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Katselen uuden kämppäni ikkunasta kevään tuloa.
Lumi sulaa ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.
Valkoisten kinosten alta paljastuu kasoittain rak-
ennusjätettä. Vastapäätä olevan päiväkodin ovella
pikkuinen poika nuolee oven lasia kurahousut jalas-
sa ja tuijottaa innolla lätäkköä, johon pääsee pian
konttaamaan. Kevät on täällä... ja pian on Wap-
pukin!

Edellinen Wappuni oli Fuksiwappu. Ilon ja kauhun
sekaisin tuntein mietin, miten tämän vuoden Wap-
pu eroaa viime vuodesta. Pileissä käyn varmasti,
Wappuleffat aion katsoa, koskeenkin menen KoRKin
hallituskorissa ja hilpeällä mielellä viettelen taas useamman päivän välillä
Tamppia lukien. Eli muutosta edelliseen vuoteen ei juuri ole. Vai onko?
Tottakai on! Fuksiwappu on Fuksiwappu, ja sen veroista ei ole toista!

Viime vuodesta on toki tapahtunut muitakin muutoksia. Esimerkiksi Koneen-
rakentajakilta sai uuden hallituksen ja tittelit laitettiin uusiksi. Tänä vuon-
na sain tehtäväkseni Tiedotuspäällikön hommat. Suurena apuna ja nettisi-
vujemme päivittäjänä toimii Jylhän Teemu, jota voimme kiittää KoRKin
sivujen uudesta ilmeestä. Teemu on tosi fantsu! Tämän lehden ulkoasun
on vääntänyt puolestaan kasaan Taittajamme Petri Pylsy. Kiitokset Petrille!

Toivottelen kaikille oikein hauskaa kevättä, ja fuksit muistakaa, että
Fuksiwappu on vain kerran elämässä!

Noora Rissanen (Norpaksikin kutsuttu)

P Ä Ä ( T Ö N ) K I R J O I T U S
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Uusi vuosi toi tullessaan uuden hallituksen. Uusia
naamojakin tuli tuomaan uutta verta hallituskoneis-
toomme. Toivottavasti tällä porukalla saadaan vielä
entistä punaisempi, mahtavampi ja suurempi KoRK
aikaiseksi ☺

Vuosi on lähtenyt rytinällä käyntiin. Koneenrakenta-
jakilta on järjestänyt monenlaisia tapahtumia ur-
heilusta sivistykseen. Kevään kyykkäkarsinnat ja
saunominen Ykiläisten kanssa onnistui mainiosti.
Keilaturnaus osoitti jälleen suosionsa tulemalla 10
minuutissa täyteen. Excurintamallakin ollaan ryh-
distäydytty ja käyty juomassa virvokkeita Hartwal-
lilla, sivistymässä Kalmarilla, kultturoitumassa Alivuokralaisen merkeissä
sekä tietysti keväällä perinteisesti koko valtakunnan laajuisesti tutustuttiin
ja kirkastettiin itseämme ja muita Suomen koneteekkareita Oulun suun-
nalla. Liekö tämä kaikki energisyys auringonpaisteen tuotosta, mene ja
tiedä!

Konesaston kanssa ollaan jatkettu hyvin alkanutta yhteistyötä ja valvo-
taan tiukasti konetekniikan opiskelijoiden etua opintouudistuksen kehit-
tyessä täyteen mittaansa. Koneenrakentajakilta järjesti myös koneosas-
ton kanssa Avoimet ovet, jossa laitokset pääsivät esittelemään itseään
opiskelijoille. Tapahtuma viritti myös uusia ideoita, miten saisimme kone-
opiskelijoiden mielipiteitä kuulumaan.

Juuri nyt tätä lukiessasi Wappu on lähellä. Tampin myyjät pörräävät kau-
pungilla, tapahtumia löytyy jokaiselle innokkaalle fuksille ja fuksinmieli-
sille! Ottakaa fuksit tästä loppukeväästä kaikki irti. Monen monen monen
vuoden päästä tulet huomaamaan, että se oli parasta aikaa opiskeli-
jaelämästä! Kohta teistäkin tulee ihka-aitoja teekkareita kasteen jälkeen.

