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Tämän pääkirjoituksen tunnistaa
paitsi otsikosta, myös siitä, että tässä
käytetään muka pätevältä
kuullostavia sanoja, jotka eivät liity
mihinkään millään tavalla. Bonuksena
esitän nämä sanat tällä kertaa
mahdollisimman huonolla suomen
kielellä.
Mitä tähän sektoriin kuuluu, tehdään pitkässä juoksussa liian
paljon asioita näissä puitteissa. Jo muinaiset roomalaiset
omasivat kyvykkyyttä olla tajuamatta tämän lauseen merkitystä
yhteiskunnan kannalta alasta riippuen. No niin. Minä kehitän
tätä taitoa edelleen sitten isona.
Naamat ovat jälleen vaihtuneet Koneenrakentajakillassa, mutta
miehet käyttäytyvät edelleen huonosti ja tytöt ovat äkäisiä.
KoRKkiruuvin tekijäkuntakin on muuttunut, mutta huumorin
huono taso säilyy ja ideat ovat joko huonoja tai jäävät
toteuttamatta.
Tämänkin kirjoituksen idea on kaikessa huonoudessaan apinoitu
toisaalta. Kylläpä idean isää nyt mahtaisi hävettää, jos tämän
lukisi.
Paula
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Puheenjohtajan palsta
Uusi vuosi, uudet naamat
No niinpä niin. Vuoden vaihtuessa vaihtui myös perinteiseen
tapaan killan hallitus ja toimihenkilöt. Varsinaisia uusia naamoja
tuli mukaan viime vuoteen verrattuna hillitymmin ja bändin
kokokin typistyi yhdellä. Mutta ei silti syytä huoleen: KoRKin
jäsenistöä edustaa tänäkin vuonna TTKK:n killoista
runsaslukuisin joukko.
Killan hallituksessa tehtävänimikkeet pysyivät jotakuinkin samoina, toimihenkilö- puolella
sen sijaan ovat puhaltaneet muutosten tuulet. Excursioita järjestelee tänä vuonna kaksi
henkilöä, teollisuusvastaava ja excumestari. Tällä työjaolla voimme keskittyä enemmän
teollisuuden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja jakaa tasaisemmin syksyllä järjestettävän
Ulkomaan Rankan työkuormaa. Aivan uutena ihmeenä löytyy Historiikkipäällikkö ja –
sihteeri. Heidän tehtävänään on jatkaa KoRKin 35 –vuotis historiikin kasaamista.
Muuten, huolimatta nimikkeiden muutoksesta, ovat tehtäväkuvat säilyneet jotakuinkin
entisellään, mikä on toiminnan vakauttamisen kannalta hyvinkin tarkoituksenmukaista.
Toiminnan vakauttamisen ohella syksyn Ulkomaan Rankka ja 35 –vuotis juhlavuosi
työllistävät kiltaa runsaasti. Tästä huolimatta kaikki perinteinen toiminta saunailtoineen,
excursioineen, Kone-Cuppeineen, KoRK-Cruiseineen jne. tullaan varmasti
järjestämään. Non-Alcoholic (tai Less-Alcoholic) tapahtumia järjestetään
korkeakulttuurin merkeissä mm. nyt keväällä teatteriexcursiona. Ja saattaapi olla, että
keksimme vielä jotain muutakin kivaa matkan varrelle...
Lystinpidon ohessa kilta toimii myös jäsenistön äänitorvena osaston suuntaan, minne
olemmekin saavuttaneet erittäin hyvät suhteet. Tästä voidaan kiittää edellisiä osaston
johtajia sekä killan puheenjohtajia. Tätä hyvää linjaa on tarkoitus jatkaa myös tänä
vuonna esimerkiksi myötävaikuttamalla osaston opetuksen kehittämiseen.
Uusia naamoja tuli myös vuodenvaihteessa killan jäsenistöön, kun otimme vastaan
kokonaiset kolme kappaletta kevätfukseja. Tervetuloa (punaiseen) iloiseen joukkoon!
Keväällä fuksivuosi alkaa kiihtyä kohti loppuaan, päättyen loppujen lopuksi
Tammerkoskeen. Nyt kannattaa olla tarkkana, ettei fuksivuosi pääse livahtamaan ohi
– tapahtumia on runsaasti, ja ellei ole tarkka, joku saattaa jäädä väliin. Tietysti on myös
vaarana, että fuksivuosi jatkuu vielä seuraavanakin vuonna, tai jopa muutamana
seuraavana, mutta vaarasta aiheutuva haittatekijä jääköön jokaiselle oman harkinnan
varaan...
Tapahtumarikasta vuotta kaikille ja muistakaa, ”KoRK kaikkien kaveri” (paitsi Skillan
pienellä varauksella...)

-Hornis-
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Jassukasta diplomi-insinööriksi
Jaakko Kleemola onneksi olkoon
valmistumisesi johdosta.
Kiitos kiitos!

Miten valmistumisjuhlat sujuivat?

Oli erittäin mukavat pirskeet. Oli
mukava tavata ystäviä, joiden kanssa
tätä koulutaivalta on tehnyt. Varsinkin
vanhoja opiskelijoita oli mukava
nähdä, kun niitä tapaa nykyään muuten
niin harvoin.
Mikä oli pääaineesi, millä
perusteella valitsit sen? Mitä
mielestäsi kannattaa pitää mielessä
pääainetta valitessa?

Pääaineekseni muodostui lopulta
koneensuunnittelun
laitokselta
konstruktiotekniikka. Kesti pitkään, ennen kuin
selvisi, mikä lopulta pääaineeni olisi. Olen
nuoresta asti ollut kiinnostunut koneista ja
laitteista, ja kai tämä viimein johti siihen, että
valitsin konstruktiotekniikan. Opiskeluni
alkuajoista asti olen lukenut opintoja hyvin
monelta eri laitokselta. Peruskurssit antavat
käsityksen jokaisen laitoksen antaman
opetuksen sisällöstä. Koulussamme voisi
opiskella vaikka kuinka paljon kaikkea
mielenkiintoista, mutta lopulta on keskityttävä
johonkin. Mielestäni on tärkeää tietää asioita
edes hieman monelta alalta, jotta saa asioista
laajemman käsityksen. Siis ennen kuin valitsette
pääaineen, tutustukaa mahdollisimman monen
laitoksen tarjontaan.
Mistä teit diplomityösi, mistä löysit aiheen
ja paikan? Miten DI-työn teko sujui? Mitä
kannattaa muistaa DI-työpaikkaa etsiessä?

vikadiagnostiikka värähtelymittauksien ja
neurolaskennan avulla”. Siinä sovelletaan
neurolaskentaa
hammasvaihteistoissa
esiintyvien erilaisten vikojen löytämiseen ja
luokitteluun. Työni kuului osana jo kolmatta
vuotta kestäneeseen VÄRE-projektiin.
Diplomityöni aiheen löysin noin vuosi sitten, kun
teimme
tehonsiirron
erityistyötä
Koneensunnittelun laitokselle. Tällöin professori
Lehtovaara, joka työtämme valvoi, tarjosi meille
tätä työtä ja olin kiinnostunut työstä oikeastaan
välittömästi, vaikka en tiennyt tarkkaan sen
sisältöä. Työ osoittautui erittäin kiinnostavaksi,
ja kun sitä pääsi tekemään täällä koululla, sain
suoritettua myös samalla kurssini loppuun. Työn
tekeminen sujui ilman suurempia ongelmia.
Pitäkää silmänne auki ja ottakaa selville
kaikenlaisia mahdollisuuksia tehdä D-työ.
Kannattaa pyrkiä etsimään D-työ, joka
kiinnostaa itseä. Tällöin tekeminen on mielekästä
ja siihen tulee paneuduttua kunnolla. Usein
ongelmana D-töillä on että ne paisuvat liikaa,
joten kannattaa ennen aloittamista rajata
tarkkaan työn raamit. Muuten kerjäät itsellesi
ikävyyksiä.

