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Pääkirjoitus
3-2002

Haavin gallup kysyi
tässä jokin aika sitten,
että mihin aiot
keskittyä enemmän
tänä syksynä. Minä
aioin keskittyä
enemmän keskit-
tymään. Edes johon-
kin. TTKK:n ongel-
ma on se, että täällä on liikaa asioita, joihin voisi
keskittyä. Fuksivuonna osasin sujuvasti yhdistää bileet
ja aamu kahdeksan luennot. Nykyään en osaa yhdistää
kumpaakaan niistä minkään kanssa. Tälläkin hetkellä
yritän keskittyä lehdenteon ja tenttien lisäksi
lukemattomiin muihin asioihin. Onneksi tämä kuitenkin
tarkoittaa vain sitä, ettei ole tylsää. KoRKissa
keskitytään tänä syksynä vielä uuden hallituksen
muodostamiseen kähmintäsaunalla, juhlimiseen
vuosijuhlilla, vannomiseen fuksikalassa ja joulumielen
kohottamiseen pikkujoulusaunalla. Hyvää loppusyksyä.

Paula
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Kukkuu!

Enää ei ole kesää jäljellä. Sen nyt todistaa jo se, että auton
ikkuna tarvitsee aamupalaksi jääraappaa kuin myös se, että
taas on aika miettiä, miten loppuvuoden opintotuet saadaan
tienatuksi nyt alkaneella tenttiviikolla. Kesä oli kuitenkin lämmin
ja pitkä. Moni vietti sen töissä, osa terassilla – suurin osa
todennäköisesti molemmissa. Toivottavasti kesästä jäi käteen
muutakin kuin liikakilot ja maanantai-aamujen krapulat.

Perinteinen teollisuus seisoo vankalla jalustallaan, eikä kuihdu IT-hypen sammuttua. Selkeän merkin
tästä antoi opiskelijoiden suuri suosio perinteisiä aloja kohtaan ja tietotekniikkakoulutusohjelmia
kuvaava yhtälö sisäänottomäärä ≈ hakijamäärä. Konetekniikkaa aloitti tänä syksynä opiskelemaan
lähes 180 opiskelijaa, joista ennätykselliset 23 kauniimman sukupuolen edustajaa. Kyllä taas viihtyy
koulussa!

Alkanut syksy on saanut varmasti monen fuksin pään sekaisin kaikesta uudesta, mitä ympärillä
tapahtuu. Tapahtumaa on ollut myös KoRKissa yllin kyllin. Kaikkien jo traditioiksi muodostuneiden
tapahtumien siivittämänä jo puolivuotta esivalmisteluja vaatinutta Ulkomaan Rankkaa viimeisteltiin
kiivaasti. Kuitenkin, liekö syynä pelko liian pitkäksi venähtävistä opinnoista vai yleinen KoRKkilaisten
huonontunut cursiokunto, H-hetken lähestyessä emme saaneet edes ulkopuolisten massarekrytointien
avulla kolmeakymmentäkään lähtijää kasaan. Tietysti syynä voi olla liian tiukka fuksien rajaaminen
excursion ulkopuolelle... Tätä puoltaisi ainakin vanhojen tapahtumien suuri suosio – KoRK Cruising
risteiltiin täpötäydellä paatilla, joka pysyi (onneksi) tänäkin vuonna matkustajineen pinnalla. Suuren
suosion sai myös Kone Cup, jonka pelailun lomassa voitiin pohjustaa kivasti illan Bommareita. Taisi
pelin tuoksinassa ratketa voittajajoukkuekin... Tulevista tapahtumista etenkin fukseja ilahduttanee
tieto, että Ulkomaan Rankan kariuduttua KoRK järjestää Kotimaan Rankan mallia Light. Tänne
toivomme varsinkin fuksien lähtevän tutustumaan excursiokulttuuriin.

Kuluva vuosi on Koneenrakentajakillalle 35 –vuotis juhlavuosi. Juhlavuoteen liitty tietysti aina myös
hienot ja arvokkaat juhlat. Sellaiset järjestetään tänä vuonna Ziberiassa 22.11., jonne saamme
toivottavasti paikalle suuren joukon nykyistä ja vanhaa jäsenistöä sekä lukuisia muita eri tahojen
edustajia. Tiedustelut juhlista voi osoittaa killan kulttuurivastaavalle Hanna Salmiselle. Killan 35-
vuotista taivalta oli tarkoitus juhlistaa myös killan oman historiikin kera. Tiedon keruu on aloitettu ja
lopetettu jo moneen kertaan vastaavasti historiikkitiedon pysyessä aina turvallisesti yhtä levällään.
Näin taas tänäkin vuonna – joskin nyt syy on historiikkiporukan siirtyminen ennenaikaisille
työmarkkinoille. Tästä oppineena olemme perustaneet jo KoRK 40 vee -historiikkiryhmän...

