella
jo
opiskeluaikanaan ja sai jatkaa sielä
valmistumisen jälkeen. Työnkuvan
hän kertoo vastaavan aika pitkälti
sitä, mitä jo opiskeluaikoina kuvitteli.
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KONEOSASTOLTA VALMISTUNEET
11.4.01
25. Kalle Einola
Hakkuukoneen hakkuupään
hydraulijärjestelmän kehittäminen
Hydrauliikka ja automatiikka

Tuotantotekniikka

26. Jani Nyman
Paaluelementtijatkoksen laadunvarmistus
Tuotantotekniikka

37. Taneli Kuisma
Partikkelilaskenta vesihydrauliikassa
Hydrauliikka ja automatiikka

27. Kimmo Närhi
Kierrätyspolttoaineen puristus- ja
muovipäällystyslaitteen suunnittelu
Energia- ja prosessitekniikka

38. Timo Mantila
4/3 –suuntaproportionaaliventtiilisarjan
kehitystyö
Hydrauliikka ja automatiikka

9.5.01
28. Juha Iivari
Tilavuusmallien hyödyntäminen ja 3D-CAD –
suunnittelu nykyaikaisessa
nostinkehityksessä
Koneensuunnittelu

39. Mikko Mattila
Tuotelinjan strategia ja markkinointisuunnitelma
Teollisuustalous

29. Olli Järviö
Voiteluainetyypin vaikutus
hammaskosketuksen kitkaan
Koneensuunnittelu

36. Kyösti Keto
Työstökoneen modernisointi
Tuotantotekniikka

40. Anssi Meriläinen
Toiminnan kehittäminen pk-yrityksessä
Teollisuustalous
41. Esko Mertsalmi
Mobiilituotekonseptin kehittäminen
Teollisuustalous

30. Jukka Kujanpää
RBD-analysaattorin pitkäaikainen käyttö
soodakattilaolosuhteissa
Paperinjalostustekniikka
31. Tero Laakso
Koneensuunnitteluprosessin kehittäminen 3DCAD –järjestelmän keinoin
Koneensuunnittelu
32. Hasse Nylund
Mallinnuksen ja simuloinnin käyttö
kevytrakennetuotteen tuotettavuusanalyysissä
Tuotantotekniikka
33. Sari Semenoja
Hydrauliikkakorjaamon kokeiluvälineistön
vaatimustenmukaisuustarkastelu
Hydrauliikka ja automatiikka
6.6.01
34. Jaakko Alajoki
The Development of Information Transfer in a
Manufacturing Environment
Tuotantotekniikka
35. Tero Jännes
Tuotantoprosessin tehokkuusmittaus

42. Ville Pietikäinen
Kokoonpanon kehittäminen liikeaikajärjestelmän avulla
Tuotantotekniikka
43. Arto Salonen
Simuloinnin hyödyntäminen kokoonpanolinjan kehittämisessä
Tuotantotekniikka
44. Ari-Matti Sihvonen
Sähköisen informaatiotaulun runkorakenteiden lujuustekninen suunnittelu
Teknillinen mekaniikka ja optimointi
45. Antti Sorri
Remote Monitoring System for Automatic
Filters
Hydrauliikka ja automatiikka
46. Timo Taurén
Lastuamisen tehokkuus Suomessa
Tuotantotekniikka
47. Tapio Toivonen
Prosessikohtaisten tuottavuusmittareiden
kehittäminen teräsrakenneteollisuuteen
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Tuotantotekniikka
48. Juha Uusinoka
Anti-Slip Function for Feed Rollers in
Harvester Head
Hydrauliikka ja automatiikka
49. Ville Viitasalo
Traktorin suunnanvaihtimen simulointi
Hydrauliikka ja automatiikka
22.8.01
50. Carlos del Corral Gracia
Global Study of the Requirements for
Mechanical Angle Heads and Their
Manufacturer
Koneensuunnittelu
51. Kalle Kauppinen
Material Flow Control in Automated Assembly
Tuotantotekniikka
52. Arto Laamanen
Ilmapitoisuuden hallinta vesihydrauliikas-sa
Tuotantotekniikka
53. Lasse Purma
Perälaatikon parametrinen 3D-suunnittelu
Koneensuunnittelu
12.9.01
54. Niko Aarras
Jatkuvatoimisen jauhe- ja nestekemikaaleilla
soveltuvan sekoittimen kehittäminen
Koneensuunnittelu
55. Janne Aho
Soveltuvuustutkimus Six sigman
menetelmässä toiminnan kehittämisvälineenä
raskaassa konepajateollisuudessa
Tuotantotekniikka
56. Pekka Hirvonen
Pyörivän sähkökoneen tuottavuussuunnittelu
Tuotantotekniikka
57. Juho Keskinen
Taajuusmuuttajan pöly- ja roiskesuojaus
Koneensuunnittelu
58. Jarmo Kivi
Telakan turvallisuustoiminta
Turvallisuustekniikka
59. Mikko Lahtinen
Pingotuspöydän suunnittelu
Koneensuunnittelu

60. Kristian Leppänen
Machine Design Automation of Modular and
Customised Products
Koneensuunnittelu
61. Ronny Lindqvist
Koneistuksen tarjous- ja tilausdokumentaation automatisointi
Koneensuunnittelu
62. Jari Painokallio
Ohutlevytuotteiden suunnitteluohjelmiston
kehittäminen
Tuotantotekniikka
63. Kari Pienimäki
Typenoksidien muodostuminen ja pelkistyminen liekkisulatusuunissa
Energia- ja prosessitekniikka
64. Sami Sillman
Lohkovarusteluprosessin laatu
Tuotantotekniikka
65. Elina Voutilainen
Suihkuharjoituslentokoneen pituusohjausjärjestelmän lujuus- ja vikatarkastelu
Teknillinen mekaniikka
10.10.01
66. Juha Halminen
Käynnissäpidon kehittäminen suomalaisessa
konepajateollisuudessa
Tuotantotekniikka
67. Kimmo Korhonen
Komponenttikirjastot koneensuunnittelun
CAD-järjestelmässä
Koneensuunnittelu
68. Mikko Lehtola
Kämmenmikrot paperihuollon apuvälineenä
Koneensuunnittelu
69. Teemu Levonmaa
Ontelolaatan esijännityslaitteiden kehitys ja
standardisointi
Koneensuunnittelu
70. Martti Nyhä
Kipin kannatinakselin suunnittelu
Koneensuunnittelu
71. Sami Takaluoma
Murskaimen kulutusosan kulumiskestävyyden
parantaminen
Tuotantotekniikka
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puh: (03) 365 2101
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