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Pää(tön)kirjoitus
Vuosi on taas vaihtunut ja nakit on jaettu uudestaan. Uusia naamoja on tullut runsaasti mukaan,
kiitos toisen vuoden myöhään heränneiden sekä uusien “innokkaiden” fuksien. Omalle
kohdalleni napsahti tänä kolmantena ja toivottavasti viimeisenä hallitusvuonna tiedottaminen.
Ei niin, että hallitustoimiminen olisi jotenkin tylsää, mutta niitä eitoivottuja nakkeja tuntuu
aina kasautuvan juuri suurimman kiireen keskelle.
KoRKkiruuvin ilmestymismäärää on tänä vuonna hieman karsittu lehden syrjäytyessä killan
päätiedotuskanavana. Sisältö pyritään pitämään ennallaan, ellei jopa hieman parantamaan
patistamalla muita hallituslaisia ja innokkaita jäseniä kirjoittamaan lehteen. Ei tule myöskään
väheksyä fuksien mahdollisuutta osallistua lehden ulosantiin heidän saadessa runsaasti
fuksipisteitä kirjoituksista. Lehden taittamisen hoitaa tänä vuonna KoRKkiruuvarimme Noora,
jolle voi kirjoituksia jatkossa osoittaa.
Wappu on kovaa vauhtia tuloillaan ja opiskelukiireet alkavat kasautua. Tentteihin pitäisi
lukea, mutta bileissäkin olisi kiva käydä. Kompromissi opiskelun ja bileiden välille pitää
pystyä löytämään. Pelottavalta kuulostaa, mutta ehkä näiden kahden fuksivuoden jälkeen
pitäisi myös tuolle opiskelulle löytää aikaa, jopa wapun keskeltä. Aika näyttää tuleeko tästä
kolmas fuksiwappuni vai ei. En oikein tiedä kumpaa toivoisi, mutta se on ainakin varmaa,
että wapunpäivän jälkeisenä aamuna pääsen uudessa kämpässä uuden kämppikseni kanssa
omaan saunaan kärsimään ja korjautumaan wapun riennoista.:)
Loppuun voisin vaikka lurittaa pienen runon..
(tässä vaiheessa pidän minuutin mietintätauon)
Euforiaa, erotiikkaa,
keskellä, elämää.
Masennusta, murhetta,
niistä, ei häivääkään.
Koneenrakentajakillan virallinen äänitorvi
(salanimeltä: Sibbe)
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Aurinkoinen tervehdys kaikille!

Vuosi vaihtui muutama kuukausi sitten, ja sen
mukana vaihtuivat killan hallitus ja toimihenkilöt.
Hallitus uudistui, ja saimme mukaan monta aivan
uutta hallituslaista ja toimaria sekä toiselta
vuosikurssilta että fukseista – mikä on hieno asia
toiminnan jatkuvuuden kannalta. Erityisesti vuonna
2003 keskitytään vanhojen perinteikkäiden
tapahtumien ja palveluiden ylläpitämiseen sekä
fuksien toiminnan aktivoimiseen.
Vuosi 2003 toi mukanaan pienehköjä muutoksia eli KoRKkiruuvia päästään lukemaan vain
kolme kertaa vuodessa: keväällä, koulun alussa ja jouluna. Lisäksi jokavuotiset vuosijuhlat
on päätetty tänä vuonna järjestää pienimuotoisempana, sitseinä. Toki kaikessa toiminnassa
ei olla menty säästöliekille : ) Syksyllä on tiedossa ekskursio Ruotsiin yhdessä AuTekin
kanssa, maaliskuun alussa ehdimme piipahtaa Otaniemessä Kirkastusjuhlilla morjestamassa
sisarkiltojamme lappeen Rannasta, Oulusta ja Otaniemestä, Tampin paljastuksen jälkeen
KoRK lähtee perinteiselle Tamppi XQ:lle Turkuun ja sivistynyt ekskursio on suunnitelmissa
syksyllä.
Talven aikana ollaan ehditty opiskelun lisäksi kyykkäämään, saunomaan, keilaamaan,
saunomaan, käymään vuosijuhlissa, Kantripippaloissa, leffaillassa ja listaa voisi jatkaa vaikka
kuinka pitkälle. Onneksi korkeakulttuurikaan ei ole unohtunut ja pääsimme katsomaan
Hannele Lauria vähissä vaatteissa. Toinen erä ainutlaatuisia kylpytakkeja on pistetty
tilaukseen, joten jatkossa KoRKilaiset erottuvat jopa pienessä vaatetuksessakin muista
kiltalaisista.
Wappu alkaa jo kolkutella, joten sitä odotellessa voivat fuksit virkistäytyä härvelin
rakennuksen parissa ja pohtia äärettömän nerokasta jäynää. Tentit kannattaa suorittaa jo
ennen Wapun alkamista tai sitten ne voi siirtää suosiolla ajalle Wapun jälkeen. Wappu on
vain kerran vuodessa ja fuksiWappu kerran elämässä, joten siitä kannattaa ottaa kaikki irti!
Jenni
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Vastavalmistuneen suunvuoro
Mikä oli pääaineesi, millä perusteella valitsit
sen? Mitä mielestäsi kannattaa pitää
mielessä pääainetta valitessa?
Pääaineeni oli koneensuunnittelu. Valitsin
koneensuunnitelun,
koska
se
on
mielenkiintoista ja antaa teknillisenmekaniikan
kanssa yhdisteltynä sopivan pohjan oikeissa
töissä oppimiselle. Pääaineen tulisi olla
sellainen, joka oikeasti kiinnostaa.
Kuinka hyvän pohjan olet saanut työhösi
TTY:lta? Tuntuuko, että tulet tarvitsemaan
tietoja, joita olet täältä saanut?
TTY antaa mielestäni hyvät valmiudet oppia
lisää, valmistuttuani tiesin, kuinka vähän tiesin.
Juuh, olen jo tarvinnut vaikka mitä :)
Onko sinulle jäänyt mieleen jotain
moitittavaa tai parannettavaa TTY:ltä?
Mitkä taas oli TTY:n parhaita puolia?
Kahvila olisi saanut olla pidempään auki...
Mukavat opiskelutoverit ja rehti perusmeininki.
Opetuskin oli ajoittain ihan hyvää.
Valmistuneen on helppo hymyillä. Janne
“Ormi“ Tervokoski kertoo opiskelustaan
silloisella TTKK:lla eli nykyisellä TTY:llä.
Miten valmistujaisjuhlat sujuivat?
Loistavasti sujuivat, Konetalon sauna oli
lämmin, ja juotavaa riitti. Lahjaksi sain hienon
Zippo-sytkärin ja taskumatin, joihin oli
kaiverrettu hammaspyöräpari (evolventeilla).
Mistä teit diplomityösi, mistä löysit aiheen
ja paikan? Miten DI-työn teko sujui? Mitä
kannattaa muistaa DI-työpaikkaa etsiessä?
Diplomityöni aihe oli “koneen toimintatilan
määrittäminen itseorganisoituvalla kartalla”.
Siinä tutkittiin neuroverkkopohjaisen
konediagnostiikkajärjestelmän toimivuutta.
Aihe
ja
paikka
löytyivät
Koneensuunnittelulaitoksen ilmoitustaululta.
Työn tekeminen sujui asian opiskelun jälkeen
ihan hyvin. Enpä osaa vastata, itse otin sen
minne pääsin :)