Diplomityöni nimi on “Hammasvaihteen
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Kuinka hyvän pohjan olet saanut työhösi
TTKK:lla? Tuntuuko, että tulet
tarvitsemaan tietoja, mitä olet täältä
saanut?
Mielestäni olen saanut erittäin hyvän pohjan
täällä ollessani ja tiedän, että saamistani tiedoista
on hyötyä tulevaisuudessa.
Onko sinulle jäänyt mieleen jotain
moitittavaa tai parannettavaa TTKK:lta?
Kurssien sisältöä, opetusmateriaalia ja opetusta
voi aina parantaa. Se ei ole koskaan täydellisellä
tasolla. Koneosaston puolella puhutaan nykyään
imago-ongelmasta. Konepuolen hommat ovat
kuulemma likaisia yms. Tämä ei ole nykyaikana
totta, mutta kun mietin asiaa edelleen, tämä on
myös ongelma. Nykyään hyvin monet koneelta
valmistuneet tietävät käytännön työskentelystä
hyvin vähän. Miten meidän pitäisi osata
suunnitella, jos emme tunne käytettäviä
työvälineitä ja niiden ominaisuuksia. Ei tämän
koulun tarkoitus tietenkään ole olla mikään amis,
mutta ihmisille pitäisi antaa mahdollisuus omalla
ajalla päästä opettelemaan esimerkiksi
sorvaamista tai hitsaamista jonkun ammattiihmisen opastuksella ja saamaan tällä lailla lisää
tietoa ja omia kokemuksia. Tällaisia asioita ei
opi kirjasta. Esimerkiksi kerran viikossa
järjestetty mahdollisuus opetella käytännön
asioita olisi erittäin suotavaa.

Olit
paljon
mukana
kiltaja
kerhotoiminnassa. Missä kaikessa olit
mukana ja minkälaiset kokemukset niistä
jäävät?
Olen
toiminut
neljä
vuotta
Koneenrakentajakillassa, eli miltei koko
opiskeluaikani. Tämä aika sisältää runsaasti
kaikenlaista toimintaa. Vuoden 2000 toimin killan
puheenjohtajana, ja tämä vuosi oli työntäyteinen
ja erittäin opettavainen. Noin kolme vuotta olen
ollut Perinneseurassa. Siellä on myös tullut
tehtyä kaikenlaista. Bommareita olen ollut
järjestämässä neljästi, ja muita pienempiä bileitä
on lukematon määrä. Viime vuonna olin TEAclubin mukana järjestämässä MM-kyykkää.
Ylioppilaskunnan edustajistossa istun nyt toista

kautta. Osastoneuvostossa olen istunut
opiskelijavarajäsenenä. Kaikki kokemukset
opiskelijatoiminnasta ovat erittäin positiivisia. Ei
tätä muuten oli tullut tehtyä. Se on antanut paljon
kokemuksia ja eritoten ystäviä.

Miten tästä eteenpäin? Mitä haasteita
sinulla on jatkossa, vieläkö sinuun saattaa
törmätä koululla?
Jaa-a, ainakin nyt jatkan opiskelujani täällä
koululla jatko-opiskelijana, mutta aika näyttää,
mitä tulee tapahtumaan. Tällä hetkellä tämä
ratkaisu tuntuu oikealta, ja kun
koneensuunnittelussa tuntuu olevan paljon
erilaisia projekteja, joissa saa toimia suhteellisen
itsenäisesti, asiat on ihan kohdallaan. Haasteita
sinänsä minulla ei ole ollut pitkään aikaan, mutta
lähinnä haaveita, joita olen yrittänyt toteuttaa.
Mutta niistä en tässä viitsi kertoa tämän
enempää. Pysyköön ne omina haaveinani. Kyllä
minuun törmää koululla ainakin muutaman
vuoden ajan vielä… kai.

Mitkä olivat parhaat
kouluaikanasi?

bileet

koko

No jos Wappuviikkoja pidetään yhtenä isona
bileenä, niin se oli sitten fuksiwappu. Onhan noita
ikimuistoisia juhlia muulloinkin vietetty, mutta
ehkä toi Wappu oli silti paras.

Mitä haluat sanoa niille, jotka vielä jäävät
koululle ahertamaan?
Lähdetäänkö Apinaan yhelle! No ei vaine.
Muistakaan ahertaa, mutta ottakaa välillä myös
lunkisti ja tempatkaa vähän… Tseppiä vaan
kaikille, ja tehkää ne fyssantyöt ajoissa!
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Harri Kailanto, KoRKin uusi
kiltakummi
killan ja yo-kunnan välillä. On myös hyvä, että
killalla on yo-kunnassa joku tuttu hemmo,
jonka puoleen kääntyä yo kuntaa koskevissa
asioissa, tai kun on jotain muuta, missä
kokemuksesta on apua.
Mikä on TTKK:n paras kilta?
———sensuroitu———
Miksi KoRK on niin hyvä kilta?
Koska punainen on pian tulossa muotiin.
Maistuuko sinulle munalikööri?
Tiesi nimen omaan KoRKin kummiksi?
Spriten kanssa se olisi ihan jees.
Nimesi ja taustasi vielä kerran?
Harri Markus Kailanto, minulla on
isoveli mutta ei se mikään DI ole, se on myös
ollut KoRKin kiltakummi. Skillasta olen
peräisin. Teekkarivastaava on perinteisesti ollut
myös KoRKin kiltakummi ja jatkan perinnettä
oikein mielelläni. 68 noppaa ja 3 vuotta
Skillassa. Speksissä aina mukana.

KoRK on vanha ja perinteikäs kilta.
Minulla ei ole ikinä ollut mitään ristiriitoja
korkkilaisten kanssa. Olen ollut pitkään Skillan
toiminnassa mukana, ja halusin nähdä jonkin
muun killan vastapainona sille. Halusin myös
nähdä toisen suuren killan toiminnan. (TiTeä ei
lueta suureksi)
Paljonko on luvun e likiarvo?
6,4.. ja jotain.

Miten skiltalainen sopii KoRKin
kiltakummiksi?
Äärettömän hyvin. KoRK-Skilta on
semmoinen Suomi-Ruotsi maaottelu. (Pienen
pakottamisen jälkeen) Tottakai KoRK on vähä
parempi kuin Skilta.
Mikä kumma ajaa ihmisen korkin
kiltakummiksi?
Olen TTKY:n teekkarivastaava, ja yokunnassa ollaan kiinnostuneita kiltojen
toiminnasta, joten on hyvä olla jokin yhteys

VAROITUS: Tästä alkavat KoRKin
tyttösektion vaatimat kysymykset.
Minkä värisiä kalsareita käytät yleensä?
Vaihtelee, juuri nyt vihreät, löytyy myös
sinisiä,punaisia ja vihreitä. Harmaa lienee
yleisin.
KoRKin tyttösektion kysymykset päättyvät
tähän.
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Miksi WTC sortui, ja mikä oli roolisi
siinä?
Valitettavien yhteensattumien summa, en
myönnä mitään
Minkä värinen on paperikone?
Mä oon kyllä nähny tosi monta, mutta
en silti muista... Kai se harmaa on..
Kerro jotain kaunista KoRKin tytöille.
”Näin kerran kauniin sinisen kukan,
jonka vieressä kaksi perhosta tutustui toisiinsa.
Aurinko paistoi, ja sai kaiken näyttämään juuri
niin hyvältä, kuin maailma voi parhaimmillaan
näyttää. Vähän tämän jälkeen näin ensimmäisen
kerran korkkilaisia tyttöjä ja vasta silloin tajusin
mitä kauneus on”

Luentoruno
Väsynyt mies
istuminen on
Väsynyt mies
istuminen on

istuu,
tärkeää.
ei ymmärrä,
tärkeää.

-Anonyymi ammattilainen

Lopuksi vanhan kiltakummin Heikki
Tapolan terveiset uudelle kiltakummille.
Otetaan kilta haltuun!