Samalla viikolla ennen juhlia pidetään KoRKin sääntömääräinen syysyleiskokous. Tässä kokouksessa
valitaan killan ensi vuoden hallitus ja päätetään talousarvio. Mukaan toimintaan on mahdollisuus
päästä, kun saapuu kähmintäsaunalle 28.10. puheenjohtajaehdokkaiden haastateltavaksi.

Killan ja osaston suhteet syventyvät entisestään, kun koneen opiskelijoista koottu ryhmä pääsee
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Suloisen Suomemme suurimmissa cityissä ei voi
välttyä näkemästä värikästä
haalari(pelle)porukkaa, joka iloisin mielin
kuljeksii tapahtumasta toiseen (satunnaisesti
sini-funktionkin rataa seuraten). 165 tänä
syksynä koulunsa aloittanutta konefuksia halusi
antaa oman kauniin KoRKinpunaisen lisänsä
tähän kirjavaan joukkoon. Heistä osa meni
haalarinhimossaan jopa niin pitkälle, että lupasi
vapaaehtoisesti kerjätä mainoksia
rellestysvaatteisiin.

Hallituksen alusta asti harjoittama painostus
iskosti haalaritoimikuntamme alitajuntaan
yhtälön x + y = z, eli kiire + haalarit = vahvasti
punaiset bommarit. Yhtälölle haettiinkin
ratkaisua noin 30 aktiivisen konefuksin voimin
heti ensimmäisestä viikosta lähtien. Lisäpontta
Mission Possible:lle antoi se valitettava (?)
tosiasia, että konefuksit ja tavalliset kuolevaiset
on syytä erottaa toisistaan myös vaatetuksella,
pelkkä käyttäytyminen saa paikalliset etsimään
kännyköidensä pikavalintaan valkotakkisten
numeroa.

Kun tällainen porukka jotain aloittaa, voi olla
varma, että kokouksien ja asian määrä on
kääntäen verrannollinen - pöytäkirjat lienee
parasta julistaa salaisiksi. Joka tapauksessa
kunniakas tavoite, kaikkien mainospaikkojen
myyminen törkeän kalliilla hinnalla, alkoi
vähitellen tuntua toteutuvan. Kovasta

yrityksestä huolimatta onnistuimme myymään
vain vanhainkodillakin esittelykelpoisia
mainoksia – vahvojen viinojen mainostus on
kielletty laissa ja ehkäisyvälinekampanja ei
kaivannut käveleviä mainoksia. Pelkkä
kunnianhimokaan ei aina riitä, mutta kiitos noin
140 haalarinkärttäjän, kerrankin joku projekti
toteutui määräajassa. Orjapiiskureiden ansiosta
mainokset saatiin myytyä jopa ennen
alkuperäistä deadlinea. Pistäkääpä
paremmaksi harkkatöissä!

Punaiselle taivaalle uhkasi kuitenkin kertyä
synkkiä pilviä, sillä painopaikka kieltäytyi
tekemästä ylitöitä ja piti epävarmana työn
valmistumista sovitussa ajassa. Onneksi
painajainen kuitenkin toteutui ajallaan ja
bommaripäivänä päästiin itse asiaan eli
viimeisen mainoksen kiinnittämiseen.

Oletko masokisti? Pidätkö neulasta ja
langasta? Jos vastaat kyllä, olisi paikkasi tuona
maagisena päivänä 26. syyskuuta kuulunut olla
KoRKin kiltahuoneella (jos kuitenkin yritit tulla
paikalle ahkeroimaan ja sinut tylysti heitettiin
ulos, syyttävä sormi ei osoita sinua). Asiasta ei
kuitenkaan kerrottu kenellekään, joten voitte
hengittää vapaasti. Haalariprojektilaisia sen
sijaan odottivat viimeiset kiusaukset eli 165
haalaria ja hieman enemmän Fortumin
kangasmerkkejä, jotka piti yhdistää langan
avulla. Ehkä ymmärrätte, miksi ei voida puhua

Mikä on päivän väri?

konkreettisesti kertomaan mielipiteitään osaston kehittämiskohteista ja toisaalta sen vahvuuksista.
Vastaavasti jo vuoden ajan vanhemmista opiskelijoista koostuva porukka saanee kurssien
opintoviikkovastaavuusarviointinsa päätökseen.

Mutta nyt riittää löpinät. Keskitytään säätämään itsemme juhlataajuuksille. Juhlarikasta alkanutta
lukuvuotta kaikille!

-Hornis-
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kiinnityksestä ja miksi äidin ompelutaitoja
kannattaa hyödyntää myös Fortumin
kiinnittämisessä.