Olitko mukana kiltatoiminnassa? Mitä teit
ja milloin? Minkälaiset kokemukset niistä
jäi?
Olin KoRKin tiedotusvastaava vuonna 1999 ja
excursiovastaava vuonna 2000. Kyllähän niistä
kivoja muistoja jäi, vai jäikö?
Mitä tästä eteenpäin? Vieläkö sinuun saattaa
törmätä koululla?
Tällä hetkellä toimin Patria Weapon Systems
Oy:ssä tuotekehitysinsinöörinä. Silloin tällöin
käyn TTY:n kirjastossa ja luonnollisesti
Motivaattorissa, mikäli se vain on auki.
Mieleenpainuvimmat
bileet
opiskeluajaltasi?
Kyllä fuksivuoden Wappu kokonaisuutena oli
ehdottomasti paras.
Mitä haluat sanoa niille, jotka ahertavat
vielä koulunpenkillä?
Käykää ulkomailla vaihdossa. Itse en käynyt
ja se vähän kaduttaa.
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Fuksikyykkämuistelo
Kyykkäkarsinnat, fuksikyykkä, MMkyykkä ja kyykkäjatkot ovat kaikki jo
menneen talven lumia. Nyt on siis
erinomainen hetki kaivella menneitä.
Ensimmäisen vuoden opiskelijatyttösistä
koostuva Team Jouko vuodatti muistojaan
fuksikyykästä Konetalon aulassa. Vaikka
aikaa oli kulunut jo melkoisesti tammikuun
lopulla pidetystä tapahtumasta, muistot
hauskasta päivästä tulvivat Lotan, Riitan,
Eevan ja Terhin mieliin. Jatkojen
muistikuvista taas ei mennä takuuseen.
Moi Team Jouko!
Kaikki: - Moi!
Lensikö karttu hyvin, siis miten pelit
menivät?
Terhi: - Karttu lensi erittäin iloisesti. Aina
välillä lähti oikeaan suuntaan, mutta aika
harvoin osuttiin kyykkärivistöön. Meillä oli
uskomaton määrä naisenergiaa. Ehkä liikaa
verrattuna palikoiden määrään, joiden
saaminen ulos ruudusta tuotti ongelmia.
Lotta: - Tulosta tuli harvoin.
Riitta: - …mutta voimasanat auttoivat.
Eeva: - Heikon puoleisesti meni pelit.
Kaikki: - (Yleistä tilitystä sääntöjen
huonoudesta
ja
tuomareiden
puolueellisuudesta.)
Oliko karttu raskas?
Kaikki: - Ei, paitsi Eevalle.
T: - Karttu oli pidempi kuin Eeva.
E: - Siitä oli tällaisen lyhyen naisen vähän
vaikea saada otetta. Piti kaksin käsin
heittää.
T: - Eeva-parka oli lyyhistyä sen kartun alle.
E: - No, ei kai nyt sentään.
R: - Kyllä raavaat suomalaiset naiset
jaksavat.

Oliko tämä eka kerta, eli menikö
kyykkäneitsyys?
L: - Mulle oli ihan eka kerta. Olin tätä ennen
puhtoinen…
E: - Kokeiltiin me FWR:lla
T: - Sovitaan, että neitsyys meni siinä
mielessä, että koskaan ei olla pelattu
aikaisemmin kokonaista peliä.
R: - Sähläystä on ollut mutta “se itse” oli
vielä tätä ennen tallella.
Paljonko kului voimajuomaa?
L: - Meillä oli kaksi puolen litran pulloa
kaljaa, jotka jäätyivät loppujen lopuksi.
Sitten juotiin hilekaljaa.
T: - Ilma oli niin armoton, että kaljat
kerkesivät jäätyä pelien aikana.
E: - Kauhea kaljanhimo oli jollakin, kun
piti ne hileet sieltä imeä.
R: - Mutta illalla sitten sitäkin enemmän
kului juomaa.
Mikä on joukkueenne salainen ase?
L: - Jouko.
T: - Joo, ajateltiin ainoastaan Joukoa,
sielulla ja sydämellä.
E: - Jouko ei kyllä tehonnut oikeen.
L: - Raavaan suomalaisen naisen sisu.
R: - Niin ja kirroominen.
Sotahuutonne?
Kaikki: -Perkele
T: - Se oli se yleisin.
L: - Sattoi sieltä vittuja ja saatanoitakin
lentää.
Miten hämätään vastustajaa?
T: - Riisumalla vaatteet, jos on miespuolisia
vastustajia. Naisillekin se varmaan toimii.
Toisaalta ei niitä tarvinnut hämätä, kun ne
heittivät yleisöä muutenkin. Mutta sitten
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kun ne sai juonesta kiinni, ne rökitti meidät
6-0.
T: - Hämätä voi myös sanomalla, että poro
lentää… tai kalja tai tuolla on ilmasta kaljaa.
R: - Pientä häirintää pitää kokoajan olla.
Kiusaamista.
Yritittekö vaikuttaa tuomariin?
Lahjontaa?
T: - Hymyiltiin aika leveästi. Hinkattiin
säärtä ja pakaroita koiteltiin. Hehheh!
L, E ja R: - Ei meillä mitään lahjontaa ollut.
Reilu peli.
T: - Mä ainakin yritin naureskella ja
hymyillä niille. En hinkannut säärtä.
E: - Ei varmaan oikeen purrut tuomareihin.

L: - Käteen sopiva on passeli. Pitemmällä
saisi enemmän kumoon. Lyhyt toimii
nopeammin.
Tuliko ruumiita?
T: - Yritin kyllä kovasti heittää vastustajia.
L: - Vain kannustusjoukkueelta taisi mennä
jalat alta.
T: - …vastustajajoukkueen pelaaja heitti
vähän ohi.
Ensi vuoden suunnitelmat?
Kaikki: - MM-kyykän mestaruus.
T: - Tämän alemmaksi siis ei voi tavoitetta
laittaa, kun tänäkin vuonna niin hyvin meni.
Mainetta ja kunniaa saatiin läpi TTY:n.
Viinaa pitää olla enemmän ensi vuonna.

Onko koolla väliä?
Kaikki: - On!
T: - Kyllä lyhyelläkin lentää. Mutta
oikeastaan mitä isompi on sitä parempi.
R: - Liian paksu on pahasta.

Näin lensi karttu MM-kyykässä. Nyt on aika muistelon.
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Näin kaikki kirkastui
-Kirkastusjuhla-XQ 5.-7.3.20034. päivä tiistaina kello myöhään yöllä
teollisuusvastaavamme Pasi sai soiton
innokkailta excuilijoilta, jotka olivat
päättäneet aloittaa excun jo hieman muita
aikaisemmin. Kärsivällisenä Pasi kuunteli
hieman humaltuneita excuilijoita, kunnes
uni vei voiton…
Keskiviikkona 5. päivä kello 8.00 starttasi
bussimme kohti Hämeenlinnaa tutustumaan
Sisu Axelsin tehtaaseen. Esitelmöijää ei
päästetty helpolla. Kysymyksiä tuli ihan
kiitettävästi. Ja heräsipä siinä idea, että
ostaisimme Koneenrakentajakillalle ihan
oman Pasin (siis tietysti tässä tarkoitetaan
panssarivaunua), joita tehtaan pihalla seisoi
omistajaansa odottamassa. Tehdaskäynnillä

tuli kylläkin hieman riitaa, sillä muutamalla
tytöllä oli mukanaan hienot siniset lasit.
Nämä Mikko-lasit herättivät kateutta
muissa koko excun ajan. Myös
sisarkiltalaisemme
pitivät
niitä
äärimmäisen tyylikkäinä.
Sisun tehtaan jälkeen matka jatkui kohti
Hyvinkäätä. Matkan varrella tosin
poikkesimme Linnatuulessa, mistä
löysimme matkalle montakin maskottia.
Jukka ja Jakke niistä äänekkäimmät…
Kunnes Reiska teki meille palveluksen
vaientaen niistä toisen.
Hyvinkäällä
poikkesimme
KCI
Konecranesin tehtaille tutustumaan kuinka

Lisää evästä ja matka jatkuu kohti Otaniemeä.
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rakennetaan
nostolaitteita
ja
satamanostureita. Aluksi saimme heiltä
lounaan
siinä
esitelmöinnin
palanpainikkeena. Lihakastike oli aivan
erinomaista ja vissykin tuntui maistuvan
sen normaalin excu-juoman sijaan… Ja
tietenkin täytyihän sitä hieman esitystä
häiritä. Tällä kertaa se tapahtui iloisella
äänellä, jonka putoava KoRK- muki
aiheutti. Kierroksella tehtailla vaivasimme
esittelijöitä tiukoilla kysymyksillä siitä,
voiko satamanosturiin tilata kaikkea
tärkeellistä, kuten baarikaapin ja muuta
mukavaa. (Mikäli nyt
en
aivan
väärin
muista, niin kyllä tämä
onnistuu.)
Nostureiden katselun
jälkeen matkamme
jatkui kohti Otaniemeä
ja itse kirkastusjuhlia.
Ensin
kuitenkin
kävimme hakemassa
ruokaa ja juotavaa
supermarketista.
Marketti oli suuri,
mutta silti sieltä
bongattiin
tuttu
haalarin lahje.. niin
kauniin punainen ja
mainos niin kovin
tuttu.

sisäministeri) nimi äipäksi, sillä hän lupasi
auttaa aina pulaan joutuneita sankareita…
Illansuussa päätimme suunnata Helsinki
Cityyn tutustumaan paikalliseen Ale Pubiin.
Bussimatka Otaniemestä Helsingin
keskustaan aiheutti kylläkin kovaa
purnausta, sillä onhan KOLME EUROOO
(!!!) ihan mieletön summa näin
opiskelijabudjetissa.
Ale Pub tuli koettua ja nähtyä, mutta meno
vaan
jatkui
pitkälle
aamuun.