-Tule tekemään entistäkin parempaa
KoRKkiruuvia!!
Meillä on loistava väylä, jolla sinäkin voit
tuoda ideoitasi esiin. Ota yhteyttä lehden
tekijöihin, tai laita postia kork@cc.tut.fi.
Kirjoittaminen on kivaa!!
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Opiskelua
Uusi vuosi, uusi raha ja niin edelleen. Niin on ainakin tätä kirjoittaessa. Taas on myös uusia
luennoitsijoita: hyviä, ja sitten ei niin hyviä. Hyvä luennoitsija on luennolla oppimisen tärkein
edellytys. Onnistunut esitys herättää opiskelijan oman kiinnostuksen ja halun oppia asia
juurta jaksaen. Epävarmojen luennoitsijoiden saleista teekkarikansa liukenee kuin sokeri
sateeseen. Pitäisi muistaa, että myös luennoitsija tarvitsee onnistunutta luentoa varten
innostuksen luennoimista kohtaan. Tässä tietysti opiskelijat ovat avainasemassa. Nukkuva
ja ees taas vaeltava yleisö ei varmasti ole avuksi. Useat opettajat ja assistentit yrittävät
aktivoida oppilaita kyselemällä, herättää keskustelua tarinoimalla hieman asian vierestäkin
ja hymyilyttää väkeä hauskoilla heitoilla, mutta yleensä aina tämä kaatuu luokan tai luentosalin
valtaavaan hiljaisuuteen. Näin ei saisi olla. Ovatko kaikki ujoja, vai eikö ketään vain kiinnosta
mikään, en tiedä. Opettaja kuitenkin tarvitsee onnistuneen opetuksen tueksi hyväksyvän
yleisön.
Mikä sitten muka velvoittaa opiskelijan ruokkimaan opettajan työmotivaatiota?
Opettajallehan maksetaan palkkaa, vieläkö täytyisi yrittää ymmärtää sitä tuollakin kurssilla
jaarittelevaa älypäätä? Ehkäpä kuitenkin rauhallisessa ilmapiirissä jaksaa opiskella paremmin.
Aktiivisesti opetukseen suhtautuva ryhmä oppii varmasti asiat hyvin. Sitä paitsi, vasta oma
aktiivisuus antaa myös oikeuden kritisoida opettajan suoriutumista. Jos yleisö on antanut
luennoitsijalle edellytykset hyvän luennon pitämiseen, sen palautetta ei voi opiskelijoiden
käytökseen vedoten ohittaa.
Oma kysymyksensä ovat tietysti ne muutamat, jostakin vuosisadan alun yliopistomaailmasta
opetustapansa ja tyylinsä hakeneet opettajat. He eivät välttämättä edes huomaa
oppilaslauman olemassaoloa. Missään asioissa ei jousteta, ja opiskelijoita paimennetaan
kuin lammaslaumaa. Heitäkin löytyy. Sellainen opetus ei kuulune 2000-luvulle. Luennoitsijan
on oltava myös hyvä opettaja, hänen on ansaittava yleisön hyväksyntä. Nykyään ei tule
sallia opettajien palkkaamista vain korkean tietotason perusteella, on oltava myös luonteva
esiintyjä. Muuten opettaja on kuin “teknisiä taulukoita” lukion ykkösluokkalaisen käteen
annettuna: tietoa on, mutta muodossa, josta sitä on mahdotonta omaksua.
Oppiminen ja opettamisen oppiminen, vaikeita lajeja, sano.
Aki Grönblom
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Jaostotoiminta TTKK:lla.
Jäivätkö nakkikekkerit väliin? Haluatko vaikuttaa? Etkö tiedä, mitä on
jaostotoiminta? Jos vastasit “kyllä”, vastauksen muuttaminen “ei”
asentoon alkaa lukemalla tämä artikkeli

Ylioppilaskunta hoitaa
opiskelijan asiaa monin tavoin.
Yksi oleellinen tapa on
jaostotoiminta. Jaostot ovat
kaikille avoimia foorumeita
joissa myös kaikilla killoilla on
edustus. Esim. yliopistolla
jaostoilla on suuri merkitys; ne
ottavat paljonkin kantaa
politiikkaan
ja
päätöksentekoon. TTKK:lla
jaostot ovat keskittyneet
pääasiassa
TTKK:n
opiskelijoiden
oloista
huolehtimiseen. Jaostoja on
kymmenen kappaletta. Niissä
toimivilla ihmisillä on
mahdollisuus saada paljonkin
hyvää aikaan. Jaostoihin voi
myös tulla vain kuuntelemaan ja
juttelemaan ko. jaoston asioista. Lisäksi
jaostotoiminnassa tapaa taas kerran uusia
teekkaritovereita. Kahvit ja sämpylät
kuuluvat olennaisena osana jaostotoiminnan
antimiin. Eivätkä jaostot mitään
kuolemanvakavia tilaisuuksia ole.
Sosiaalipoliittinen jaosto
Sopojaosto pysyy ja pitää muitakin ajan
hermolla sosiaalipolitiikassa. Opintotuki,
tervedenhulto ja asumisasiat ovat
sopojaoston heiniä. Sopojaoston
kokouksissa pohditaan kaikkia näitä asioita
rakentavaan sävyyn ja tarvittaessa annetaan
myös lausuntoja asioista. Sopojaosto
huolehtii kuitenkin myös monenlaisesta

Innokkaita teekkareita

muusta aktiviteetista. Sopojaoston
suunnitelmissa on järjestellä mm. kirpputoria,
parinhierontakurssi, peli-iltoja ja
naistenpäivä.
Koulutuspoliittinen jaosto
Koulutukseen liittyviä asioita pohditaan
kopojaostossa. Se on usean opiskeloloja
parantaneen uudistuksen kotikolo. Siellä voi
nostaa ilmoille omia parannusehdotuksiaan
tai ihan vaan itkeä kurjuuttaan ja miettiä
yhdessä parannuksia. Kaikki TTKK:n
kursseihin ja yleensäkin koulutukseen liittyvä
asia
sopii
siis
kopojaoston
keskustelupöydälle.
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Ympäristöjaosto
TTKK:llakin voi tehdä ympäristötekoja.
Ympäristöjaosto pitää huolta että koululla
pidetään huolta ympäristöstä ja viihtyvyydestä.
Ympäristöjaosto on toiminut viime aikoina mm.
kierrätyksen ja yleisen siisteyden eteen koululla.
Teekkarijaosto
Teekkarikulttuurilla on pitkä historia ja se on
arvokasta perintöä.Teekkarijaosto pitää huolta
siitä että teekkarikulttuuri elää ja voi hyvin.
Jaostossa myös keksitään uusia ja vielä vaan
hauskempia teekkaritapahtumia- ja perinteitä.
Tähän jaostoon eivät fuksit pääse, koska siellä
suunnitellaan kaikenlaista aktiviteettiä myös
fuksien päänmenoksi.

kehittää kaikkea yo-kunnan tiedotusta ja
tiedonkulkua aina vaan selkeämpään ja
kauniimpaan suuntaan.
Kulttuurijaosto
Kulttuurijaosto pitää huolta että myös
kulttuurinjanoiset teekkarit viihtyvät
koulullamme. Kaikeksi yllätykseksi nimittäin
muutakin kuin teekkarikulttuuria on olemassa.
Kulttuurijaosto järjestää mm. teatterikäyntejä,
konserttiretkiä ja jopa oopperavierailuja.
Aki Grönblom

Kansainvälisten asioiden jaosto
Kv-jaosto yhdistää tietyllä tapaa kaikkia ttky:n
jaostoja. Kv-jaosto huolehtii myös että
kansainvälisillä opiskelijoilla on kaikki hyvin.
Myös kaikenlaista yleiseurooppalaista
koulutuspolitiikkaa puidaan säännöllisesti kvjaostossa.
Tiedotusjaosto
Tiedotusjaostossa mietitään kaikkea yokunnan tiedotustoimintaa. Sektori on laaja;
anturin opiskelijasivut, yo-kunnan webbisivut
ja kaikki netissä toimivata tiedotuskanavat,
Keväisin tärkeimpänä projektina ovat OpusYx
ja OpusKax.. Tämän jaoston tehtävänä on siis

-Elämä on opiskelua, perusopinnot jäävät viimeiseksi.
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Korkkiruuvin tutkivaa journalismia sarja
Tällä kertaa KoRKkiruuvin tutkimuksissa
perehdytään naulaamiseen eli viinan juomiseen,
ei humalahakuiseen juontiin.
Alkon tuotevalikoima on varsin laaja, ja niinpä
säännöllistä annosta hakiessa joutuukin
vaikeiden valintojen eteen. Viinaa ostaessa
kiinnittyy huomio erityisesti hintaan, juoman
määrään sekä sen tehokkuuteen. Alkon
hinnaston tuoteselosteissa on tarjolla runsaasti
tietoa. Jokaisesta viinaksesta kerrotaan
esimerkiksi valmistusmaa, valmistaja,
sokeripitoisuus ja luonnehdinta mausta.
Tuiki tavallisen hervantalaisteekkarin vuodessa
käyttämä juomamäärä nostaa silloin tällöin
myös teekkarin laskun loppusumman liian
korkeisiin arvoihin. Opiskelijalle tärkeä tieto
olisi
juoman
hinta
suhteessa
alkoholipitoisuuteen. Tässä sitä nimetään viinan
kustannustehokkuudeksi.
Asiaa tutki neljän hengen ryhmä, joka huolehti
makujen
tutkimisesta.
Viinan
kustannustehokkuuden tutkimiseen käytettiin
seuraavaa kaavaa:

jossa
hp= Hinta (pullon)
V = Tilavuus
alfa= Alkoholipitoisuus
b = Täysin tuntemattomaksi jäänyt tekijä,
korvataan ykkösellä.
K = Kustannustehokkuus
Ensin lasketaan kyseisen tuotteen hinta litraa
kohden, ja sen jälkeen jaetaan se

alkoholipitoisuudella. Tämä kaava ilmoittaa
100% alkoholin hinnan litraa kohden ko.
nesteessä.
Kysyttäessä
asiaa
kolmeltatuhannelta teekkarilta, juuri tämä
todettiin kaivatummaksi tiedoksi. Ei muuta kuin
erilaisia juomia kaupasta pöytään ja
suorittamaan tutkimuksia.
Otetaan aluksi referenssiksi italialainen
punaviini Maestro italiano merlot cabernet
savignon. Tulokseksi saadaan 1,2 e/l/alc. Ei
kohtuuton hinta, makukin on hyvä. Makua
kuvataan pyöreäksi ja aromikkaaksi. Yksikään
tutkimusryhmän jäsen ei kyennyt maistamaan
pyöreää makua, aromikkuutta kylläkin. Koska
ammattilaisiltoina viiniä joutuisi litkimään
hyväksyttävän olotilan saavuttamiseksi liian
paljon, päätimme tutkia seuraavaksi jotain
vahvempaa.
Otimme testiin juomatietous-uskottavuuden
takaava konjakki Carriere V.S.O.P. Hinnaksi
tuli 0.96 e/l/alc. Pullollinen hinta on 19.33
euroa, mutta sillä pärjättiinkin aamuun asti ain’.
Carriere on iäkästä ja aromikasta konjakkia,
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mutta ei se ketään kiinnostanut. Jatkoimme
tutkimuksia löytääksemme edullisempaa
juotavaa. Jospa mahdollisimman vahva
sekoitus takaisi halvat humalat? Sellaisesta
kävisi vaikkapa Sebastian stroh merkkinen
54 promillen rommi, joka aiheutti jo pientä
irvistelyä. Tuoteseloste kuvailee rommin
runsaaksi ja lämpimäksi. Tutkimusryhmäkin
myönsi runsaasti ja lämpimästi yskien, että
mistään janojuomasta ei ole kyse. Hinnaksi tuli
0,80 e/l/alc.

humalaedullisimmaksi myynnissä olevaksi
juomaksi totesimme helsinkiläisen Havistran
valmistaman Fiblu omenaviinin. Sen
kustannustehokkuus on 0,51 e/l/alc. Viinin
tuoksu on hennon omenainen ja makua
luonnehditaan makeaksi ja karamellimaiseksi.
Lähes poikkeuksetta voidaan sanoa, että
edulliset viinit ovat lähes aina myös
kustannustehokkaita. Eli ei muuta kuin
eurooppalaistumaan viinejä nauttien. Viinien
nauttiminen on taloudellista myös opiskelijalle.

Pohjanmaan perhejuoma Koskenkorva pärjää
kovassa kilpailussa; 0,77 e/l/alc.
Tuoteselosteessa ei kuvailla makua, mutta
tutkimusryhmän mielestä se maistuu viinalle.
Litran
pullossa
Koskenkorvan
kustannustehokkuus on muuten 0,81.
Kannattaa suosia turvallista 0,7 litran tenukeppi
-mallia.

Korkkiruuvin toimitus ottaa vastaan artikkeleita
ja suosittelee jatkotutkimuksia asiasta.
Tästähän tekisi mielellään vaikka diplomityön.

Tähän väliin sijoittuukin sitten teekkarin vesi.
Oluen makuisena alkoholi maksaa esimerkiksi
Karhu IV:n tapauksessa 0,74 e/l/alc. Samaa
luokkaa ovat muutkin merkit. Eri asia sitten on
se, voiko olutta juoda rakon räjähtämättä jotta
olotila olisi samalla tasolla vahvojen juominen
kanssa. Muita vahvoja viinoja tutkiessamme
huomasimme härmäläisen perinneviina Pohjan
pojan edullisuus; 0,74 e/l/alc. Tutkimusiltamme
tässä vaiheessa retorinen kommunikointi rupesi
ontumaan, joten tyydyimme tuoteselosteen
kuvaukseen; väritön, pehmeä, neutraali.
Pelkistetyt viljaviinakset eivät kuitenkaan näytä
yltävän kustannustehokkuudessaan aivan
terävimpään kärkeen. Väkevä viini Valdemar,
jonka pullossa on järkyttävä etiketti, on
kuitenkin kustannus-tehokkuuslistan kärjessä.
Hinta 0,55 e/l/alc. Makukommentteja emme
Valdemarista muista.

HUOM!
KoRK ei suosittele alkoholin
liiallista käyttöä.

Erittäin tehokkaaksi voidaan mainita myös
Scanfrentzin hienonkuuloinen omenaviini
Levine blanc. Sen hinta vain 0,53 e/l/alc.
Toimituskunnalta useita iltoja vieneen, ja päätä
sekä maksaa voimakkaasti rasittaneen
tutkimisen
jälkeen
Suomen
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Fiblu
Tehokasta
ja
hyvää

Jäähyväiset
markalle
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PARAS parantaa bussilla matkustamisen tasoa Tampereella

Kypsyttääkö pysäkillä seisoskelu
pakkasessa, harmittaako jatkuva
aikataulujen
tiiraaminen?
Bussimatkustamiseen tulee aivan uutta
mukavuutta ensi syksynä kun
Tampereella otetaan käyttöön
paikallisliikenteen hallintajärjestelmä
PARAS. Järjestelmän avulla
matkustajat saavat bussien todelliseen
kulkuun perustuvaa aikataulutietoa.
Lisäksi PARAS-järjestelmä parantaa
bussien liikennöinnin sujuvuutta ja
täsmällisyyttä.
Informaatioteknologian kehitys kulkee
nykyään eteenpäin kaikkialla. Myös
linja-autot sisältävät nykyään paljon
elektroniikkaa. PARAS-järjestelmän
tarkoituksena on luoda yhteys
lipunmyynti-,
paikannus-,
matkustajainformaatio-,
sekä
liikennevaloetuusjärjestelmien välille ja
saada siten aikaan kokonaisvaltainen
järjestelmä, joka käyttää kaikkien
laitteistojen tietoja hyväksi.

Matkustajan kannalta näkyvin uudistus
ovat pysäkeille asennettavat
näyttötaulut, joista saa reaaliaikaisen
tiedon pysäkille saapuvista busseista.
Alkuvaiheessa näyttöjä tulee
kahdeksalle
pysäkkialueelle.
Matkustajille näytetään pysäkille
seuraavaksi tulevien bussien lasketut
odotusajat linjoittain minuutin
tarkkuudella. Kun bussin laskettu
odotusaika on alle 2 minuuttia,
ryhdytään näyttötaulussa näyttämään
bussisymbolia. Bussisymboli poistuu
bussin lähettyä pysäkiltä. Matkustajille
näytetään myös muuta ajankohtaista
liikennetietoa, esim. aikataulu-, ja
reittimuutoksista. Taulujen lisäksi
järjestelmä käsittää eri kohteisiin
sijoitettavia monitoreja joista voi
tarkistaa tilanteen jo ennen pysäkille
menoa. Edelleen järjestelmään kuuluu
busseihin tulevat sisänäytöt, joista saa
tietoa matkan aikana.
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Järjestelmä perustuu bussien sijainnin
seurannan osalta DGPS-pohjaiseen
satelliittipaikannukseen. Tietoliikenne
perustuu radio-verkkoon bussien ja
ohjauskeskuksen
sekä
ohjauskeskuksen ja näyt-tötaulujen
välillä. Radioviestintää varten
kaupunki rakentaa ja ylläpitää omaa
radioverkkoa. Tukiasemien ja
keskuslaitteiston sekä keskuslaitteiston ja monitorien väliseen
tiedonsiirtoon käytetään kiinteitä
yhteyksiä.
Yksi järjestelmän osa ovat busseille
suotavat liikennevaloetuudet.
Liikennevalot pyrkivät ohjautumaan
bussille suotuisiksi jos muu
liikennetilanne sen sallii. Myös tässä
hyödynnetään bussien sijaintitietoa.
Sijaintitiedot yhdistettynä tietoihin
bussien
aikataulussaolosta
mahdollistavat liikennevaloetuuksien
kohdentamisen joukkoliikenteelle
siten, että haitat muulle liikenteelle
jäävät pieniksi. Liikennevaloetuudet
perustuvat bussin radiomodeemilla
lähettämään viestiin suoraan
liikennevalon ohjauskoneelle.
PARAS siis parantaa joukkoliikenteen
palvelua monella tavoin: matkustajat
saavat reaa-liaikaista tietoa
infomonitoreista, reaaliaikaisen
aikataulussaolotiedon
myötä
kuljettajilla
on
paremmat
mahdollisuudet vaikuttaa aika-taulussa
pysymiseen
ja
liikennevaloetuusjärjestelmä mahdollistaa
etuoikeudet joukkoliikenteelle.
PARAS mahdollistaa sen, että nämä