Aurinkoisin terkuin

Katri

K E V Ä T  T O I ,  K E V Ä T  T O I  T E E K K A R I N . . .
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NU M E R O M U I S T I
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Jos sinulla on ongelmia muistaa
numeroita ja olet niin tohelo, että
hukkaat muistilaput heti ne kir-
joitettuasi, ei sinulla ole enää
hätää. Numerot on helppo muistaa
kehittämällä yksinkertaisia muis-
tisääntöjä. Parissa seuraavassa
esimerkissä käytetään nelinume-
roista lukua, koska suurin osa tun-
nusluvuista on nelinumeroisia.

Esimerkiksi jos sinun tulisi muistaa
luku 4268, ei se ole vaikeaa. En-
simmäinen numero on nelonen ja
toinen kakkonen. Muista siis 42.
Kaksi kertaa kaksi on neljä. Se ja-
ettuna kahdella on kaksi ja niin
sinulla on jälleen 4 ja 2 vierekkäin.
Kaksi kertaa neljä on kahdeksan.
Se on viimeinen numero luvussa
4268. Nyt tiedät, että ensimmäin-
en numero on 4, toinen 2 ja neljäs
8. Nyt tulee saada mieleen se, että
kahdeksan edessä on numero ku-
usi. Se on äärettömän yksinker-
taista. Ensimmäinen luku on 4,
toinen 2, 4 + 2 on 6. Nyt sinulla
on siis koko numero muistissa. Vi-
imeistä edellinen numero on  6,
etkä milloinkaan unohda noiden
numeroiden järjestystä. Numero
4268 on kuin taottu päähäsi.
Samaan tulokseen voi päästä myös
yksinkertaisemmalla tavalla.

8 miinus 2 on 6. Siten on saatu
numero 68. 6 miinus 2 on 4. Sil-
loin sinulla on siis jo 4-68. Siihen
vain kakkonen lisäksi. Siitä tule-
vat siis numerot 4268. Kaikki su-
juu myös tavattoman helposti
käyttäen kerto- ja  jakolaskua. 2
kertaa 42 on 84. Vuodessa on 12
kuukautta. Vähennetään 84:stä
12, niin saadaan 72. Vähennetään
vielä 12 kuukautta, niin saadaan
60. Näin olemme saaneet nume-
ron 6. Nolla pyyhitään pois. Meillä
on siis luvut 42-6-84. Samalla ta-
valla, kuin pyyhimme pois nollan,
pyyhimme pois myös nelosen ja
näin olemme jälleen saaneet nu-
meron 4268.

Jos sinulle siis tulee ongelmia
muistaa jokin numeroyhdistelmä,
kehität vain vastaavanlaisen muis-
tisäännön, kuin jokin edellämaini-
tuista, niin numeroiden unohtamin-
en on mahdotonta.

Numeroiden muistisäännöt on lain-
attu Jaroslav Hasekin kirjasta Kun-
non sotamies Svejk

Simo Järvisalo
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13. Kai musta se DI vaatimattomasti tu-
lee, nythän oon jo MaailmanMestari niin
ei mua enää oikeen muu kiinnosta, huip-
ulla ollaan!
12. 22.23
11. Viimeisin asia, joka sai mut iloiseksi
oli tietysti toi MaailmanMestaruus
Kyykässä. Mutta saa mut moni muukin il-
oiseksi, esim. iloiset ja mukavat ihmiset
ja jätskiannokset. Asiat, jotka saa mut
surulliseks on tietty nää sodat ja nälän-
hädät ja suuronnettumuudet, basic-ju-
tut. Sit toisaalta jos lukee sunnuntain
kuolinilmoituksia niin niistäkin voi tulla su-
rullinen olo.
10. No kultsin tiätty! Ja sitähän voi miet-
tiä, miksi...
9. Ehdottamasti number 1 krapulalääke
on Hevalin rullakebab!!!
8. Hymyjä =)
7. En tiä oliko paras leffa, mutta en muis-
ta koska olisin nauranut niin paljon kuin
nauroin leffan “Mies, joka tiesi liian vähän”
aikana. Zen Cafe on yks lempparibänri.
Viime kesänä luin “Villijoutsenet” -kirjan.
Oli tosi mielenkiintoinen kirja.
6. Missin mitoissahan tässä kuljetaan ;)
5. Jep
4. Sekä että. On aina kiva antaa muille
niin siinä tuntuu samalla, että itse saa
siitä jotain =)
3. Tottakai! Mistä ne lahjat sit jouluna
muuten tulee jos ei Korvatunturilta???
2. Elä elämääsi tänään, äläkä huomenna!