KCI Konecranes tarjosi murua rinnan alle nälkäisille excuilijoille.

Vihdoin selvisimme
perille Otnäsiin ja
pääsimme
purkamaan
tavaramme
Jämeräntaival kolmoseen. Ja jottei aika vain
tulisi pitkäksi, kutsuivat sisarkiltalaisemme
viettämään aikaa kanssaan. Siispä
suuntasimme heidän mukanaan ottamaan
pohjia erään ystävällisen kiltalaisen 13
hengen soluun. Samalla saimme tilaisuuden
tutustua muutamiin heidän kilta-aktiiveihin.
Nimitulvan vuoksi vaihtoivat Simot (x2) ja
Juuso nimensä ä:llä alkaviksi (muistaakseni
ää, ääliö sekä… no kolmatta en muista).
Samalla
muuttui
Elisan
(KIK:n

Majoituspaikkamme nimittäin antoi
loistavat mahdollisuudet kehittää uusia
urheilumuotoja. Siispä upper hill, lower hill
ja straight back – käsitteet tulivat varmasti
kaikille tutuiksi. Virallinen kieli oli tässä
lajissa saksa, mutta ohjeet sekä säännöt
olivat englantia… Ei siinä väsynyt pää
oikein meinannut pysyä mukana.
Varsinkaan kun kieli meinasi mennä aina
solmuun noiden sanojen kanssa.
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Isäntänämme toimi Koneinsinöörikilta: teollisuusministeri Lasse Hietikko (vas) sekä
sisäministeri Elisa Myllyperkiö (eli äippä) KIK:ltä.

Jokainen urheilijakin väsähtää joskus, joten
jossakin vaiheessa myös tulevat
tanssitähtemmekin väsähtivät. Onneksi oli
telttamakuupussi valmiiksi levitettynä
odottamassa. Allekirjoittanut tosin
ihmettelee, kuinka niistä viidestä
telttamakuupussissa nukkuneista kolme oli
tyttöjä, vaikka reissuun olikin lähtenyt 14
poikaa ja viisi tyttöä..?
Pian kuitenkin koitti aamu ja uusi päivä.
Ennen lähtöä seuraavaan excukohteeseen
tytöt hemmottelivat itseään harvinaisella
herkulla excuilla: kuumalla suihkulla (tosin
teekkarisaunan suihkut ovat kyllä paljon
paremmat). Tämän jälkeen osa porukasta
päätti
lähteä
paikalliseen
opiskelijaravintolaan
syömään
hampurilaisaamiaisen. Ja kuinkas hyvältä
se maistuikaan.. J

Ohjelmassa oli seuraavana siis Metso
Automation kello 13. Meinasimme
myöhästyä sovitusta tapaamisesta, sillä
bussimme olikin eri paikassa kuin olimme
sopineet. Vihdoin kuitenkin pääsimme
matkaan mukanamme kolme KIK:n
edustajaa ja kolme Oulun Konekillan
edustajaa. Metsolla törmäsimme myös
lappeen Rannan 20 edustajaan, jotka
onneksemme laittoivat haalarit takaisin
päälleen.
Tavalliseen tapaan kierros alkoi
kahvittelulla ja esitelmöinnillä. Tietenkään
emme päästäneet esitelmöijiä helpolla, sillä
lappeen Rantalaiset olivat kehittäneet
tulomatkallaan sanoja, joiden ympärille he
sitten keksivät kysymyksiä. Näin saimme
tietää, onko asbestia joskus käytetty heidän
tuotteissaan tai kuinka ahtojää tilanne
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vaikuttaa heidän markkinoihinsa. Siis
kysymykset olivat suorastaan hilpeän
mielenkiintoisia.
Esitelmöinnin
jälkeen
kävimme
tutustumassa tehtaaseen (ja sen moniin
juoma-automaatteihin: hiilihappovesi 0.00e
koodi 81). Kaikkea kiinnostavaa sieltä
löytyi, kuten korksuja (Simot varmaankin
kertovat mielellään mitä ne ovat).
Raskas työ vaatii raskaat huvit, joten
siirryimme Metson tehtailta hyvin nopeasti
Otaniemen kampusalueelle ja tarkemmin
sanottuna
KIK:n
kiltahuoneelle.
Kiltahuoneelta jatkui matka takaisin
majapaikalle ja sitten rantsuun saunomaan.
Rantsussa meno alkoi kuuden jälkeen illalla
ja jatkui hyvin hyvin pitkälle aamuun.
Tarjolla oli ruokaa (ilmaista) ja hieman

palan painiketta, jota aluksi sai kaivamatta
kuvettaan. Loppuillasta tosin tämä ei enää
onnistunut L. Sauna, tai itse asiassa kaksi
saunaa, olivat lämpimänä ja mukavasti ne
houkuttelivatkin ihmisiä. Ja rohkeimmat
tietenkin suuntasivat kohti avantoa...
Kaikki kiva loppuu aikanaan, niin myöskin
kirkastusjuhlat vuosimallia 2003. Siispä
perjantaina 7. päivä väsynyt joukkomme
suuntasi matkansa kohti kotoisaa
Hervantaa.
Kiitokset mukavasta excusta kaikille
excuilijoille,
KIK:lle
sekä
teollisuusvastaavallemme Pasille!
Marja

Lehti voi tällä kertaa paksusti mutta KoRKiruuvari
ei ole tyytyväinen: se voisi voida paksumminkin.
Lehtemme kaipaa juuri sinun osuvia mielipiteitäsi ja
jännittäviä tarinoitasi. Siispä...

Tule tekemään entistä parempaa
KoRKkiruuvia
Hengentuotoksia, vinkkejä sekä kritiikkiä voi lähettää
osoitteeseen kork@cc.tut.fi. Juttujanne odotellen...
KoRKkiruuvin toimitus
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KirkastusXQ-päiväkirjan kootut
5.3.
Rakas päiväkirja...
18.37 “Onneks tää reissu on kohta ohi”
-Simppa21.01 Lähetään Helsinkiin snobbailemaan.
Ei haalaria. Ei lakkia. Haisen hyvälle. =Ei
hyvä!
21.58 Juuso antoi nenästään virtaa Simpan
partakoneeseen.

Herätys...
9.XX Säätöä...
9.37 Bye, bye Otaniemi!

6.3.
Balettia...
02.XX Ilta on kaunis ja pojat tanssii balettia.
02.17 Left leg, upper hill, straight back.
Aamun kajo...
10.41 “Kun mää hengitän niin housuissa
tulee semmonen värinä” -Jenska11.02 Sibbe ja Simppa on tänään ääliö ja
ärsyke. Vielä on arvonnassa kumpi on
kumpi.
Iltaa kohti...
19.38 “lappeen Rannan X-pj tässä moi!
Tiiättexte että lappeen Rannasta saa halpaa
kaljaa ja Venäjältä tyttöjä.”
21.21 Mikko-lasit (pokat) ovat kovin
suosittuja, sillä niistä ei huurru linssit.
21.30 Mikko-laseista on tarjottu suuria
summia.
21.57 Jännä miten toi ilmanen kalja nousee
paljon paremmin päähän kun maksettu.
7.3.
Jaken kohtalo...
01.20 Eka lemmikki (Jakke) palaa!!!
01.35 Simppa etsii Jaken maallisia jäänteitä
tuhkasta.
01.36 Monilla on jo ikävä Jakkea, joka oli
rauhaa rakastava eläin.
01.37 Jakke makupala, maistuva
paahtovanukas.
01.40 Yrittäkää puukottaa Jukkaa selkää.