kaikki järjestelmät voivat hyödyntää
samoja lähtötietoja, jolloin
kustannukset suhteessa hyötyyn
jäävät riittävän alhaisiksi.
Järjestelmän ensimmäinen vaihe tuli
koekäyttöön syksyllä 2001.
Ensimmäisenä
järjestelmää
hyödyntävät linjat 16 ja 22.
Näyttötauluja tulee 20 kappaletta ja
yli 40 bussia varustetaan
järjestelmään kuuluvilla laitteilla.
Aki Grönblom
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Nopea kertaus kyykkäkarsintasaunalta
Koneenrakentajakilta piti akateemista mmkyykkää odotellessa kyykkäkarsinnat, tänä
vuonna yhdessä ympäristöteekkarikillan
kanssa.
Kyykkäkarsintasaunan lämmittäminen
pelikuntoon alkoi alkuiltapäivästä, ja heti
karsintojen jälkeen ensimmäiset joukkueet
saapuivatkin jatkamaan kuumia jälkipelejä
teekkarisaunan lämpöön. Alkuillasta saunalla
oli melko hiljaista, korkkilaiset kunnostautuivat
jälleen, sillä ensimmäiset Ykiläiset saapuivat
vasta kahdeksan aikaan. Mutta niinhän se on:
konemies on eri mies.
Tunnelman latistumisen pelossa alettiinkin

käyttämällä päästiin jatkamaan iltaa onnellisesti.
Muutaman tunnin perästä väkeä alkoi sitten
vihdoin valua saunalle normaaliin tapaan.
Saunominen, laulu ja teekkarihenki alkoivat
näkyä ja kuulua jo hieman kauemmaksi. Sitten
oli vuorossa voittajien palkitseminen.
Parhaimmin pärjänneet joukkueet tuulettivat
asiaankuuluvalla volyymillä saavutuksiaan.
Päivän voittaja, eli PerSe:en farmijoukkue voitti
pullon kirkasta. Ei muuta kuin nelikko pöydälle
kaikkien ihailtavaksi, pullo auki, korkki
hävitykseen ja laulua; juo pois juo pois juo
herran tähden….Punavalkoisten frakkien mafia
ei pettänyt yleisöään. Jo monta tuntia kestäneen
kaljoittelun päälle pullo kirkasta upposi kuin
upposikin nelikkoon. Jännitystä oli kyllä
ilmassa, kertaalleen tarjottiin tyhjää tuoppiakin
vatsan ylikiehumisen varalle, sitä ei kuitenkaan
tarvittu.
Loppuilta jatkui erilaisten tanssien merkeissä;
suosituimpia olivat erityyppiset perinteiset parija joukkotanssit. Eniten väkeä sytytti kuitenkin
perinteinen letkajenkka, johon osallistui
melkein koko saunaväki. Performanssi loppui
vasta ulko-oven kohdalla, ensimmäiset jo
kirkkaasti hangessa.

Rentoa saunatoiminnetta

korttipelit ja muut urheilulajit sporttijuoman
kumoamisen ohella. Teekkarisaunan uusittu
muotoilu sai insinöörin aivojen
innovaatiolohkon toimimaan urheilulajien
keksimiseksi. Hyvinkin populaariksi nousi
nimittäin saunan väliseinien neliömäisten reikien
läpi tunkeutuminen. Vaarallisia tilanteita nähtiin
jo alkuillasta, kun nurinpäin reikää läpäisemässä
ollut alan harrastaja jäi hartioistaan kiinni ko.
reikään. Teekkarisaunan jääkaapista löytyi
kuitenkin rypsiöljyä jota liukuvoiteen tapaan

Iltaan kuului normaaliin tapaan laulut ja
makkaran paisto. Väki ihasteli myös osaksi jo
remontoitua teekkarisaunaa.
Aki Grönblom
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Erään mm-kyykkätiimin tarina
Akateeminen mmkyykkä oli valtava
opiskelijatapahtuma.
Parituhatta opiskelijaa
kerääntyi Hervannan
maisemiin naut-timaan
urheilun riemuista.
Koko toimituskunta
osallistui näihin
rientoihin
koko
ruumiillaan
ja
sydämellään, joten
mitään objektiivistä
juttua ei tästä aiheesta
saatu kasaan, mutta
kerrotaan nyt hatarasti,
omaan
muistiin
tukeutuen
yksi
esimerkki siitä, miten
mm-kyykkäpäivä
saattaa suunnilleen
mennä.

Kyykkääjä työssään

Valmistelut: Kyykkää oli taas tarkoitus
harjoitella vaikka kuinka paljon, mutta
pieleenhän se meni. Kun kyykkäviikko koitti,
harjoitteluja ei ollut takana vieläkään yhtään,
mitä nyt osa joukkueesta oli käymässä
KoRKin kyykkäkarsinnoissa. Sitä paitsi
joukkueen kokoonpano koki viimeisinä päivinä
vielä pieniä muutoksia, mikä hieman haittasi
viime hetken valmisteluja. Viimeisellä viikolla
alkoivat jo kyykkäilyvarusteet olla sen verran
kovassa käytössä, että mistään ei meinattu
saada edes välineitä treenausta varten. Onneksi
perjantaina Indecsiltä löytyi jokseenkin
kunnossa olevat kartut ja kyykät harjoittelua
varten. Parin harjoittelumatsin aikana alkoi
vaikuttaa siltä, että tuntuma kartun viskomiseen
olisi ollut löytymässä. Tuloksia analysoidessa
tämä täytyy kuitenkin todeta harhaluuloksi.
Pelipäivä: Kyykkäpäivä valkeni tuulisena,
mutta mukavan aurinkoisena. Aamu aloitettiin

toki jo kuuden aikaan seuraamalla Suomen
jääkiekkojoukkueen kamppailua. Jääkiekkoa
seuratessa päivä lähti kätevästi käyntiin kaljaa
juoden. Sitten Hervantaan.
Ensimmäinen kyykkämatsi lähti käyntiin innolla,
ja kenttiä vaihtaessa oltiinkin niukassa
johdossa, hienoa. Kenttä, jolla pelasimme, oli
kuitenkin sen verran kalteva, että heittopuolella
oli jonkun verran merkitystä. Toisella jaksolla
vastapuoli kuroi johdon umpeen ja vei voiton,
suorastaan nenän edestä. Paha juttu, seuraava
matsi olisi ollut jatkoon pääsyn kannalta lähes
pakkovoittaa. Lisää tankkausta, jotta saatiin
joukkueen taistelumoraali taas korkealle.
Vastapuoli näytti tällä kertaa koostuvan hieman
kokeneemmista tieteenharjoittajista, onneksi
olivat jo melko syvässä humalassa. Tosin
pikainen katsaus oman joukkueen kuntoon
osoiti alkoholipitoisuuden olevan nousussa
molemmissa joukkueissa.
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Vaan ei auttanut tälläkään kertaa. Kokemus
oli valttia kyykässäkin, ja takkiin tuli tällä kertaa
vieläkin pahemmin kovasta lahjonnasta ja
kovaäänisestä vastustajan arvioinnista
huolimatta. Viimeiseen peliin oli siis
valmistauduttava todella huolella, tässähän alkoi
olla jo kyse kunniasta. Tähän väliin sattunut
tunnin tauko tuli tarpeeseen; sen aikana tyhjeni
joukkueelta ainakin pari viinipulloa, useita
suullisia väkevää ja muutama bisse. Väkevien
lisäksi lämpöä pidettiin yllä vierailemalla
Hiukkasen mobiilisaunassa, loistava keksintö
tuokin. Lähtöasetelmat viimeiseen matsiin
näyttivät vähintään sekavilta. Oma joukkue oli
huutanut kannustushuudoilla kurkun kipeäksi
jo ennen pelikentälle saapumista, ja
vastapuolen pelaajista ainakin neljäsosa täysin
pelikelvottomassa kunnossa. Kummallakaan
joukkueella ei ollut voitettavaa eikä hävittävää,
joten pistelaskukin jäi hieman oman onnensa
nojaan, vaikkakin se olisi tällä kertaa ollut meille
suotuisa. Joka tapauksessa, pelit päättyivät tällä
kertaa tähän. Hieman kyseenalaista lohtua
saimme teekkarisaunalle matkatessa siitä, että
meidät jatkosta tiputtanut lohkomme
voittajakaan ei pötkinyt pitkälle jatkopeleissä.