Bommari-illasta liikkuu villejä huhuja, punaisia
konefukseja ei tiettävästi näkynyt ainakaan
Alkossa, Päivin tupareissa eikä
pommisuojassa. Myös ostoskärryt jätettiin
rauhaan. Eikö rankka työ siis vaatinutkaan
rankkoja huveja? Muistikuvien puutteellisuuden
vuoksi emme ota kantaa asiaan.

Kuten kaikkien vaativien suoritusten jälkeen
on tapana, myös me kiitämme kaikkia niitä,
jotka mahdollistivat tämän artikkelin
kirjoittamisen. Siispä kiitokset
puhelinkeskuksen tädeille, jotka kärsivällisesti
kirjasivat muistiin yhä uudelleen samoja
opiskelijanumeroita (Tiensuu ja Asikainen, tädit
näkevät teistä yhä painajaisia) sekä killan

hallitukselle, joka selvisi ajasta jolloin fuksit
valtasivat kiltahuoneen.

Päivi the HaalaliPj ja Saila the Sihteeli (ei
minihametta ja korkokenkiä)

Ensimmäiset kokeelliset havainnot
haalareista:
1.Tonttulakki ja haalarit sopivat hyvin
yhteen.
2. Haalarit pitävät siideriä (ja käyttäjät
siideristä, oluesta tai Mountain Dewsta).
3. Punainen vetää puoleensa lisää punaista.
4. Punaisia löytyy myös pusikoista, nurkista
ja etenemästä kontaten tyypillisen jalkeilla
olon lisäksi.

Punainen vetää puoleensa lisää punaista
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Tapahtui sumuisen ja kolean torstaipäivän
aamuna 26.9. astellessani kylmissäni pitkin
aamukasteen kostuttamia kuultavia Hervannan
sivukävelykatuja. Ilma tuntui olevan
jännittyneen odottunut joskin mieleni oli
rauhallisen seesteinen. Edessäni sumusta esiin
nousi  jykevänä ja jokseenkin rauhoittavana
iänikuinen Hervannan oma col-
osseum- vanha rakas
vesitornimme. Jotenkin en
voinut olla ihailematta tuota
ikiaikaista arkkitehtuurihirviötä
ja olla nauttimatta rauhan ja
jatkuvuuden tunteesta mitä tuo
torni ympärilleen olemuksellaan
säteili. Seurasin hyvän tovin
kuinka pienet sumuhattarat
kunnioittivat isoa vanhaa ja
hiljalleen lipuivat tornin edestä
ikään kuin sen runkoa hyväille.

Äkkiä rauhan rikkoi
korviaviiltävä pillinpuhallus..
Hätäännyin, kuka julkeaa
rikkoa näin täydellistä tasapainoa moisella
mölinällä.. Toinen pillinpuhallus..
Alkujärkytyksestä toivuttuani aloin juosta
äänen suuntaan. Sydämeni pamppaili ja mieleni
yritti keksiä äänelle selitystä- josko jollakulla
oli oikeasti hätä, josko jotain olisi tapahtunut ..
Ääni tuntui kuuluvan yhä voimakkaampana
mitä lähemmäksi vesitornia saavuin. Ääni tuntui
kuuluvan sen viereisiltä kentiltä.

Vesitornin vierestä löysin äänen alkuperän..
Mieleni rauhoittui.. Paikalla oli myös iso joukko
muita. Yritin ottaa selville mitä kummaa oli
tapahtunut ja katsoin josko voisin joltakulta
asiaa tiedustella.. Vasta siinä vaiheessa kiinnitin
huomioni ihmisten jokseenkin outoon
pukeutumiseen. Kentällä juoksi ihmisiä
monenkirjavissa haalareissa, sukkahousuissa,
pitkissä kalsareissa ja kuka ties missä.. Mistäs

nämä karkasi, -tuumin ja ihmettelin yhä kuinka
kaikilla tuntui olevan jostain käsittämättömästä
syystä niin hauskaa.

Tovin touhua seurailtuani käsitin heidän
pelaavan jotain hyvin pitkälti jalkapalloa
muistuttavaa peliä.. Tosin sääntöjä hieman

mukaillen. Poikkeuksellista oli myös se, että
eniten urheilujuomaa tuntui nauttivan koko
pelin vaihtopenkillä kuluttava joukkueen osa,
joskin myös pelaajat olivat innokkaita
vaihtopenkkiä kuluttamaan..
Taktiikkapalavereita, kuka tietää..