Excumaskotti Jukan toveri Jakke koki
julman polttokuoleman.

6.3. klo 11.30 Runoutta
Ilmaa ei voi hengittää,
se on kuin seinä.
Punainen varjo ympäröi
minut.
Ääniä, kuin Peitsamo ja
Alatalo.
Tekee mieli liittyä joukkoon,
lopettaa ajattelu.
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Los moros sanoo Vekkeli!
Taisi
olla
korkeakouluopintojeni
ensimmäinen viikko, kun suunnistimme
Taljan Jarin kanssa luentotauolla
kiltahuoneelle. Istahdimme sohville ja aloin
lukemaan muistaakseni Aku Ankkaa,
kunnes joku obskyyri vanha kähmy
hihkaisi: “Hei fuksit, tulkaas pelaamaan
HiLoo! Ei tarvi osata, kyllä me opetetaan.”
Nämä olivat alkusanat kortinpeluun
jatkokurssille, joka myöhemmin tuli
kostautumaan erinäisinä menetettyinä
opintoviikoina. Syksyn aikana kiersimme
porukalla
lukuisissa
bileissä
ja
häppeningeissä. Näissä kekkereissä sekä
kiltahuoneella vietetyissä kahvitunneissa
tutustuin suureen joukkoon tärkeitä ja ei
niin tärkeitä ihmisiä.
KoRK-Cruisingilla tutorini (Anttilan
Pekka) kertoi minulle, että killan
hallitukseen tarvittaisiin hyviä tyyppejä ja
että kähmintäsaunalle kannattaisi mennä.
Ilmeisesti muutamat muutkin killan
hallituksen jäsenet olivat havainneet
aktiivisen läsnäoloni kiltahuoneella, sillä
sama kehotus toistui myöhemminkin.

Suostutteluun
taipuvaisena,
menin
kähmintäsaunalle ja minusta alettiin sorvata
uutta hovimestaria. Jonkin aikaa asiaa
sulateltuani, huomasin killan kotisivuilla
ilmoituksen ATK-vastavan pestistä. Päätin,
ettei limsakorien roudaaminen ole minun
hommaani ja ilmoitin halukkuuteni killan
viralliseksi
säätäjäksi.
Koneenrakentajakillan
yleiskokous
suuressa viisaudessaan hyväksyi esitetyn
hallituskokoonpanon, ja niin astuin Pekan
saappaisiin.
Toimenkuvaani kuuluu killan tietokoneiden
ylläpito, mp3-arkiston täydentäminen sekä
käyttäjien
vaativiin
kysymyksiin
vastaaminen (Hei Teemu, mix tää ei toimi,
kun mä klikkaan tästä?). Edelleenkin minut
tavoittaa parhaiten korttipöydän äärestä, tai
hallituskopin puolelta selvittämästä jotain
mystistä virheilmoitusta.
Teemu Vekkeli
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Lagita 5
tapahtuman
ydin.
Pelien kirjo olikin
varsin
mahtava
v e r r a t t u n a
aikaisempiin
Lagitoihin. Pelejä,
joita pelattiin, oli
Quake 3, Operation
Wolfenstain, Jagged
Alliance,
Insane,
Counter-Strike
ja
Unreal Tournament
2003
double
domination,
joka
saavutti
hurjan
suosion.

Lan-meininkiä

Mikä Lagita on?
Lagita on TTYY alayhdistys Lanitan
järjestämä pieni lan-tapahtuma sen omalle
jäsenistölleen. Lanita järjestänyt myös
kahtena
aikaisempana
syksynä
MindTrekLan
nimeä
kantanutta
tapahtumaa.
Oli perjantai-ilta 7.3., kun lan-porukkaa
saapui Luhtarannassa sijaitsevalle mökille.
Tällä
kertaa
Lagita
järjestettiin
tarkoituksella paikassa, jossa ei ollut
Internet-yhteyttä, jotta aika ei menisi sen
tuomiin etuisuuksiin, kuten irciin. Samana
iltana oli sattumalta myös joitakin tenttejä,
joten ihmiset valuivat paikalle hissukseen.

Usean
ihmisen
kahvihammasta tuntui
myös kolottavan, sillä
he
erehtyivät
luulemaan paikalla olleen forcefeedbackratin rutinaa kahvinkeittimen porinaksi.
Tämän mysteeri onnistuttiin selvittämään
vasta lauantai-iltana.
Sunnuntai kuluikin
siivoiltaessa.

sitten

paikkoja

Seuraava Lagita (6) tullaan järjestämään
Bommarissa 11-13.4. Tämä Lagita on
tarkoitettu myös Lanitan ulkopuolisille
henkilöille. Infoa tapahtumasta saa
osoitteesta www.lanita.org/lagita6.

Paikalle oli hankittu videotykki sekä
koneettomia varten oli järjestetty PS2 ja
XBox. Jotta hekin pääsisivät toteuttamaan
itseään pelaamalla, mikä oli koko
KoRKkiruuvi 1 - 2003
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Keilaturnee
KoRK järjesti viimevuotiseen
tapaansa Keilaturneen Kaupin keilahallilla.
Kybän osallistumismaksu ei karsinut
joukkuiden määrää kovinkaan paljon, sillä
paikat myytiin loppuun 6 minuutissa….
Viime vuoden mestarijoukkue Team
Ränni sai palata kotiin tyhjin käsin,
Ripuliranteen voittaessa koko turnauksen.
Kakkosena oli Alkorytmi ja kolmantena
Pantterit. Mutta siis pääasiahan oli se, että
kaikilla tuntui olevan hauskaa. (Eikä
Aamulehden yleisönosastollakaan ollut
tänä vuonna mainintaa….).
Pelithän jatkuivat yömyöhään
Teekkarisaunalla, jossa myös oli juhlava
palkintojenjako. Ja kuuleman mukaan joku

saattoi juoda humalahakuisesti saunomisen
ohessa…
Mutta Keilaturnauksen kaunis
kiertopalkinto lepää KoRK:ssa odottamassa
ensi
vuoden
voittajajoukkueen
voitonjuhlaa…
VUODEN 2003 PARHAAT:

1.
2.
3.

RIPULIRANNE
ALKORYTMI
PANTTERIT
Juuso Järvinen

KoRK-keilaturneen voittajat 2003: Ripuliranne. Nimestään huolimatta näiden poikien
ranteet eivät olleet ripulia.
KoRKkiruuvi 1 - 2003
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KoRK - kaikkien kaveri! -kirja
KoRK-kaverikirjan kysymykset:
1. Nimi (Teemu “Teppo” Teekkari)
2. Asioita, joista pidän
3. Asioita, joista en pidä
4. Lempiruoka
5. 5 miljoonalla
6. Toiveammatti
7. Lempiaine koulussa
8. Monesko vuosi menossa
9. Suosikkibändi
10. Aikakausilehteni
11. Lempiväri
12. Ihannenaiseni/-mieheni
13. “Mun on pakko kertoo et…”
HALLITUS

Puheenjohtaja:
1. Jenni Laaksonen
(Jenska)
2. Kesä, vanilijapehmis,
saippuasarjat (salkkarit
rules:), rötväys ainakin
sillon tällön. Noita
asioita on nii paljo, et ei
ne kaikki mahtus meiän
lehteen..
3. Hämähäkeistä, koppiaisista,
iiliäisistä, kaloista (ainakin haikaloista),
jenkkielokuvista, kiireestä, hiertävistä
kengistä.
4. Jaa-a.. Kiinalainen sapuska on kyl
aika hyvää, mut kyl äitin tekemä
lasagne lyö senkin laudalta.
5. Ihan ensin, ennenkun rupeisin
miettimään järkeviä, ostaisin hienon
asunnon,
avoauto-Saabin
(metallinhohto punaisen), hevosen ja
sitten shoppaileen kenkiä, laukkuja.. Ja
kyl sitten lähtisin purjeveneellä
maailman ympäri reissulle.