bilepaikan anniskelualuerakenteista johtuen.
Yhteenveto: Kyykkäpäivä on yksi talven
ehdottomia kohokohtia. Meno on hulvatonta
ja opiskelijakansalla tuntui olevan hauskaa.
Koulun ympäristö on lauantai päivän aikana
näkemisen arvoinen, tunnelmaa on kuin
juhannusfestareilla.
Aki Grönblom

Jatkot: Teekkarisaunan ja muutaman
hervantalaisen opiskelijaluukun kautta tie vei
jatkobileisiin, Kalevan liikunta-halliin.
Pääesintyjä Neljä Ruusua oli perunut
keikkansa sairaus-tapauksen vuoksi.
Sen tilalla lavalla hillui Pelle Miljoona,
ja lavan edessä miljoona pelleä.
Esiintyjän vaihtuminen taisi olla
monelle pienoinen pettymys, mutta
minkäs tuolle mahtaa. Kalevan
liikuntahalli toimi mielestäni
bilepaikkana Bommaria paremmin.
Tilaa oli enemmän ja ympäristö
hieman siistimpi. Bommarilla on toki
pitkät perinteet, mutta tapahtuman
paisuessa on aivan luonnollista hakea
isompaa bilepaikkaa. Ahdasmielinen
turvatarkastus omien juomien suhteen
harmitti tietysti monia, eli juomien piilotteluun
piti tällä kertaa tuhlata hieman enemmän aikaa
ja vaivaa. Käytännölle oli toki syynsä
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KoRKin hallitus 2002
Uusi vuosi on alkanut myös koneenrakentajakillassa. 21 koneteekkaria on päättänyt ahertaa kaiken
kiltaan liittyvän asian ja asiattomuuden parissa tämän vuoden ajan. Koneenrakentajakilta on kaikkien
TTKK:n koneteekkareiden ilo, kantapää ja äiti, joten näitä hemmoja kannattaa nykiä hihasta käytävillä.
Jokaista erityisesti seuraavien toimenkuvauksien mukaisesti:

Puheenjohtaja
Juhani “Hornis”
Hornborg
Puheenjohtaja on
tietysti killan ylhäisin
elin. Hän johtaa killan
kokouksia, toimii
äänitorvena laitosten
suuntaan ja pitää huolta
siitä, että kiltalaiset hoitavat omat hommansa.
Juhanilta kannatta kuitenkin myös kysellä
opintosuunista, harjoittelupisteistä ja kaikesta
muustakin opiskeluun liittyvästä, Hornis on
nimittäin koneosaston opintoneuvoja.
Horniksen toivehomma on korkeapalkkainen,
matalavastuinen duuni erinomaisilla
luontaiseduilla (sis. kaksi virolaista
sihteerikköä) ja hänen olutmerkkinsä on
Sandels (Olvilta).
Varapuheenjohtaja,
teollisuusvastaava
Jenni Laaksonen
Varapuheenjohtaja
Jenni terästäytyy
johtamaan killan
kokouksia varsinaisen
puheenjohtajan ollessa
jo poissa pelistä tms.
Jennin
suurena
haasteena ovat myös ulkomaan excun lähes
megalomaaniset
järjestelyt.
Teollisuusvastaavana Jenni pitää huolen
suhteista yrityksiin, myös kaikkien excujen
jälkeen... Haasteita siis riittää.

Jenska tuli TTKK:lle ja konekiltaan, koska oli
opiskellut aiemminkin konetekniikkaa.
Suosikkiauto on toimiva, mieluiten Saab, ja
viimeksi lukema kirja on Harry Potter ja
liekehtivä pikari.
Sihteeri
Kaisa
Juortamo
Koneenrakentajakillan
kokouksissa miesten
latelemat karkeat
lausunnot tallentuvat
naisellisella otteella
sivistyneeksi kielenkäytöksi kokouspöytäkirjoihin, kun Kaisa naputtaa niitä
tietokoneelle. Sihteerin päivät ja illat kuluvat
muutenkin kaiken killan virallisen A4-saasteen
luomistuskien parissa. Kaisa luki viimeksi Kaari
Utrion Bella Donnan ja haluaisi olla isona
määrääjä. Juuri ja juuri hän kehtaa myöntää,
että jollei olisi TTKK:lla, hän olisi
ammattikorkeassa.

Ta l o u s v a s t a a v a
Johanna Iivonen
Ta l o u s v a s t a a v a
rahastoi, budjetoi, laatii,
tarkistaa, selvittää,
piilottaa ja lopulta
hyväksyttää kaikki
y h d i s t y k s e n
talouskiemurat. Juuri
Johanna myös vastaa siitä, että talous pysyy
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hallinnassa ja Olvin laskut kurissa.
Talousvastaava pitää myös yhteyttä
tilintarkastajiin ja yo-kuntaan yhdistyksen
taloudesta. Johku tuli koneelle pikkuveljen
suositusten perusteella, suosikkiauto on
jäätelöauto ja olutmerkki taloussektorille
tyypillinen Sandels.

Rahastonhoitaja Katri
Virtanen
Sillä
aikaa
kun
talousvastaava pyörii
pallo hukassa tase- ja
tiliavaruudessa, hoitaa
rahastonhoitaja asioita
maanläheisemmällä
tasolla. Hän juoksee siis
kiikuttamassa rahaa pankkiin ja pois sieltä.
Tärkeä rooli Hänellä on myös Talousvastaavan
nakkikoneena. Helmen toivehomma on
seikkailija/reissunainen ja suosikkiauto on
Esko.

Tiedotusvastaava
Paula Niskasaari
Ti e d o t u s v a s t a a v a
huolehtii, että tieto killan
puuhaamisista kulkee
muuallakin
kuin
puskaradiossa. Paulan
kädenjälkeä näkee siis
lähes rajattomasti killan
kotisivuilla, nyysseissä, meileissä, prujussa,
mainoksissa ja tarvittaessa vaikka norjalaisessa
päivälehdessä. Hän vastaa KoRKkiruuvin
päätoimittajana myös lehden poliittisista
linjanvedoista. Jos Paula ei olisi TTKK:lla, hän
viettäisi loputonta välivuotta vapaana taiteilijana
ja hänen viimeksi lukemansa kirja on Taru
sormusten herrasta.

Tietojärjestelmä-vastaava Pekka Anttila

Tietojärjestelmävastaava
eli administrator, vastaa
killan elektronissähköisen sekamelskan
järjissä pitämisestä.
Selvittää seitit, eliminioi
virukset, apdeittaa
versiot, nostaa serverit ja
torjuu hyökkäykset.
Pekan aritmeettis-loogisesta yksiköstä saa
muutenkin lääkkeet kaikkiin tietotekniikan
synnyttämiin päänsärkyihin. Viimeksi Pekka
luki Kosken Raimon Linux-verkot -teoksen ja
hänen toivehommansa olisi visionääri.
Suosikkiolutmerkki on Karhu ja oikealle
katsoessaan hän näkee tietokoneen monitorin,
jossa näkyy jokin mystinen virheilmoitus.

Fuksivastaava I, kulttuurivastaava Hanna
Salminen
Kaikki fuksivastaavat
tunnistaa etunimestä
Hanna. Hanna S:ltä
fuksit saavat kauniisti
pyytämällä pisteitä
ansioistaan. Hanna S
vastaa myös KoRKin
k o r k e a kulttuuritoiminnasta,
kuten leffailloista ja
teatteriexcuista. Kulttuurivastaavan ilo on myös
järjestää killan suoranainen kulttuuriorgasmi eli
vuosijuhlat. Hanna toivehomma on se, mitä hän
juuri tekee eli opiskelu ja siihen liittyvä
opiskelijaelämä (ainakin tässä vaiheessa
elämää). Viimeksi Hanna luki ajattoman
klassikon ”Teollisuustalous” ja koneelle hän
päätyi isoveljensä esimerkkiä seuraten.