Johanna “Joh-
ku” Iivonen,
v a r a p u h e e n -
johtaja:

15. 2000
14. Paperinjalostus
13. Uranainen, vaimo
ja äiti
12. 19.03
11. Kyykän maailman-
mestaruus piristää päivää kivasti, surut
on yleensä sydänsuruja
10. Ottaisin mukaan ongen, onkisin lohia
ruuaksi

Taas on vuosi vaihtunut ja KoRK-
kin organisaatio on kokenut vuo-
tuisen mullistuksensa. Mukaan on
tullut uusia kasvoja ja vanhojen
veteraanien toimenkuvat ovat
vaihtuneet uusiin. Joko sinä tiedät
ketä syyttää, kun KoRKkiruuvin
taso laskee, juomat loppuvat
masiinasta, kopiokone sylkee
epämääräistä sotkua tai killan
toiminta alkaa muistuttamaan
marttakerhoa? Lue seuraava viil-
tävä syvä(ltä)analyysi hallituksen
jäsenistä ja toimihenkilöistä niin
tiedät.

Syvä(ltä)analyysin kysymykset:

15. Milloin aloitit opinnot?
14. Pääaine?
13. Mikä sinusta tulee isona?
12. Paljonko kello on?
11. Mitkä asiat saa iloiseksi ja mitkä su-
rulliseksi?
10. Kenet tai mitä ottaisit mukaan auti-
olle saarelle? Miksi?
9. Paras krapulalääke?
8. Mitä keräilet?
7. Paras leffa, bändi ja kirja?
6. Strategiset mitat?
5. Oletko rakastunut juuri nyt?
4. Haluatko antaa vai saada? Miksi?
3. Uskotko joulupukkiin?
2. Motto?

HALLITUS

Katri “Helmi”
V i r t a n e n ,
puheenjohtaja:

15. Voi vielä sanoo oi-
keen numeroin, eli 4
vuotta sitten
14. Paperinaisiahan
tässä ollaan

KUKA, MITÄ, HÄH ?
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9. Rapulan kääntyessä paremmalle puolelle
Hevalin torttukebab on aika hyvä
8. Joulukoristeita
7. Kieslowskin väritrilogia, CMX (tai Fre-
derik), keittokirja
6. 27-38-55-166
5. Juu, yhteen poikaan, jolla on siniset
haalarit
4. Saada, tänne mulle kaikki heti
3. Jouluja ja pukkeja on olemassa, muttei
joulupukkeja
2. Me tultiin voittamaan!

J u h a - M a t t i
“Masa”Laurila,
talousvastaava:

15. 2001
14. Paperinjalostus-
tekniikka
13. Ehkä järkevä
12. Liikaa
11. Aurinko on iloinen
asia ja hirvee ressaus
ottaa päähän...
10. Vessapaperirullan
9. Uni
8. Pisteitä
7. Kummeli
6. Sopivat
5. Kyllä
4. Sekä että
3. Tottakai
2. Kahvi on kuumaa kun on pannu!

Anniina “tyttöjen
mielestä läski”
Ala-Kuha, ra-
hastonhoitaja:

15. syksyllä 03
14. Päiväkaljan vältte-
ly
13. Rikas ja kuuluisa
12. 12.04 PM
11. Kun Aino(eino)
kiusaa ja kun Aino(aimo) ja Eeva kiusaa
10. Tapio Salmen, koska Tapsan suunnit-
telema risumaja varmaan kestäis parhai-
ten.
9. Purkki Valion (maksettu mainos)
raejuustoa ja Atrian (maksettu mainos)
lihapullia
8. Entisiä kämppiksiä
7. Magnolia, Zen Cafe tai Kent, Tapio
Salmen Statiikka

6. Latinopeppu tekeillä
5. Enpä usko, tosin kosin 29.2 aika mon-
taa miestä. Ollaan Ainon kanssa kihlois-
sa (mä oon se meidän suhteen ämmä).
4. Sekäsekä ettäettä
3. En. Kellään ei voi olla oikeasti niin
huonoa makua, et pitää semmosta par-
taa ja pukeutuu niin typerästi.
2. Miehiä piisaa
        niitä on liikaa
        Mitäpä siitä
        ei ne pistä
                -huono-