Rauhallinen ja seesteinen aamupäivä taittui kohti
iltapäivää ja huomasin jääneeni seuraamaan
tätä temmellystä. Aurinkokin alkoi pilkottaa
pilvien lomasta ja lämmitti kentällä vipeltäviä
pelaajia. Kova turnaus oli saapunut tiensä
päähän. Oli loppuottelun aika. Ihmisiä kerääntyi
seuraamaan kun suuren joukon valiot ottivat
toisistaan mittaa. Loppuottelussa vastakkain
asettuivat Tite ja Rooman Pyhimykset.

 Repivä pillin vihellys huusi pelin alkaneeksi.
Peli alkoi aaltoillen puolelta toiselle. Noin 8

KoneCup 2002
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Vai is Hanna sou pjuutiful? Saako valoja pitää
korttia pelatessa? Pystyykö tosimies
nukkumaan pimeessä? Joutuuko yöllä
kuuntelemaan seksiääniä? Tarttisko vetää
turpaan varmuuden vuoks? Löytääkö
excuporukka kompassin avulla takaisin kotiin?

Torstaina 3.10.2002 KoRKin mukana
Vaasaan excuilemaan lähti TiTe, Autek ja
Skilta. Pari bussilastillista unisia ja vähemmän
unisia teekkareita lähti aamuhämärissä kuuden
pintaan kohti Österbottenia. Excu tähtäsi mm.
ABB:lle, InnoIT-messuille ja Wärtsilään.

Jo ennen ensimmäistä taukopaikkaa
Jalasjärvellä bussin sikaosasto oli onnistunut
juomaan itsensä mukavaksi. Klo 07.45 eräs
KoRKin edustaja koki kauheita
vastoinkäymisiä: ”Mää oon niin kännissä, etten
saa vessan oveakaan auki…” Ja hetkeä
myöhemmin: ”Miten se taas voi olla lukossa?”
Taukopaikalla Jalasjärven ABC-asema
sponsoroi reissaajille kauniit keltaiset
vaihtoehdot teekkarilakille.

Lopulta klo 10.00 saavuimme ABB:lle. Kiva
täti opasti porukan suoraan katettuihin
ruokapöytiin, joihin tarjoilijat toivat erittäin
maukkaan aterian. Ruoka oli hyvää ja sitä oli
riittävästi. Jälkiruuan jälkeen siirryimme
auditorioon perinteisiin kalvosulkeisiin, joita
loivensivat runsaat lahjukset. ABB unohti
kuitenkin lahjoittaa janoisille teekkareille

napsulasit, joten näppärinä DI-alkuina
KoRKin pojat kehittivät microminigrippussista
oivan reissumallin minttuviinahömssyille.
Esimerkkinä hyvästä kysymyksestä ja
varsinkin erittäin hyvästä vastauksesta
seuraava: ”Mikä merkitys ABB:n haalareiden
väreillä on, onko sinihaalariset siivoojia ja
punahaalariset fiksumpaa väkeä?” Vastaus:
”Niin, siis vähän niin kuin teillä siellä
koulussa…”
ABB:n tehdaskierroksen jälkeen vuorossa
olivat melkoiset messut. Nii. KoRKkilaiset IT-
messuilla. Messuihin tutustumiseen varattuna
aikana ehdimme tarkastaa Vaasan keskustan
ruokapaikat, ruokakaupat ja muut
ravitsemusliikkeet. KoRKin poikaressukoilla
ei mennyt edelleenkään hyvin. He menivät
rohkeasti tutustumaan Vaasan pubikulttuuriin
ja törmäsivät heti kättelyssä kieliongelmiin.
Tilaus: ”Iso kolmonen.” Tulos: ”Vad?”

Viimein pääsimme lähtemään Vaasan
keskustasta kohti majoituspaikkaa Roller-
Centeriä. Matkalla jouduimme kuitenkin
pysähtymään kaupungintalon kirkkopuistoon,
koska KoRKin pojat halusivat tehdä
lehtienkeleitä.

Klo 17.20 ensilumi.

Roller-Center eli suomeksi Vaasan
urheilukeskus toimitti hyvin majatalon virkaa.
Osa KoRKkilaisista viihtyi liian hyvin omassa

KIVAKIVAKIVA-EXCU VAASAAN 3. - 4.10.2002

minuutin kuluttua Tite pamautti avausosuman.
Tästä sisuuntuneena Rooman pyhimykset
tiivistivät peliään hieman ja siirtyivät kovan
painostuksen ansiosta 2-1 johtoon. Loppua
kohden Tite prässäsi hyökkäystään Pyhimysten
päätyyn ja ansiokkaasti tasoitti tilanteen 2-2,
mikä jäikin virallisen peliajan lopputulokseksi.

Siirryttiin rankkarikisaan. Jännittävä peli sai
jännittävän lopun ja voittaja mieluisen palkinnon
ohrapirtelön muodossa, minkä Rooman
Pyhimykset nappasi vieden rangaistuspotkut 4-
2. Näin päättyi Konecup 2002..