6. Eiköhän se DI ole J
7. Kyl ne pehmusteet siä luentosalien
penkeissä on aika ykkösiä.. J Ja
koneella on nii paljon kaikkea
mielenkiintoista mitä niil penkeillä
kuuntelee, et paha yksilöidä sen
tarkemmin.
8. Ihan niikö kokonaisuutena
kahdeskymmenesviides.. mut tääl
koulussa kolmas.
9. Popeda tietty
10. Cosmo se taitaa olla.. J Enempi kyl
tykkään lukea kyl semmosia
sanomalehtityyppisiä ratkaisuja.
11. Kyl se punanen on
12. Ai molempiinko vastaillaan.. No
naisissa ihailen itsenäisiä, menestyviää,
älykkäitä ja vahvoja, esimerkiksi SuviAnne Siimes ja Tarja Halonen on mun
äitin lisäksi tuollaisia. Mut sitten se
mies... Kyl edelleenkin jos löytyisi Colin
MacRaen näköinen, Pate Mustajärven
äänellä varustettu ja mielellään Bill
Gatesin lompsan omistava älykäs mies
niin siinähän se.
13. En kerro J

Vpj, opovastaava:
1. Simo “Simppa”
Laitinen
2. sänky, aamiainen
sänkyyn,
hauskat
ihmiset
3. pimeät ja kylmät
syysaamut
4. härkä (mutta ei
puvaviinikastikkeessa)
5. järkkäisin Simo-festarit meidän killan
Simojen kanssa!
6. kattelin eilen noita vaaleja, joten
pääministeri
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7. CAD
8. 3.
9. tää on helppo..Apulanta
10. en harrasta..tai no..killan Cosmo J
11. punainen
12. pitkä, kivan näkönen, hauska..
13. maailma on täynnä rasitteita

Talousvastaava:
1. Katri “Helmi” Virtanen
2. nukkuminen, liikunta,
ruoka,
reissailu,
teekkarielämä
3. käärmet
4.
yleensäkin
meksikolainen
ja
italialainen ruoka
5. matkustaisin maailman ympäri kivan
kamun kaa, tekisin opinnot loppuun ja
en stressais tulevasta
6. saisin noi 5 miljoonaa, niin ei
kauheesti tarvis miettii. Kuuntelin äsken
vuorikiipeilijä Veikkaa, joka kertoi
ammatikseen vuorikiipeilyn. Jos mä sit
olisin sukeltaja J
7. puheviestintä ja neuvottelutaito
8. kolmas
9. Zen Cafe
10. sport
11. punainen, oikeesti J
12. Mies, joka on mukava, rento, tykkää
reissata, ei stressaa mistään, fiksu ja
filmaattinen J
13. ELämä on laiffii, ilman knaiffii!

Rahastonhoitaja:
1. Juha-Matti Laurila
2. Aurinko
3. Silakkapihvit
4. Pizza
5. Ostaisin rantahuvilan
ja pitäisin kavereille
bileitä
6. Lentäjä?
7. Iltajuhlat
8. 2

9. U2
10. Tekniikan Maailma
11. Sininen
12. Tumma sporttipakkaus
13. Kesä on mahtava asia!

Sihteeri:
1. Tuuli Korhonen
2. Aurinko ja olut. Eikö
siinä ole jo tarpeeksi
3.
Kylmästä,
hämähäkeistä jne...
4. Kaikki italialainen
5.
siis
eurolla...
matkustaisin maailman
ympäri...
6. hyväpalkkainen ja sellainen, jossa ei
tarvii tehdä kauheesti mitään.( Siis eikös
tämä kuvaus kuulu DI:lle)
7. Onko sellaista? J
8. ensimmäinen
9. ZEN CAFE ehdottomasti
10. En lue aikakauslehtiä
11. punainen ehdottomasti, niin ja sit
beige ja musta.
12.tumma ja hauska , mutta älykäs. joo,
jotain sellaista...
13. IHANAA KOHTA ON KESÄ!!!

Tiedotusvastaava:
1.
Simo
“Sibbe”
Suolahti
2.
miä
tykkään
krapulasaunasta, sit
miä tykkään sohvalla
rötväämisestä, ja sit
miä tykkään ihan vähän
tytöistä. Tykkään miä
muustakii, mut en jaksa kertoo
enempää.
3. miä en tykkää kiukuttelusta, enkä miä
tykkää laskujen maksamisesta, enkä
myöskään
krapulasaunattomista
aamuista
4. makaroonilaatikko tietenkin, ja hirven
sisäfilettäkin tykkään napostella
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5. 5 miljoonalla ostaisin itselleni
valkoisen Porschen vaaleanpunaisella
nahkasisustuksella, jos ostoksesta jäis
jotain jälelle, niin käyttäisin loput rahat
naisiin ja viinaan
6.perkeleen ison tehtaan pieni johtaja,
jolla on matalavastuinen työ, mutta
korkea palkka
7. tais olla matikka ja puukässä,
köksässä sai syödä, joten sekin oli hyvä
aine
8. opiskeluvuotena tää taitaa olla toinen,
mutta muuten kolmas
9. mulla on monta, mutta tärkeimpiä on
varmaan CMX, Smashing Pumpkins..
muut saa jäädä.
10. aika vähän tulee semmosia luettua,
joten en kannata mitään
11. Punanen tietty, ja sit vihree taitaa
olla kans. Ps. musta tuntuu hyvälle :)
12. Olli on mun ihanne mies, mutta jos
pitää naista miettiä, niin mieluusti
tumma. kai sillä naisella vois olla vähän
pidemmät hiukset ku mulla. Sit naisessa
pitää olla sitä jotain, mitä se sitten on,
niin siitä en oo varma. Ihannenaiseen
rakastuu joka päivä uudelleen..=)
13. Miä oon muuttamas ton Juusopojan
kanssa yhteen. Kai meistä tulee sit
niinku perhe. Lapseks me hommataan
joku kissa, jos ei Filippiineiltä löydy, niin
otetaan ihan sekarotunen :)

Fuksivastaava:
1. Sampo Siuko
2. fuksit
3. päänsärky
4. törkee panini
5.
on
Keskustajohtoinen eduskunta.
6. kunhan on päällikön
viitta harteilla ja saa
kävellä isoista ovista
7. no ei ainakaan TurTek!
8. 2.
9. Kimmeli
10. Kosmo

11. Punanen
12. DDR:lläinen kuulantyöntäjä!!! :P
13. Sampo ei ole vastannut itse
viimeisiin (9.-13.) kysymyksiin!

Teollisuusvastaava:
1. Pasi “Pasi” Pajula
2. Hyvät ruuat, halvat
viinat, villit naiset ja
väylätekniikoiden
perusteet
3. Pahat ruuat, kalliit
viinat, pöyhkeät naiset
ja huono mielikuvitus
4. homejuustoperunalaatikko (a’la
mamma)
5. Nohevalla soturilla valtaisin Suomen,
julistautuisin kuninkaaksi ja tekisin
Hellanmaasta pääkaupungin
6. Epätyöntekijä
7. Laitetaankos tähän enää liikuntaa?
Tai niitä välitunteja? Jos ei, niin
hydrauliikka on aika kivaa tai
pumppaustekniikan perusteet.
8. 3.
9. Gimmelin lisäksi Hindi Bhangra
10. Hervannan sanomat
11. Tumman musta
12. Juu-u, on on..
13. Kun sä lähdet hyppyyn, sä olet ihan
yksin. Sä joudut siinä hyppyrinnokalla
tekemään yksinäsi ihan omat ratkaisut.
Sä oot siellä ylhäällä ihan up yours.”