Aino “Eino” Ki-
vikkola, sihteeri:

15. Syksyllä 2003
14. Pää aineissa
13. Suuren suuri
BOSS (ei hugo)
12. 10.57
11. iloista on, kun saa
kopioitua kaikki teh-
tävät matikasta, su-
rullista on kun ei saa.
10. Pattereita, ettei virta pääse loppu-
maan.
9. Heräys aamulla klo noin seitsemän,
noin litra vettä ja burana, lisää unta vielä
muutama tunti ja homma on bueno.
8. kasvien lehtiä lattialta posliinimaalat-
tuun maljakkoon.
7. Vihreä maili, Maija Vilkkumaa,
Tuntematon sotilas
6. Ponchoilu on tulevaisuuteni, joten mi-
tat on sen mukaisia.
5. Enpäs ole. Hitto DAMN
4. saada, kun kaikki muut tahtoo antaa.
Erilaisuus kunniaan!
3. No todellakin
2. Kukaan ei ole sitä, mitä esittää

Noora “Norppa”
Rissanen, tiedo-
tuspäällikkö:

15. Syssyllä 2002
14. En oo piättäny
semmosta vielä.
13. Aku Ankka.
12. Niin paljon, että
pitäs istuu lujarin lu-
ennolla.
11. Edessä oleva lujarin tentti tekee
surulliseski ja suoritettu TeTapk:n
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kurssi iloiseksi.
10. Ottasin mukaan tuon meijjän Sibben,
kun se on niin hauska tyyppi. Ja haluun
myös nähdä, että kuinka kauan se kes-
tää ilman kaljaa.
9. Sokeri, burana ja uni.
8. Villakoiria.
7. Taru lujuusopin herrasta, Zen “moti-
vaattori” Cafe ja Grossman (en lue
proosaa).
6. 150-50-150
5. Ihastunut olin
4. Ottaa. Se on hauskinta! :P
3. Lukion matikan ope oli joulupukki eli
joo!
2. Hajoile kerran viikossa.

Sampo Siuko,
fuksipäällikkö:

15. 2001
14. Konstruktiotek-
niikka
13. uberkonstruööri
12. noin 50 prosent-
tia
11. iloinen olen, surul-
liseksi en tule
10. kynän ja kelan
opintotuen olosuhdemuutosilmoitus lomak-
keen (OTm)
9. siksari
8. noppia ja säälipisteitä
7. Viuhahtaja, Knopfler ja Onnellinen mies
6. 100kg
5. en
4. haluan saada koska en osaa antaa
3. no en oikein usko
2. puolet suomen miehistä on naisia.

Teemu Vekkeli,
ATK-päällikkö:

15. syksyllä 2002
14. ei vielä valittu
13. Mä tuskin tästä
enää kasvan...
12. vartin yli
11. + Lentokoneet,
kahvi
- Paskat päivät & ih-
miset
10. Jos kuitenkin pysyttäis ihan suosiolla
internetin vaikutuspiirissä, eikä
lähdettäisi mihinkään korpeen...?
9. Jugurtti

8. Noppia
7. Ilmestyskirja Nyt, Filter, Bilteman luet-
telo
6. 190/105
5. En
4. Molempi parempi
3. En
2. Aina menee

Marko “Makkeri”
Lundstöm, sau-
na- ja liikun-
tapäällikkö:

15. 2002
14. Voimalaitostekniik-
ka
13. Sen kun tietäis....
12. 23:51
11. Monia asioita
kumpaankin sektoriin...
10. Hmmmm....
9. Saa tulla tarjoomaan jos jollain sel-
laista on....
8. Opintoviikkoja yrittänyt vaihtelevalla
menestyksellä...
7. Lord of The Rings - trilogia, Zen Cafe,
—
6. jaa-a
5. jaa-a
4. Onhan se kiva antaa jos joskus sais-
kin....
3. KYL-LÄ !!!
2. En mä nyt sitä muille kerro !!!