Pasi Pajula
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seurassaan ja antoi muiden käydä riisumassa
itsensä yliopiston rastiradalla. Tunnin päästä
erittäin mukavat KoRKkilaiset saivat kuitenkin
paljon taas kavereita.

Klo 19.40 paljon lunta.

Ennen illan Iske teekkari –bileitä osa porukasta
lähti tapaamaan paikallista Rytsölää. Ei kyllä
näkynyt lamborghinia pihassa. Ihmeeksemme
totesimme, että kaikilla on samanlainen

pöytälamppu kuin Rytsölällä. Klo 20.50 eräs
KoRKin pojista tarkisti Rytsölän sängyn alta
koirien määrän ja päätti ottaa siistinä poikana
imurin esiin. Matkalla Iske teekkari –bileisiin
näimme huikeita ja ritarillisia suorituksia. Pojat
kiipeilivät parvekkeilla pelastaakseen kauniin
neidon puhelimen. Koska suoritus oli niin hyvä,
suostuivat tytöt lähtemään poikien kanssa
PaNeen.
Jossain vaiheessa saavuimme baariin
iskettäviksi. Melu oli kova ja juomaa riitti. Tytöt
oli ”kihihihihihihiiii”. Ja Hannalta revittiin

tanssilattialla melkein vaatteetkin päältä, ainakin
takatasku…

Ilmeisesti olimme päätyneet bileistä takaisin
Roller-Centeriin, koska aamun paikkeilla
kaikki heräsivät somasta kasasta liikuntahallin
lattialta. KoRKin joukkueessa ei näkynyt
montaa rapulaa, Autekissa näkyi. Klo 10.45
nälkäinen punahaalarijoukko lähti
suunnistamaan lähimpään ruokakauppaan
siivoojien neuvomaa polkua pitkin.

Hittituotteeksi
muodostuivat
siksari ja
fasupalat.

Kahdentoista
aikaan oli viimein
aika lähteä kohti
viimeistä virallista
vierailukohdetta
Wärtsilää. Koska
joukossamme oli
edelleenkin erit-
täin soppai-
luhaluista väkeä,
vierailusta muo-
dostui hyvinkin
hilpeä. Aluksi
saimme maittavat
leikkeet ruoka-
juomien kera.
Sitten seurasi
auditorio ja

tehdaskierros. Tälläkään yritysvierailulla ei
vältytty tyhmiltä kysymyksiltä: ”Miksi tämä
alkoholi laulatuttaa ja tanssituttaa?”
Vastaukseksi saimme hetken hiljaisuuden
jälkeen: ”Tämä kone tässä…”. Hilpeän mielen
lisäksi saimme mukaan myös hienot kullatut
syömäpuikot.

Wärtsilän vierailun jälkeen kivakiva
oppaamme, diplomi-insinööriopiskelija Iiro DI
Bjurström teki temput ja päästi excuporukan
kotimatkalle. Matka taittui reissun tapahtumia
kerratessa. Pojat joutuivat siirtymään
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Titex, Boomerang, Latex... Koulun seinillä olevissa bilemainoksissa näkyy järjestäjinä varsin usein
erikoisia nimiä. Useimmiten näiden taakse kätkeytyy ekskursioryhmä, jotka keräävät bileillä rahaa
yhteistä matkaansa varten. Varsin usein ekskursioryhmät koostuvat pääasiassa yhden killan jäsenistä,
tosin mikään välttämättömyys tämä ei ole. Lisäksi koululla toimii ainakin kaksi yhtäjaksoisesti toimivaa
ekskursioryhmää, TEA-Club ja PervSex, jotka keräävät rahaa jäsenilleen yhteisiä matkoja varten.
Edellinen pääasiassa Koneenrakentajakillan jäsenistä koostuva ekskursioryhmä on ollut 90-luvun
puolivälissä matkansa tehnyt Kivex. Matkojen kohteet ovat usein hyvinkin kaukaisia, viime aikoina
ryhmät ovat tehneet matkoja mm. Afrikkaan, Australiaan ja Amerikkaan.

Ekskursioryhmään kuuluu yleensä jäseniä noin puolesta tusinasta pariin kymmeneen. Kaikkien ryhmän
jäsenten tulisi sitoutua toimimaan yhteisen tavoitteen toteutumiseksi, mikään ei hajota ryhmän
yhteishenkeä yhtä tehokkaasti kuin tehtävistään luistava vapaamatkustaja. Kaikkien ryhmän jäsenten
tulee myös olla TTKY:n jäseniä. Työ vaati pitkäjännitteisyyttä, koska itse matkaan saattaa olla aikaa
yli kaksikin vuotta ryhmän perustamisesta. Sopivan ryhmän löydyttyä on aika istua alas ja miettiä
ryhmän tavoitteet, alustava matkan kohde ja tavoiteltu matkan toteuttamisaika. Tässä vaiheessa on
myös hyvä käydä ylioppilaskunnan puheilla, josta saa lisätietoa ja materiaalia ryhmän perustamiseksi.