Saunaja
liikuntavastaava:
1. Juuso Järvinen
2. maito (ainoa hyvä
kasvis)
3. kasvisruoka
4. liha
5 . O s t a s i n
Ahvenanmaan
ja
myisin eteenpäin ruatsille
6. ylipäällikkö
7. laskenta
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8. I
9. Kaija K
10. Kosmo
11. punanen
12. tyhmä kuin saapas
13. no voi se vähän fiksumpi olla

Tietojärjestelmävastaava:
1. Teemu Vekkeli
2.
lentämisestä,
l e p p o i s i s t a
kesäpäivistä, kahvista,
tuopillisesta tummaa
kera hyvien kavereiden
sekä tietysti näteistä
tyttölapsista
3. ghettoteineistä, kaatuilevista
tietokoneista ja joku muu saisi välillä
keittää kahvia
4. hyvä pihvi
5. Tekisi paljon kaikkea kivaa
6. herra isoherra
7. sattumalta venähtänyt kahvitauko
8. 1
9. Liian monta listattavaksi, mutta
pitkäaikaisia suosikkeja ovat mm. Oasis
ja Lynyrd Skynyrd
10. Aku Ankka tai joku hyvä
englantilainen ilmailulehti
11. Sininen (ei saisi olla, mutta on
kumminkin)
12. ihana, suloinen, naisellinen =
telaketjufemakot älk.vaiv.
13. Välillä harmittaa vallan, jos asiat ei
luista.

TOIMARIT
Kopiokonemestari:
1. Marko Lundström
2. urheilu
3. tentit
4. kaikki kotiruoka
5. vois tehdä vaikka
mitä hauskaa
6.
kai
se
joku

tekniikkaan liityvä on tai sit ollaan
väärässä koulussa :)
7. liikunta
8. 1
9. eipä ole yhtä ainoaa
10. —
11. punainen
12. oma kulta tietyst
13. —

Fuksisuhari:
1. Simo “Sivu” Järvisalo
2. Uiminen ja kengurut
3. koirat
4. Keitto.
5. Ostaisin paljon
kaikkea.
6. Pomo.
7. Lujuusoppi
8. toinen
9. —
10. Aamulehti
11. Punainen
12. Kaunis ja mukava, tumma tai vaalea
13. Frank Pappa on kuningas

Hovimestari:
1. Esa Lehtinen
2. ööö onko sellasii...
naiset!
3. —
4. Pihvi
5. Eläisin herroiksi
6.
Kun
ny
eka
valmistuiskin...
7. kaikki ne sitä samaa p***aa on
8. 2
9. Joku DJ
10. en lue, paitsi kosmoa olen saattanut
vilkaista
11. kirkkaat värit ja varsinkin punainen
12. pitkätukka, suht lyhyt, hyvät muodot
13. miks mun pitää tehä näitä
harkkatöitä!
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KoRKkiruuvari:
1. Noora “Norppis”
Rissanen
2. Hyvästä ruuasta (ja
juomasta),
lumen
sulamisesta
ja
hiljaisuudesta
kaaoksen keskellä sekä
ajatuksesta,
että
nimeltä mainitsemattomat kurssit olisi
jo suoritettu (mahtavin arvosanoin).
3.
Faktasta,
että
nimeltä
mainitsemattomat kurssit ovat vielä
kesken, kylmästä kämpästä ja likaisesta
WC:stä.
4. Ihanan mehukas grillipihvi (medium)
5. Ostaisin uusia haarukoita, ainakin!
6. Parturi-kampaaja (vai miksikäs täältä
valmistutaan?!)
7. kuvis
8. Ekki!
9. Zen Cafe käy ja melkeen kaikki käy.
10. No Cosmo tietysti!
11. Hyvin tumma sininen… ja tietysti
punainen!
12.
Teollisuusöljyltä
haiseva
Koneteekkariäijä!
13. Mun CAD-harkka etenee kun etana
tervassa!

Tiedotussihteeri:
1. Siis ei ole Teemu
vaan Marja
2. Ehdottomasti löhöily
ja syöminen.. vieläpä
yhdistettynä.. oikein
mukavaa...J
3. Valehtelu.
4.
Varmaankin
kallistuisin tässä jonkun hyvän ja
murean pihvin kannalle.. tosin näin
opiskelijabudjetilla sellaisesta voi vain
haaveilla.
5. 5 miljoonaa mitä? Jos rahasta on
kyse niin ottaisin sen vaikkapa
Englannin puntina ja lähtisin salamana
jonnekin kauas löhöilemään aurinkoon

J
6. Tota noinnii voiko tähän vastata
toimitusjohtaja? Vaiks Bill Gatesin
tilalle... (edes vähäks aikaa)
7. Lempiaine.. hmm.. se taitaa olla siinä
luentojen välissä killassa notkuminen..
8. Ihan vasta ensimmäinen tässä
opinahjossa.
9. Eipä mulla taida sellaista olla.
Suomalaista musiikkia tulee kyllä
kuunneltua paljon.
10. Nyt tarttee sanoa etten tiedä, sillä
mä luen niin äärimmäisen vähän noita
lehtiä.
11. KoRKkilaisena pitää tietysti sanoa,
että punainen.
12. Teräsmies. Pelastaa aina neidot
hädästä.
13. On niin paljon asioita, mitkä “mun
on pakko kertoo”, siks en kerro yhtään
mitään J

Projektisihteeri:
1. Linda Laxell
2. Hyvistä kirjoista,
hyvästä
ruuasta,
oluesta J Listaa voisi
jatkaa loputtomiin.
3. Muun muassa
aikaisista aamuista,
kylmästä
ja
siivouksesta.
4. Sushi, friteeratut katkaravut,
kaalikeitto. Oikeastaan olen aika
pohjaton jätemylly. En pahemmin
nirsoile.
5. Talo meren rannalla.
6. Vapaaherra
7. Taisipa olla historia
8. ensimmäinen
9. Zen Cafe ja Sir Elwoodin Hiljaiset
Värit
10. Vogue (amerikkalainen versio)
11. sininen (vaatteissa musta)
12. Orlando Bloom (etusijalla) ja Justin
Timberlake
13. Olen kotoisin Porista
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Fuksitäti:
1. Hanna-Kaisa Hurme
2. meri, aurinko,
syöminen
ja
nukkuminen - erityisesti
päikkärit!
3. hämähäkit vie voiton
tässä sarjassa!
4. iskän valkosipulikermaperunat
5. kattohuoneisto, avoauto, purjevene
(ja joku joka osaa purjehtia sillä) ja
matkaliput Roomaan.
6. semmonen, jolla on oma iso
työhuone isoilla ikkunoilla, jakkupuku ja
hiukset nutturalla. onko se sitte johtaja
vai sihteeri? samakai J (oonkohan mä
kattonut liikaa telkkaria)
7. kaikki opiskelemani kurssit tänä
keväänä ovat yhtä hurmaavia ja
puoleensavetäviä!
8. 2.
9.
ei
erityistä,
olen
miltei
kaikki”ruokainen”
10. Fitness (tulee kotiin) ja Tiede-lehti
aina kun saan sellaisen käsiini.
11. punainen
12. Wagner
13. ei mitään kerrottavaa

erilainen ja totean lehdekseni Aku
Ankan
11. mikäköhän..
12. Juvenes-joulukuusi
13. toi edellinen on miesten salakieltä

Isäntä:
1. Juhani “Hornis”
Hornborg
2. Riisuuntuvat naiset,
Sandels, alastomat
naiset
3. Vankilan suihkut,
krapula, aamut
4. Liha
5. Uudet sukat ja ehkä kalsarit
6. Opintoneuvoja
7. Tyttöjen liikunta
8. n
9. Oscar Petersson
10. Tiede
11. Punainen
12. Kauniit silmät, nätti hymy, sensuelli,
älykäs, akateemisesti koulutettu / Peter
North
13. Tättärää...