Mikko “Keso,
Sketsi” Kesti, ex-
cupäällikkö:

15. 2003 Treella,
mutta 2001 lappeen
Rannassa
14. Kai se tuo pape-
rinjalostustekniikka...
13. Rikas läski
12. Viittä vaille esi-
nahka
11. Iloiseksi saa muut ihmiset ja surul-
liseksi saa muut ihmiset.
10. Ottaisin Matti Nykäsen. Sais nauraa
sille koko ajan ja sit ei olis niin tylsää.
9. Hernekeitto.
8. Darrakuvia.
7. Brown Eye 4, Punainen Jetta ja Koneen-
osien suunnittelu.
6. 181-80-5,5 (tuumaa)
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5. Olen, häpykarvoja myöten.
4. Antaa. On dominoivampi olo.
3. Kyllähän minä pukkitouhuihin uskon.
2. Sen mitä meinasit huomenna tehdä,
tee se ylihuomenna.

Hanna “Pippu-
rimylly” Salmi-
nen, opintopääl-
likkö:

15. Syksyllä 2000
14. Paperintekijä
13. Ei ainakaan iso ;)
Dipoli-insinööri (huom!
kirjoitustapa)
12. Suurin piirtein sa-
man verran kuin viime vuonna tähän
aikaan.
11. Iloiseksi saa muut iloiset ihmiset ja
surulliseksi ystävien murheet.
10. Perämoottorin siltä varalta, että ran-
nalle ajautuu soutuvene ja voin päristellä
moottorilla pois sieltä eikä tarvitse me-
loa.
9. Maailman Mestaruus esim. kyykän, ei
voi muuta kuin hymyillä :)
8. Rahaa, uusia rahoja, pääasiassa pie-
nenmpiä rahoja, mutta myös isoja,
resurssien mukaan.
7. Katsastus ja Notting Hill, Zen Cafe ja
Kohtu, Winnie The Pooh
6. 32.5, halk. 7.5
5. “Pikkusen” ihastunut ;)
4. Eikös ne käy parhaimmillaan samaan
aikaan...
3. Pukkiin, joo!
2. Elämä kantaa!

TOIMIHENKILÖT

Eeva “Hässi”
Arola, kopio-
konemestari:

15. syssy 2003
14. ei mul oo viä
13. läski
12. mahan mukaan
heseaika(=ruoka-aika)
11. Läskien(=Anniinan)
kiusaaminen iloiseksi
ja surulliseksi  jos hampurilaisen pihvi tu-
lee ulos
10. Minimegoja, jos sattuu tuleen nälkä

9. yllättäen minimega-ateria, isolla kokik-
sella (ja vaaleella majoneesilla)
8. postimerkkejä ja kiviä
7. romanttiset komediat, pääosassa hugh.
zenkkarit, tapio salmi, dynamiikka 1
6. läski
5. iha sika rakastunu
4. molempia, ehkä kuitenkin enemmän
saada. se on kivaa.
3. usko meni 5-vuotiaana, eli en.
2. Carpe diem - Syö Hesessä.

Simo “Sivu” Jär-
visalo, fuksimes-
tari:

15. 20001
14. TexMex?
13. Simo ja mestari
12. ysiviis
11. Iloiseksi: Sukellus
Surulliseksi: Tyhjät lu-
paukset ja vesipostit.
10. Uimapatjan ja tulpan, koska niillä on
hyvä kölliä.
9. Viiden viljan puuro.
8. Tyhjiä pulloja ja merkkejä
7. Gigant seiska, Sepi Kumpulainen ja Ke-
lan sanomat
Toinen hyvä leffa on Ripa ruostuu
6. Atleetti
5. En tulisesti
4. Saada ehdottomasti. Samalla vois vaik-
ka vähän antaa.
3. Uskon ja punahilkkaan.
2. Tiedä, mihin hyppäät

Juuso “rehtori”
Järvinen, fuk-
sipäällikkö II:

15. ensi vuonna
14. voi olla
13. rehtori
12. kasvain sanoi kas-
vain ja kasvoi vain
11. paljaalla vetämi-
nen iloiseksi, taudit su-
rulliseksi
10. marco bjurström. ei kerta homoa tee.
9. tuplajallu
8. varoituksia taloyhtiön hallitukselta
7. jenna jameson come back, janna jame-
son house band, jenna jameson - my sto-
ry
6. ei hassummat
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5. en.
4. Antaa. Rakkaus on kaunis asia. Ja mulla
riittää rakkautta jaettavaksi.
3. Ei varmaan kuulu sulle.
2. Se ei oo tyhmä ketä pyytää, se on
tyhmä ketä antaa.