Fuksivastaava II, emäntä Hanna Hurme
Emännän roolissa Hanna huolehtii esimerkiksi
killan siisteydestä, kahvin riittoisuudesta ja
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toimii killan viherkasvivastuullisena.
Hannasta tulee syksyllä
Hanna Hannan paikalle
fuksivastuun siirtyessä
Hannalta Hannalle
Hannan hannatessa
Hannan
Hommaa
Hannalle. Hanna H:n
toivehomma on johtaja ja olutta hän ei käytä,
koska siideri maistuu paremmalta. Jos Hanna
ei olisi TTKK:lla, hän olisi todennäköisesti
kauppakorkeassa tai yliopistolla lukemassa
psykologiaa.
Opintovastaava Mikko Takala
Opintovastaava hoitaa killan opinto-materiaalin
välitystä ja pitää tenttiarkiston runsaana,
suorastaan vanhoja tenttejä notkuvana oksana,
josta jokainen voi poimia arvokasta tietoa
tenttiviikkojen
lähestyessä.
Opintovastaava toimii
opintoneuvojan
kanssa yhteistyössä
kaiken opetukseen
liittyvän kehityksen
eteen. Mikko tuli
kouluumme koneinsinöörin tutkinnon suorittaneena, vaikka
toivehomma olisikin lentäjä. Suosikkiauto on
Saab, vaikka tietääkin saabismin olevan
joidenkin mielestä sairautta.

Sauna- ja liikunta-vastaava Pasi Pajula
Sauna- ja kehoilu-vastaava on pää-syyllisenä
killan urheilullisissa rien-noissa, organisoiden
kaiken niihin liittyvän haravajärjestelmistä
jälkipelijuomiin. Saunavastaavana Pasi poistuu
saunalta aina viimeisenä
ja tulee siis ulosheittäjänä
tutuksi. Jos Pasi ei olisi
TTKK:lla, hän olisi
luultavasti nukkumassa ja
hänen toivehommansa
olisi epätyöntekijä.
Perälaatikko on Pasin

mukaan se paikka, mihin voi laittaa tavaraa, ja
suosikkiolut on Koffin Velvet tai Sandells.

Kopiokonemestari Esa Lehtinen
Killan maallisen omaisuuden moni-mutkaisinta
päätä edustavista kopio-koneista pitää huolta
Esa Lehtinen. Esa pitää kopiokoneet
rullaamassa 24h/vrk. Esan toivehomma olisi
oloneuvoksena oleminen, ja hän mainitsee
todennäköiseksi
sijainnikseen University
of Central Florida,
Orlando, USA, ellei olisi
TTKK:lla. Paras auto
lienee se uusi, mikä
kulkee yli 400 km/h.
Viimeksi hän luki Wheel
of Time, Book 3:n ja
perälaatikosta tulee
mieleen muun muassa takapuolen päälle
asetettava laatikko. Olutta Esa ei käytä.
Excumestari Simo Laitinen
Excumestari pitää huolta excujen järjestelyistä
yöpaik-koineen, ruokineen ja juomineen sekä
tietysti kaikista henkensä uhalla juopottelevista
excuilijoista. Yleisenä nakkikoneena hän on
myös aktiivisesti mukana bileiden järjestelyissä.
TTKK:lle Simppa tuli, koska ei halunnut
yliopistoon, eikä
Tampereelta ole äidin
luokse niin pitkä matka
kuin Hesasta tai
Oulusta. Pikkupoikana
Simppa haaveili
pelaavansa lätkää
niinko Jari Kurri. Simo
myöntää olevansa tylsä
ja
suosivansa
olutmerkeistä sitä, mitä kaikki muutkin eli
Karhua. Autoista hän luottaa tällä hetkellä
eniten TKL:n busseihin.
Hovimestari Simo Suolahti
Killan väsymätön työmyyrä ja viinakaupan
paras ystävä. Hovimestari tarjoilee killalla
juomaa automaation välityksellä. Lisäksi mies
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vastaa killan kalustuksesta ja punaisen
rekvisiitan riittävyydestä. Pelko koneen
kiltahuonetta vastaan suunnattavia terroriiskuja kohtaan on siis Hovimestarilla melko
voimakas. Jos Sibbe ei
olisi TTKK:lla, hän olisi
todennäköisesti hukassa
ja hänen toivehommansa
olisi
uima-altaan
testikäyttäjä Karibialla.
Siben suosikkiolut on
Karhu, vaikka hän
maisteleekin mieluusti
myös
erilaisia
tsekkiläisiä oluita.
Korkkiruuvari Aki Grönblom
Korkkiruuvari ruu-vailee tietysti killan
aatteellista äänitorvea eli KoRKkiruuvia.
KoRKkiruuvin toimittajan suun-nattomia tuskia
saa helpottaa kirjoit-telemalla tarinoita, jotka
kestävät
KoRKkiruuvin
kepeän
julkaisukynnyksen. KoRKkiruuvari toimii
myös killan paparrazina eri kinkereillä. Eräs
Akin toivehommista on heittoistuimien testaaja.
Paras auto on iso auto,
jossa on oma kuljettaja,
eli TKL:n bussi. Akin
suosikkioluita ovat
kaikki, jotka saa
ilmaiseksi ja koneelle
hän tuli, koska halusi
Tampereelle
ja
teknilliseen
korkeakouluun sekä
lukemaan energiatekniikkaa.
TeemuTaittaja Teemu Jylhä
Puheliaalla miehellä syntyy kymmenen bileideaa
päivässä. Hänen varsinainen hommansa on
kuitenkin luoda silmiä hyväilevän kaunis
ulkoasu ja sisältö KoRKin mainoksiin sekä
säntäillä niiden kanssa ympäri kampusaluetta.
Myös kädessäsi olevan KoRKkiruuvin
ulkoinen näyttävyys perustuu juurikin Teemun
sommittelusilmään. Jos Teemu ei olisi
TTKK:lla, hän olisi Turussa, koska se on hyvä

paikka elää ja yrittää.
Paras olutmerkki on
Karhu, joka tulee
Porista, ja hänen
toivehommansa on
joku, josta saa paljon
liksaa ja jossa on vähän
hommia.
Historiikkipäällikkö Mirva Enroos
Mirva työstää KoRKin kun-niakkaasta
historiasta tehtävää 35/40-vuotisjuhla-matrikkelia. Kaikki, jotka siis muistavat värikkäitä
tarinoita KoRKin lähihistoriasta tai näkevät
niistä fläsäreitä vieläkin voivat muotoilla niistä
tarinoita ja kertoilla mirvalle niistä. Jos Mirva
ei olisi TTKK:lla, hän olisi vastavalmistunut
kosmetologi Helsingissä. Paras auto on Mirvan
mielestä Ferrari, paras olut Upcider Dry ja
hänen viimeksi lukemansa kirja on Grishamin
Valamiehet.
Historiikkisihteeri
Anna Kari
Historiikkisihteeri on
tietysti Mirvan oikea
käsi
matrikkelia
synnytettäessä. Myös
Anna tuli koneelle
aikaisempien koneo-pintojen innoit-tamana.
Annan mielestä paras auto on sellainen, jonka
kulut koostuvat suurimmaksi osaksi bensoista,
eivätkä korjausmaksuista kuten hänen tämän
hetkisen autonsa. Viimeksi hän luki Bachin
Lokki Joonantanin.
Kanttori Tomi Henttonen
Mies ja ääni. Puhuu kovaa ja korkealta
(vertikaalisesti).
Kanttorin tehtävänä on
lauluilloissa hoitaa
esilaulanta ja säestys.
Tomi on teekkarilaulun airut ja
esitaistelija.
KoRKissa Tomi on
siksi, koska kiltahuone
on lyhimmän matkan
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päässä tylsiltä luennoilta. Tomin
suosikkiolutmerkki on Kriekbier Liefmans
sweet cherry beer ja
Tomin toivehomma olisi keskiä ja kokeilla
toivehommia, ja jos hän ei olisi TTKK:lla, hän
olisi lukemassa romaanisia kieliä.
Wanhempi kanttorin
neuvon-antaja Seppo
Pyykkö
Killan
yleinen
neuvonantaja ja osaaikainen kanttori on
Seppo
Pyykkö.
Esilaulun ja soitannon
ohella kommentoi killan
päätöksiä ja kokousten pöytäkirjoja koko
luomisvoimallaan. Seppo siirtää perinteitä
nuoremmille polville ja huolehtii, että
ylimääräistä viinaa ei kerta kaikkiaan vaan jää.
Seppo haluaisi basistiksi Europeen, koska siinä
ei tarvita kuin kaksi kieltä ja basistin homma
on studiossa kaikkein helpoin. Oikealle
katsoessaan Seppo kertoo näkevänsä
ikivanhan (ja huonon)
Yamahan synan. Vielä
enemmän oikealta
löytyy muutama kitara.