Kanttori:
1. Olli “Uulli”, “Hullu”
Syvärinen
2. Helpot nopat
3. laulaessa ylä-ylärekisteri
4. Pasta pesto, Tapsalla
vain 1,83e!
5. Antaisin vallan
Vuolteen suvulle
6. Formularatojen suunnittelija/
rakentaja
7. 12.00 jälkeen alkavat opintojaksot
8. 2. (3. kirjoilla)
9. Paul Simon ja Art Garfunkel
10. taitaa olla KoRKissa kaikilla tuo
Cosmo kovaa valuuttaa, olenpa
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Koneosaston avoimet ovet
osallistujia. Laitokset
olivat
kuitenkin
valmistautuneet hyvin
kierroksiinsa
ja
opiskelijoiden
kestitsemiseen, joten
jokainen halukas sai
munkkinsa/viinerinsä
ja kahvikupposensa.
Keskiviikkoaamuna
aloitettiin
uusien
laitosten
kanssa.
Vuorossa
olivat
teollisuustalous,
hydrauliikka
ja
automatiikka,
materiaalioppi,
paperinjalostustekniikka
s
e
k
ä
Maaliskuun 25. ja 26. päivä kaikki
Koneosaston laitokset esittäytyivät
konetekniikkaa opiskeleville fukseille ja
tokaluokkalaisille. Joukossa oli myös
jokunen
opintosuuntaansa
empivä
ännännen vuoden opiskelija.
Avoimet ovet avattiin tiistaiaamuna klo
10.15 salissa K1702, jonne olikin saapunut
paljon opinnoistaan huolehtivia ihmisiä.
Tiistaina 20 minuutin laitosinfonsa pitivät
koneensuunnittelu, teknillinen mekaniikka
ja optimointi, energia- ja prosessitekniikka
sekä turvallisuustekniikka. Infojen jälkeen
klo 12.00 starttasivat laitoskierrokset, joilla
henkilökunta kierrätti opiskelijaryhmiä
laitoksillaan ja labroissaan. Konetalossa
käynnissä oleva remontti esti valitettavasti
pääsyn energia- ja prosessitekniikan
laboratorioon. Koneensuunnittelun sekä
teknillisen mekaniikan ja optimoinnin
laitoskierroksilla olikin sitten todella paljon

tuotantotekniikka.
Kierrokset vetivät taas hyvin opiskelijoita
mukaansa ja opiskelijoiden antama palaute
kierroksista oli hyvää.
Toivottavasti opiskelijat saivat avoimien
ovien kautta apua tuleviin ainevalintoihin.
Mielenkiintoa tuntui ainakin riittävän, sillä
monet istuivat ja kuuntelivat aamuisin koko
puolentoista tunnin infopläjäyksen alusta
loppuun asti. Myös opiskelijoilta kerätty
palaute oli lähes poikkeuksetta positiivista
ja avoimien ovien luontoisia tapahtumia
toivottiin jopa lisää.
Kiitos kaikille osallistuneille; niin
opiskelijoille kuin laitosten edustajillekin!
Simo Laitinen
KoRK:n Opovastaava,vpj
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Kulttuuria - kiitos!
Me insinöörinplantut pakerramme
päivästä toiseen erilaisten teknisten ongelmien
parissa. Päivät vietämme koulussa kuunnellen
toinen toistaan mielenkiintoisempia luentoja,
ja illat kuluvat
kotona harkkatöitä
väkerrellessä. Vähäinen vapaa-aika on pyhitetty
Teekkarisaunalla oleskeluun tai Kantri Starin
pimeällä tanssilattialla keinahteluun. Edellä
mainitut rentoutumiskeinot ovat toki
erinomaisia, mutta joskus pakostakin alkaa
miettiä,
josko vaihtoehtoisia vapaaajanviettotapoja on olemassa.
Tampere
on
yksi
Suomen
merkittävimmistä kulttuurikaupungeista.
Erityisesti teatterielämä on täällä vilkasta.
Näytöksiä on jokaisen makuun, ja usein lavalla
esiintyvät alansa tunnetuimpiin kuuluvat
taiteilijat. Erästä kestotähteä mekin
Koneenrakentajakillasta päätimme lähteä
katsomaan.
Kun suurella porukalla lähdetään
teatteriin, on valittava mahdollisimman monta
miellyttävä vaihtoehto. Liian raskas
taidepläjäys vähentää halukkaita, eikä täysi
hömppäkään houkuttele kaikkia. Oli siis
valittava jotakin kevyttä, mutta tasokasta.
Siispä teatteriexqun kohteeksi valittiin
Miehuuskoe. Se tarjosi parhaan paketin: hyvän
tarinan, huumoria, Paul Simonin musiikin ja
tietysti Hannele Laurin ilkialasti. Mitä muuta
pieni ihminen voisi toivoa?
Kokonaiset 15 innokasta ilmoittautui
intoa puhkuen mukaan retkelle. Niipä
päänäyttämön parven ensimmäinen rivi olikin
miltei kokonaan kiltamme kulttuurinnälkäisten
kansoittama. Näky toi vanhat ala-asteen
luokkaretkimuistot mieleen (tosin nyt
opiskelutoverit käytäytyivät paremmin kuin
silloin toistakymmentä vuotta sitten). Parvelta
oli lisäksi kelpo näkyvyys, eikä kenenkään
tarvinnut tuijottaa edessä istuvan niskaa.
Itse näytelmä täytti odotukset. Hannele
Lauri oli roolissaan kerrassaan sädehtivä.
Kukaan muu ei varmasti osaisi näytellä keskiikäistä alkoholisoitunutta korsteenia
pikkupoikien vokottelijaa yhtä varmalla

otteella. Oli kuin rooli olisi tullut aivan
luonnostaan. Sikäli kun komedian tarkoitus on
naurattaa, onnistui Miehuuskoe tehtävässään
erinomaisesti. Naurunhörähdyksiltä ei
kertakaikkiaan voinut välttyä. Dialogi oli
kerrassaan herkullista, mutta kiroilua ja seksiä
oli paljon. Jopa siinä määrin, että kannattaa
harkita kahdesti, ennen uskovaisen
sukulaistädin raahaamista näytökseen.
Retken jälkeen olimme varmasti kaikki
paljon sivistyneempiä ja ainakin parempia
ihmisiä kuin ennen retkeä. Näytöksen loputtua
olikin hyvä suunnistaa juomaan punaviiniä
läheiseen kapakkiin, ja vaihtamaan
asiantuntavia mielipiteiä illan taide-/
huumoripläjäyksestä. Excursio oli mielestäni
pienoinen menestys, ja täten ehdotankin, että
vastaava tapahtuma järjetetään ensi vuonnakin.
Kulttuurista ei koskaan voi saada tarpeekseen.
Linda Laxell

Kuva otettu Tampereen Teatterin sivuilta
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Wappu-vinkkejä Fukseille
Alkaa lähestyä se aika vuodesta, kun
fuksit eivät ole enää fukseja. Heistä tulee
virkistävän uinnin jälkeen teekkareita.
Tammerkoskeen jää fuksin titteli.
Wappuun ja vapun aikaan mahtuu paljon
muutakin, kuin koskessa uintia. Tapahtumat
alkavat ainakin kahta viikkoa ennen itse
aattoa. Kalenteristani äkkiä laskettaessa
löytyy ainakin 16 eri tapahtumaa. Kannattaa
käydä mahdollisimman monessa näistä.
Aina ei ole pakko olla valomerkkiin asti,
mutta Wappuhan on vaan kerran vuodessa.
Myös oppilaitos on järjestänyt oman
käsityksensä Wappuriehasta. Tentit ja
välikokeet sattuvat olemaan juuri sopivasti
Wapun ympärillä. Niihin lukemisen pystyy
kuitenkin sijoittamaan bileiden ja
tapahtumien väliin aika hyvin. Ei ole
mahdotonta päästä kursseista läpi ja kiertää
bileissä.
Keskiviikkona 30.4 kaikki sitten
alkaa kunnolla, koska silloin on
Wappuaatto. Silloin on suomineidon lakitus
ja Wappuriehan julistus. Illalla meno jatkuu
joissain bileissä. Keskiviikkona fuksit
saavat sitten lakin. Ainakin tarpeeksi
fuksipisteitä keränneet. Ne, kenellä ei ole
tarpeeksi pisteitä, pääsevät tekemään joitain
ylimääräisiä tehtäviä lunastaakseen lakin.
Vielä ehtii kerätä pisteitä. MUISTAKAA
LAITTAA LAKIN HIKINAUHAAN
NIMI HETI!!! Jos lakki katoaa, nimetöntä
lakkia on vaikea löytää.
Wapunpäivänä 1.5. alkavat fukseille
tärkeät tapahtumat. Kulkue lähtee
liikkumaan pitkin Hämeenkatua jäynien
paremmuusjärjestyksessä. Killat kulkevat
kovan metelin säestäminä härveleidensä
johdolla. Kaikkihan ovat saaneet härvelit
kunnialla lähtöpaikalle. Toivottavasti kaikki
härvelit mahtuvat sillan ali ilman rälläkkää.