Teemu “Teme”
Jylhä, Internet-
Manager:

15. 2001
14. Tuotantotekniikka
13. Stabiili
12. 2213
11. Onnistuminen ja
tyhmyys
10. Pullo punkkua ja
paperia. Onnellinen pulloposti.
9. Kunnon mättö.
8. Vuosia
7. Levottomat, Paleface, Täällä Poh-
jantähden alla
6. 1880
5. Kyllä
4. Ääriliikkeet ovat pahasta. Kohtuus kai-
kessa.
3. Meissä kaikissa asuu joulupukki.
2. Ei siin sit hittoikaa...

Petri “Pete”
Pylsy, taitta-
ja:

15. 2003
14. On, on
13. Toivottavasti ei
aikuinen
12. 18.20 Unkarin
aikaa
11. Iloiseksi: Lentolip-
pu Unkariin, hymyilevät ja ystävälliset ih-
miset, hyvä musiikki. Surulliseksi: yk-
sinäisyys, Otto-automaatti, ikävät ihmiset.
10. Soilen ja pelikortit. Soilen kanssa voisi
viettää iloluonteista lomaa tarpeen mu-
kaan. Jos haluttaisiin pois pelattaisiin pa-
sianssia.
9. Juuri SE
8. Optimismia
7. Schindlerin lista / Kotimainen ja ulko-
mainen rock & heavy / Lujuusopin perus-
teet
6. 40
5. Erittäin

4. Sekä että ja välillä molempia
3. Ainakin tenttiviikkoina
2. Huono päiväkin on parempi kuin ei
päivää ollenkaan

Juho “Deivid”
Hyytiäinen,
limumestari:

15. syksyllä 2003
14. mikä se on?
13. iso
12. 13:24
11. Iloiseksi: aurinko ja
sateenkaari, jos New-
tonissa on ruokaa minulle. Surulliseksi:
sade ja ukkonen, jos Newtonissa ei ole
ruokaa minulle.
10. Karita Tuomolan ja rynkyn. Pitäähän
sitä jollain kalastaa...
9. nukkuu krapulapäivän yli
8. kohteliaisuuksia
7. Hevoskuiskaaja, YUP, Kärpät
6. et halua ees tietää...
5. ainakin tähän opiskelijaelämään
4. antaa...ja saada
3. juu
2. Lisempää!

Simo “Sibbe”
Suolahti, mesta-
rikanttori:

15. 2k
14. Tuotantotekniikka
13. iso ja ruma
12. niin paljon, että il-
lan leffa jatkuu
11. iloiSEKSI seksi, ja surulliSEKSI seksi
10. rantasaunan ja pari mottia puita. ois
kiva käydä saunomassa, jos tulee
yllättäviä vieraita
9. ei krapulaiseksi, vaan krapulaSEKSI
8. postimerkkejä ja harvinaisia kolikoita,
no varmaan..
7. Lumikki ja seitsemän kääpiötä, Dr. Al-
ban, Lumikki ja seitsemän kääpiötä
6. mitkä?
5. aina, ja tulisesti
4. antaminen taitaa olla nyt muodissa,
joten saada.
3. no tottakai..
2. Päivä kerrallaan, tai sitten kaksi.
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Jenni “Jenska”
L a a k s o n e n ,
isäntä:

15. Syksyllä 2000
14. Tuotantotekniik-
kaa
13. Viisas ja tosi rikas
12. Tietskarin mukaan
13.18 ja oman puhkan
mukaan 13.12.
11. Iloiseksi tekee vaikka mikä, aurin-
gonpaiste, linnunlaulu, hymy, hyvät tent-
tiarvosanat(?), kesä, kaverit, vanilijapeh-
mis, oma kultsi, Popeda... näitä riittäisi
äärettömästi;) Surulliseksi saa vaikka tyh-
myys ja ajattelemattomuus.
10. Hmm.. Enköhän ottaisi oman kullan
niin ei olisi niin kiire poiskaan sieltä saarel-
ta.
9. Hesemössö, AivotNarikkaanLeffa ja uni.
jos ei oikein ole aikaa potea niin burana
ja raitis ilma:)
8. Enpä kai mitään.
7. Indiana Jonesit, POPEDA, Harun ja ta-
rinoiden meri
6. Löytyy
5. ;)
4. Saada, ahne kun on..:)
3. Tottakai
2. “Rörigt på bordet rörigt i huvudet men
tänk om du har tomt på bordet..”