Ryhmän tulee toimittaa ylioppilaskuntaan perustamisasiakirja, jossa mainitaan matkan tavoite,
ajankohta, matkaohjelma, yritysvierailut, alustava talousarvio, sekä kaikki ryhmän säännöt mm. ryhmään
liittymisestä ja eroamisesta. Ryhmän tulee valita itselleen puheenjohtaja, sihteeri, sekä rahastonhoitaja,
sekä lähettää edustaja kuukausittain pidettävään ylioppilaskunnan järjestämään ekskursioryhmien
kokoukseen. Ryhmä saa itselleen myös käyttäjätunnuksen koulun tietokoneelle sähköpostia ja
kotisivutilaa varten. Lisäksi se liitetään ekskursioryhmien sähköpostilistalle, johon tulee tietoa mm.
mahdollisista keinoista ansaita rahaa.

Matkaan hopea!
 (eli mikä ihmeen ekskursioryhmä)

sikaosastolta bussin keskiosaan pakoon omaa
hajuaan. Vai olikohan syynä keskiosan hehkeät
KoRKin tytöt…

Excursio ei ollut mikään turha reissu. Elämyksiä
tuli jopa yöllisellä grillireissulla, kun pojat
tilasivat erikoisranskalaiset, joiden erikoisuus
oli ranskalaisten joukossa olevat
makkaranpalaset. Tarjolla olisi ollut myös mm.
tonnikalahampurilaista. Koska olimme matkalla
Inno-messuille, osallistujat olivat
hengenmukaisia ja parhaita paloja keksinnöistä
ovatkin hämähäkkisimulaattori tyttöjen

korvaan ja sukkahousulinko linja-auton
käytävän poikki.

Loppumatka sujui Sibben juodessa itseään
kivaksi ja Pasin juodessa itseään kovaksi.
Taukopaikka oli jälleen Jalasjärven ABC.
Suurin osa bussilaisista osti jäätelöä, mutta
Make päätti ostaa hiivan viimeisillä rahoillaan.
Illan hämyssä löysimme tien takaisin kotiin,
liekö Myllymäen kompassin ansiota vai kuskin
hyvän tuurin ansiota.

Jenska & Johku
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Rahoituksen hankkimiseksi ryhmän tulee tehdä
paljon työtä. Ehkä yleisin keino on erilaisten
bileiden järjestäminen. Bommareiden ja
Yöwäenbileiden järjestelyoikeutta anotaan
ylioppilaskunnasta, hakuajoista ilmoitetaan
esimerkiksi prujussa. Lisäksi esimerkiksi
teekkarikalenteri teetetään yleensä jollain
ekskursioryhmällä. Kirjasto, Edutech ja jotkin
koulun ulkopuolisetkin yritykset käyttävät
myös ekskursioryhmiä erilaisissa
nakkihommissa, esim suurien kirje-erien
postituksessa tai tavaroiden muuttamisessa ja

maksavat näistä
töistä korvauksen
ryhmälle. Ikä-
vienkin töiden,
kuten esim.
bommareiden
jälkeisen sii-
vouksen, teke-
minen tuntuu
huomattavasti
miellyttävämmältä,
kun tietää jonkin
ajan kuluttua itse
pääsevänsä
konkreettisesti
nauttimaan
työnsä tuloksista.

Itse matkakin
pitää luonnol-
lisesti järjestää.
Usean viikon
matkasuunnitelman
tekeminen vaatii
monia tunteja
puhelimessa ja
sähköpostin
ääressä. Vastaa-
vasti matka onkin
sitten ihan omien
toivomusten
mukainen, eikä
mikään valmiiksi
räätälöity paketti.
Miltä kuulostaa

kuumailmapallolento Australiassa, tai
villieläinsafari Keniassa? Molemmat ovat viime
vuosina kuuluneet ekskursioryhmien
matkaohjelmaan. Rajoituksina ei toimi kuin
oma mielikuvitus ja luonnollisesti käytössä
olevat rahavarat. Olisikohan tänä syksynä aika
perustaa lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen
Koneenrakentajakillalle oma ekskursioryhmä?

Seppo Pyykkö
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KoRK täyttää 35 vuotta ja juhlaan on aihetta. Mutta vastoin yleistä luuloa, vuosijuhlien tarkoitus ei
olekaan örveltää frakissa tai juhlapuvussa, vaan siellä olisi suotavaa jopa noudattaa joitakin
käyttäytymissääntöjä.