Kulkueen jälkeen mennään koskeen
“uimaan” ja heittämään talviturkki pois.
Vesi
on
luultavasti
lämminnyt
kevätauringossa jo nollan yläpuolelle ja
suurin osa jäistä lähtenyt leudon tuulen
mukana. Kasteen jälkeen jatkuu Wappu
luultavasti terasseilla ja illaksi on varmaan
järjestetty jotain ohjelmaa.
Wapun jälkeen ohjelma jatkuu
liskoviikoilla ja tenteillä.
Simo Järvisalo

Ohjeita ja vinkkejä fukseille:
-Varaa Wapun ajaksi riittävästi rahaa
-Kierrä mahdollisimman monessa
tapahtumassa.
-Laita se nimi siihen lakkiin heti, kun sen
saat!
-Päivä lähtee hyvin käyntiin terävillä.
-Nukkuminen Wappuna on hukkaan
heitettyä aikaa.
-Aamusillikseltä saat hyvin energiaa
kovan urheilusuorituksen jälkeen.
-Liskot, jotka tulevat uniin Wapun
jälkeen eivät ole todellisia.
-Huutakaa kulkueessa. Aseman sillan
alla lähtee mukava kaiku.
-Älä yritä pysyä kuivana kasteessa. Koria
dipataan koskeen niin kauan, kun kaikki
ovat kastuneet. Vesihän on lämmintä ja
märkää.
-Ota Fuksi-Wapusta kaikki irti! Toista
samanlaista tuskin tulee.
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Wappukalenteri´03 löytyy osoitteesta http://www.students.tut.fi/~wappu
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Ellu on KoRKin kultsi
mainonnasta järjestösihteeri Katri Lehtisen
kanssa. Julisteiden tekeminen ja tapahtumien
järjestäminen kuuluu hommiini myös, ja lisäksi
vedän tiedotusjaostoa, jossa käsitellään kaikkea
mainoksista kiltalehtiin.
Molemmat hommat vievät tasaisesti aikaa, en
osaa sanoa kumpaan menee enemmän aikaa,
vaan ne kietoutuvat aika tiiviisti yhteen.
Sähköpostien lukemiseen ja vastaamiseen
menee usein pari kolme tuntia päivästä.
Vapaa-aikaa ei ihan kauheasti ole vielä ollut,
mutta ehkä hommat tästä vähän rauhoittuvat.
Pidän ulkoilusta ja kuntosalilla käymisestä sekä
kirjojen lukemisesta. Aikaa ei juuri kulu
telkkarin katselemiseen, mutta leffoja vuokraan
aina silloin tällöin. Kotona on mukava
rauhoittua ja rentoutua.

Elina Juusela sai kunnian olla KoRkin
vuoden 2003 Kiltakummi, paremmin
tunnettu Kiltakultsi. Kultsin tehtäviin
kuuluu toimia välivouhkana killan ja
TTYY:n välisessä tiedotuksessa. Jotta
Ellusta tulisi meille kaikille vähän tutumpi,
Kultsi kertoo vähän itsestään ja toiminnastaa
yo-kunnassa.
Mun hommani ylioppilaskunnassa on siis
alayhdistysja
tiedotuspuoli.
Alayhdistysasioihin kuuluu lukea kaikkien
kerhojen pöytäkirjoja ja sääntöuudistuksia, olla
yhteydessä puljuihin ja auttaa kaikenlaisissa
mieltä askarruttavissa ongelmissa. Työ on
suurimmaksi osaksi tietokoneen ääressä
istumista ja asioiden soittelua pitkin ja poikin.
Ylioppilaskunnan kahvihuoneen sohvilla on
hyvä lukea pöykkyjä ja teetä menee päivässä
varmaan pari litraa.
Tiedotusvastaavana huolehdin koulumme
sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja

Jos haluatte tietää vielä jotain muuta, niin
laittakaa postia, vastailen mielelläni!
(elina.juusela@tut.fi)
Kultsi

Koneosastolta valmistuneet
80. Lari Juhela
Lattiatason ohjauksen kehittäminen
elintarvikepakkaustuotannossa.
Teollisuustalous
81. Tero Onnela
Puristavan murskauksen simulointi.
Koneensuunnittelu
82. Petri Tamminiemi
Robottisolun mittausmenetelmien analysointi.
Tuotantotekniikka

KoRKkiruuvi 1 - 2003

27

83. Tommi Valtonen
Osien saatavuuden hallinta lentomoottoreiden
kunnossapitotoiminnassa
Koneensuunnittelu
84. Otto Voutilainen
Liikkuvien työkoneiden putkistosuunnittelun
kehittäminen 3D-mallinnuksen avulla.
Hydrauliikka ja automaatio
1. Jarmo Jutila
Toimintolaskennan käyttöönotto konepajassa.
Teollisuustalous
2. Antti Koivuniemi
Kasvavan konepajan tuotannon uudelleen
organisointi.
Tuotantotekniikka.
3. Esa Koreasalo
Ekstruusiopäällystetyn
vesiresistenssi.
Paperinjalostustekniikka

kartongin

4. Janne Peltola
Development and modularisation of frame of
forest machine.
Koneensuunnittelu
5. Antti Rautanen
Täyssilikasekoitusten ekstrudoitavuuden
parantaminen sekoittamistyön optimoinnilla.
Materiaalioppi
6. Mika Riihimaa
Hydraulimoottoreiden
soveltuvuus
metalliteollisuuden materiaalinkäsittelyyn.
Hydrauliikka ja automaatio
7. Han Truong
The internal logistic chain of the small power
transformer process and integration of the
supply chain.
Tuotantotekniikka
8. Ville Vähä-Piikkiö
Keskinopean dieselmoottorin tarkastelu
äänilähteenä intensiteettimenetelmän avulla.
Koneensuunnittelu
9. Arttu Ahola
Teräsvalukappaleen
ideaalitehtaassa.
Tuotantotekniikka

koneistaminen

10. Niko Alanen
Mittaaminen ja simulointi kapeikko-ohjauksen
tukena.
Tuotantotekniikka
11. Mika Hannonen
Power transmission monitoring of a forwarder.
Koneensuunnittelu
12. Mirve Liius
Lentokoneen
rungon
pintalevyjen
lommahdustarkastelu elementtimenetelmällä.
Teknillinen mekaniikka ja optimointi
13. Ville Pienräihä
Pintakäsittelyprosessin kehittäminen ja
liuotinpäästöjen vähentäminen.
Tuotantotekniikka
14. Jukka-Pekka Syvälahti
Metsäkoneen hydrostaattisen ajovoimansiirron
toteutus avoimella piirillä.
Hydrauliikka ja automaatio
15. Pavlo Vasylenko
Fatigue of Welded Joints in Continuous Wedge
Wire Panel.
Koneensuunnittelu
16. Henri Huhtiniemi
Coater blade wear and blade requirement
profile.
Paperinjalostustekniikka
17. Juho Nummela
Konfiguroituvan tuotteen moduloinnin
kehittäminen.
Tuotantotekniikka
18. Jussi Päivärinta
Painelaitemitoituksen suunnittelumoduulien
kehittäminen.
Koneensuunnittelu
19. Tuomo Ruuska
Hydrauliikkaverstaan toiminnan organisointi.
Tuotantotekniikka
20. Pekka Utunen
The fractioning of virgin long fibre pulp and
separate refining of the fractions.
Paperinjalostustekniikka
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Koneenrakentajakilta - KoRK
TTY
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere
puh: (03) 365 2101
fax: (03) 365 2034
kork@cc.tut.fi
http://www.koneenrakentajakilta.org
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