Isäntä
Esko
Heinonen
Ilmaisee tarvittaessa
isännän auktoriteetilla
kokemuksen sävyt-tämiä mielipiteitä ja yrittää
palautua kaikesta puheen-johtajavuoden
aikana kokemastaan. Jos Esko ei olisi
TTKK:lla, hän lukisi kauppakorkeassa
lakiekonomiksi. Olutta Esko ei käytä,
suosikkiauto on Lexus ja perälaatikosta
Eskolle tulee mieleen paperikone eli ihan
perkeeleesti rahaa ja paperiliitto.
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Täyskaatoja ja janojuomia
Koneenrakentajakilta
aloitti uuden perinteen
maaliskuun alussa, kun
kisattiin 24 joukkueen
voimin keilaturnauksen
kiertopalkinnon voitosta.
Koska turnaus pidettiin
tiistaina aikaan, jolloin
ihmiset yleensä ovat
töissä, kuvittelimme
saapuvamme tyhjään
keilahalliin. Kuinka
väärässä olimmekaan:
paikka kuhisi väkeä, ja
suurin osa oli pukeutunut
punaiseen
tai
tummansiniseen
pikeepaitaan, jonka
selässä oleva teksti
Voimalla ne keilat kaatuvat.
paljasti porukan kuuluvan
Veteraanit Tampere –
- Kaikkihan ne siitä menee, jupisee viereinen
nimiseen yhteisöön.
henkilö, joka seuraa joukkomme
Hallin aulassa on lappu, jossa kerrotaan
edesottamuksia suuremmalla mielen-kiinnolla
tietämättömille keilauksen alkeet: jos peli ei
kuin oman seurueensa täyskaatoja.
suju, muista aina syytellä palloa, rataa,
pelitovereita tai mitä tahansa muuta kuin itseäsi.
Jos muut keilaajat ehkä olivatkin hieman
Keilaushan vaikuttaa vallan mainiolta
töykeitä, oli hallin henkilökunta vallan
ajanvietteeltä.
teekkarimyönteistä. Hymyssä suin he seuraavat
paikalle saapuvia, ilmiselvästi täysin hukassa
Meille oli varattu neljä äärivasemmalla olevaa
olevia joukkueita, jotka pyörittelevät
rataa, mikä oli logistisesti todella huono
eksoottisennäköisiä punamustia keilakenkiä
ratkaisu: keilahallin baari Paana kun sattui
käsissään, kuin eivät tietäisi miten niitä
sijaitsemaan täysin päinvastaisessa suunnassa,
käytetään.
ja janoisten keilaajien ja turnausyleisön
- On teillä täällä muutama puoliammattilainenkin
oluenhakureitti kulki koko Veteraanireviirin
pelaamassa, paljastaa keilakenkävuokria
läpi.
veloittanut naishenkilö.
- Hei, ei siinä saa kävellä keilakengillä!,
- Mutta he ovat pitäneet aika matalaa
tiuskaisee eräskin ammattilaiskeilaaja äreästi
janoiselle teekkarille, joka erehtyy valitsemaan
väärän reitin luoviessaan ihmismassan läpi kohti
baaria.
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profiilia,
Voittajien on helppo hymyillä. Team Rännin pojat.
putosivat jo alkuerissä.
Keilaaminen on verrattain tuntematon laji
teekkareille. Jargon ei ole vielä täysin tuttu
kaikille, mutta puuttuvat sanat korvattiin
kätevästi esimerkiksi kyykkätermeillä.
- Hauki!, huusi eräänkin joukkueen edustaja
kuuluvalla äänellä vastustajan irrottaessa
otteensa keilapallosta.
Noin neljän tunnin keilaamisen jälkeen turnaus
ratkesi Team Rännin eduksi PerSeen jäädessä
toiseksi. Katkeria eivät tainneet olla
sijoittumatta jääneetkään joukkueet, sillä
viimeistään illan Kaatobileissä jälkipuinnit
saatiin puitua ja loppuverryttely suoritettua.
Paula Niskasaari

Ote Aamulehden yleisönosastolta
11.3.2002.
“Tiistaisin Tampereen keilahallissa pyörii
veteraanikeilaajien sarja.
--Mutta...Tämäkin tapahtuma ollaan
pilaamassa hervottomalla oluenmyyntiluvalla.
5.3. klo 11.45 alkaneessa vuorossa oli 1-2
rataa tyhjänä veteraaneista. Nämä radat oli
myyty noin kymmenpäiselle nuorisojoukolle.
Tästä se kaljaralli alkoi.
--Oluen läikyttäminen keilailualueelle on
hengenvaarallista. Sen tietävät keilaajat.
Ilmeisesti hallin johto ei.”
Ei ennen näin
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KONEOSASTOLTA VALMISTUNEET
1. Jani Eilola
Risk Management in Power Plant
Projects
Energia- ja prosessitekniikka
2. Mikko Hokkanen
Työstökoneiden tarkastusmenetelmän
vertailututkimus
Tuotantotekniikka
3. Arttu Hult
Development of Testing Method for
Elevator Brakes
Koneensuunnittelu
4. Kalle Kojo
CAD-suunnittelujärjestelmän
käyttöönoton vaikutukset
Tuotantotekniikka
5. Katri Lahtinen
The Human Side of Post-merger Integration
Teollisuustalous
6. Juha Mykkänen
Tuotannonohjauksen kehittäminen
piensarjatuotannossa
Tuotantotekniikka
7. Lauri Nikala
Ensiharvennuspuun kuorintakoneet
koelaitteilla
Hydrauliikka ja automatiikka
8. Mikko Ritola
Kappalegeometrian vaikutus
jyrsintästrategian valintaan mallien
valmistuksessa
Tuotantotekniikka

11. Sampo Vörgren
Pitkänippipuristinuusintojen
konstruktion ja modulaarisuuden
kehittäminen
Koneensuunnittelu
12. Juha Erkkilä
Traktorin jäähdytintuulettimen
hydraulikäyttö
Hydrauliikka ja automatiikka

13. Jaakko Kleemola
Hammasvaihteen vikadiagnostiikka
värähtelymittauksien ja neurolaskennan
avulla
Koneensuunnittelu
14. Kalle Peltonen
FMS:n koneistuskeskusten
menetelmäkehitys
Tuotantotekniikka
15. Mikael Mäkinen
Uuden toimintamallin suunnittelu
Tuotantotekniikka
16. Teemu Hännikäinen
Kallion porauslaitteen puomin rakenteen
kehittäminen
Koneensuunnittelu
17. Mikko Aarnio
Kuorman tuntevan hydraulijärjestelmän
soveltuminen nostolavalaitteeseen
Hydraulitekniikka

9. Janne Tervokoski
Koneen toimintamallin määrittäminen
itseorganisoituvalla kartalla
Koneensuunnittelu
10. Ville Tossavainen
Suihkun tunkeutuminen sakeaan kaasupartikkelipensioon
Energia- ja prosessitekniikka
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Tulevia tapahtumia
20.-22.3 Rankka kirkastusjuhlaexcu
Rankka kirkastusjuhlaexcu suunnataan lappeen
Rantaan, jossa kohteina Oilon, Imatra Steel ja Kaukaan
paperitehdas. Torstai-iltana ohjelmassa ovat
Kirkastusjuhlat (Suomen koneteekkareiden
tapaaminen). Lähtö 11.30, hinta 10 e. Ilmoittautuminen
on sitova. Mukaan otetaan konetekniikkaa opiskelevia
KoRKin jäseniä.
26.3. Kevätsauna
28.3. Pääsiäinen
Se perinteinen juhla.
11.4. Fuksi olympialaiset
Fuksit juoksee.
27.4. Kansallinen veteraanipäivä
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TTKK
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere
Puh: (03) 365 2101
Fax: (03) 365 2034
kork@cc.tut.fi
http://www.koneenrakentajakilta.org
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