Juhliin saavutaan ajoissa, muille pöydässä istuville esittäydytään ja puheiden aikana ei jutella omia
eikä juoda tai syödä. Näillä pääsee aika hyvään alkuun, jos vielä muistaa sulkea sen kännykän. Tai
vielä parempaa: sen voi jopa jättää kokonaan kotiin tai narikkaan. Ajoissa tarkoittaa, että jos juhlat
alkavat seitsemältä, silloin kuuluu olla valmiina pöydässä eikä juoksemassa taksista narikkaan.

Vaikka vuosijuhlilla usein on tapana pestä käsiä koko vuoden tarpeiksi, olisi suotavaa pysytellä salissa
ainakin pääruokaan asti. Salista ei tietenkään lähdetä pois puheiden aikana, ja jos sellainen on ehtinyt
alkaa ulkona
liikkuessa,
jäädään odotta-
maan oven sisä-
puolelle puheen
tai ohjelman
loppumista.

Pöytiin asetellut
lasit ovat loo-
gisessa järjes-
tyksessä ainakin
oikeakätisille:
aloitetaan uloim-
masta, mikä on
vesilasi ja siirry-
tään oikealta
vasemmalle eikä
takaisinpäin
palata. Alku-
ruoan viini tulisi
siis kumota en-
nen pääruoan
viiniin siirtymistä. Ruokailuvälineiden kanssa on sama Pretty W omanista tuttu logiikka, eli aloitetaan
uloimmista. Jälkiruoka syödään ruokailuvälineillä, jotka ovat lautasen yläpuolella vaakasuorassa.

Lautasliina ei ole pöydässä pupunkorvien taittelua varten, vaan se on tarkoitus laittaa syliin ruokailun
ajaksi vaatteiden suojaksi. Pöydästä poistuttaessa se taitellaan siististi lautasen viereen ja aterian
päättyessä se taitellaan lautasen viereen eikä tietenkään rytätä lautaselle.

Oh, behave!
Vuosijuhlissa käyttäytymisen lyhyt oppimäärä
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Syöminen kuuluisi aloittaa yhtä aikaa, mutta se saattaa olla mahdotonta pitkissä pöydissä. Jos ruoan
tuominen pöytiin katkeaa, on pyydettävä lupa ruoattomilta syömisen aloittamiseen.

Maljojen kohottaminen on tärkeä osa akateemisia pöytäjuhlia.  Yhteisiä maljoja kuuluttavat lähinnä
puhujat. Pöydässä maljoja voidaan juoda myös pöytäkunnittain tai pienempinä ryhminä. Lasi kohotetaan
korkeintaan olkapään korkeudelle, eikä lasien kilistäminen ole välttämätöntä.

Juhliin pukeutumisen suunnittelu alkaa kutsun lukemisella. Vuosijuhliin on tapana pukeutua frakkiin tai
pitkään iltapukuun. Frakin voi korvata tummalla puvulla. Frakin kanssa käytettävän takin tulisi olla
niin pitkä, etteivät liepeet vilahtele takin helman alta. Iltapukuakin käytettäessä saa unohtaa toppatakit
ja pukea päälle pukua rypistämätön pitkä takki tai viitta.

Lähde: Metso: Tavoistaan teekkari tunnetaan
http://www.tky.hut.fi/resource/Kaytosopas

Arvonta oli suoritettu, ja nakki oli napsahtanut.
Mites muutenkaan, kuin minun oli jälleen
keksittävä jotain iltaohjelmaa satapäiselle
laumalle. Hetken asiaa pähkäiltyäni päätin
viedä porukan pienelle retkelle Pyhäjärvelle.
Laivan varaamista, bändin haalimista, ruoan
tilaamista, henki-
lökunnan orjuuttamista
ja tietenkin kaljan
tilaamista. Kaikkea
pientä projektia alkoi
tupsahtelemaan eteeni,
ja kuin ihmeen kautta
kaikki tuntui järjestyvän
suunnitelmien mukai-
sesti. Matkustajien
allekirjoitukset enään
matkustajaluetteloon, ja
reissu olisi h-hetkeä
vaille valmis.
Kapteenille käsipäivää
sanottuani selvisi, ettei
risteilyaikataulu
ollutkaan niin selvä.
Muutaman puhelin-
soiton jälkeen asia

kuitenkin kirkastui, ja saisimme viettää koko
neljä tuntia vesillä. Hihkaisu orjatyöläisille, ja
tavara alkoi siirtymään pakettiautosta laivan
puolelle.
Fuksit saatiin raahattua keittiöön leikkaamaan
suolakurkkuja ja loput sysättiin baaritiskin

Laivanupotusta pelaamassa

Laivalla on syytä huolehtia nesteen riittävästä saannista
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taakse tarjoilemaan. Ilta alkoi vaikuttamaan
täydelliseltä. Vielä puuttui kuitenkin rannasta
irtautuminen ja tietenkin bändi. Bändin ollessa
lupaustensa mukaan hieman myöhässä,
jouduimme hetkisen odottelemaaan itse
risteilyn alkua. Pakettiauton saapuessa rantaan
kitarat ja muut vermeet siirtyivät näppärästi
sisätiloihin, ja kapteeni sai hyvästellä rannan
muutamaksi tunniksi.
Matkan päästyä mukavasti vauhtiin sain
itsekkin tilaisuuden käydä tutustumassa
matkustajiin. Onnekseni sain huomata, että
matkaan oli tarttunut kirjava joukko eri kiltojen
edustajia. Fukseja oli muutenkin risteilemässä,
kuin pelkästään keittiön puolella, ja olimmepa
saaneet myös monivuotisia vakiristeilijöitäkin
matkaan.
Tanssijalka ei aivan bändin aloittamisen aikaan
vielä alkanut vipattamaan, mutta alkoihan se
humppakin maistumaan matkan edetessä.
Ensimmäistä kertaa tapahtumassamme
esiintyvät Ana ja Timppis ylittivät
odotuksemme soittaessaan kahdella kitarallaan

Koneosastolta valmistuneet

1. Burak Kirman
Kotelomaisen kappaleosaperheen valmistus FMS-teknologialla

2. Markku Laukkanen
Putken suurnopeussahaus

3. Vesa Sampakoski
Tuotannonohjauksen ja raportoinnin kehittäminen

4. Antti Sillanpää
Työkaluvalmistussolun kalibrointijärjestelmä

5. Tuomo Sippus
SC-paperin kalanterointi modifioidulla tekniikalla

6. Panu Ärölä
Retentioainesekoituksen vaikutus paperin laatuun

suomi poppia.
Matkan lähestyessä puoliväliään alkoi pientä
niskurointia järjestyksenvalvojia kohtaan
ilmenemään. Vessojen vähäisyyden ja
nestetankkauksen epäonnistuessa joidenkin
kohdalla alkoi paineita muodostumaan. Kansaa
rauhoitellessa alkoi taukopaikan laituri
häämöttämään edessä. Laiva laituriin ja kansa
pihalle.Reilun paussin jälkeen porukka oli taas
tyytyväinen ja oli aika siirtyä takaisin aallokon
keskelle.
Juhlat alkoivat olemaan pikkuhiljaa jo liiankin
vauhdikkaat, ja juuri kaiken hauskan keskellä
paatti alkoi valumaan kohti päätepysäkkiään,
Laukon toria. Jatkobileisiin Hervantaan olisi
bussikuljetus, mutta monen jäädessä
keskustaan jatkamaan iltaa, oli bussissa jopa
liiankin väljää. Onnistuimme kuitenkin pitämään
hauskaa hervannassa pienemmälläkin
porukalla, ja loppu onkin historiaa.

Simo “Sibbe” Suolahti
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7. Tomi Lintulahti
Tietokoneavusteinen 3D-toleranssianalyysi tuotekehityksen osana

8. Ari Mäkiranta
Materiaalin jäljitettävyys ja vastaanottotarkastuksen yhtenäistäminen
kattilatuotannossa

9. Henri Pentinniemi
Kontinsiirtolaitteen teräsrakenteen tarkastelu ja kehittely

10. Mikko Ruuska
Karalaakeroinnin kunnonvalvonta

11. Taija Saikkonen
Perälaatikon laimennuselementin kehittäminen

12. Mikko Tupala
Ydinvoimalaitoksen riskitietoinen putkistotarkastusten optimointi

13. Jani Varjokallio
Mobilehydrauliaggregaatin suunnittelu

14. Ilkka Vuorela
Operatiivinen osto muuttuvassa hankintaprosessissa

15. Pekka Anttonen
Vesihydraulisen esiohjausventtiilin ominaisuuksien määrittäminen

-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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Tulevia tapahtumia

7.11. Fuksikala
Kerää noin 5 hengen joukkue ja saavu klo 18
K-talon aulaan. Vanno vala paikassa X.

14.-15.11. Rankka XQ-light

22.11. Koneenrakentajakillan 35-vuotisjuhlat
Ravintola Ziberiassa

3.12. KoRKin pikkujoulusauna

Tervetuloa fuksit 2002
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TTKK
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere

Puh: (03) 3115 2101
Fax: (03) 3115 2034

kork@cc.tut.fi

http://www.koneenrakentajakilta.org