Näillä eväillä siis jatkamme kohti
vuoden loppua. Tehtävämme ei
tule olemaan helppo ja matkaan
tulee mahtumaan monia mutkia.
Toivommekin teiltä korkkilaiset
apua laivan ohjastamiseksi
oikeaan satamaan. Ideoita ei ole
koskaan liikaa. Älä siis pidä niitä
itselläsi, vaan kerro ne meille. Älä
suotta aristele ja mieti “onkohan
tämä nyt juuri oikeanlainen idis?”
Mitä enemmän ideoita, sitä var-
memmin sieltä löytyy myös to-
teuttamiskelpoisia asioita. Lisäksi
joku toinen korkkilainen voi saa-
da vision juuri sinun ideastasi.

Älä myöskään jää harmittelemaan
asioita kahvipöytään, vaan kerro

meille rohkeasti, jos jokin kiltaan
liittyvä asia askarruttaa tai ei si-
nua miellytä. Vain näin voimme
tietää, mitä asioita meidän
oikeasti pitäisi parantaa. Tämä
mahdollistaa killan toiminnan ke-
hittämisen juuri siihen suuntaan
kuin te haluatte. Näin ollen kil-
lasta ei muodostu pelkästään
19:sta ihmisen ajatusten mukai-
sta.

Ota siis ketä tahansa meistä hi-
hasta kiinni käytävällä ja kerro
visiosi tai ärtymyksesi kiltaa kos-
kien tai tule kiltahuoneella jut-
tusille. Kuuntelemme kyllä. Jos
emme heti osaa vastata kysy-
mykseen, niin selvitämme kyllä
asian pikimmiten. Tehkäämme siis
yhdessä KoRKista entistäkin
parempi!

Koneenrakentajakillan hallitus ja
toimihenkilöt
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hallituksen jäsenet ottivatkin pro-
jektin ja päättivät tiedustella ky-
seisen automaatin hintaa soit-
tamalla automaatissa olevaan nu-
meroon. Puhelun ja pienen kes-
kustelun jälkeen automaatin han-
kinnasta päätettiin luopua. KoRKin
jäsenistön flaksiluku on niin pieni
että se ei kattaisi automaatista
aiheutuvia kuluja. Matkaa jatket-
tiin kohti Lahtea.

Hartwallin tehtaalle päästyämme
ulostauduimme bussista pikim-
miten sisätiloihin. Vastassamme oli
illan emäntä, Ulla Saarela. Ensim-
mäisenä Ullalta kysyttiin: “Missä
täällä on WC?” Pienen opastuksen
jälkeen 49 henkeä lähti asioimaan
saniteettitiloihin yhden pidätel-
lessä. Auditoriossa Ulla piti meille
yleisesittelyn. Siitä selvisi esi-
merkiksi se, kuinka paneminen
tapahtuu ja miksi kaljaa ei vielä
toistaiseksi myydä muovipulloissa.

Yleisesittelyn jälkeen kiersimme
tehdasta ihailemassa FMS:ää ja
miljoonien pullojen merta. Samaan
aikaan jano kasvoi potenssiin kol-

“Kun mua kiinnostaa toi panemin-
en niin kovasti, niin kerrotko sen
teknisestä suorittamisesta hieman
enemmän?”, “Millainen vesilukko
noissa käymispöntöissä on?”, “Mis-
sä täällä on WC?” Nämä ja monet
muut kiperät kysymykset osoitet-
tiin emännällemme Ulla Saarelalle
KoRKin fuksikursiolla 5.2. Hartwal-
lin uudella tehtaalla Lahdessa.

Reipas bussikuski päräytti vankan
bussinsa liikkeelle torstaina puo-
len päivän aikaan, mukanaan vii-
tisenkymmentä fuksia ja pari pa-
haista teekkaria. Reissu alkoi Ex-
cupäällikön alkusaarnasta huoli-
matta oikein mukavasti. Jännitys
laukesi virallisen avausäänen ku-
mahdettua ilmaan, *psssh*.

Ensimmäisen “pasikuikan” pi-
dimme Aapiskukossa, jossa taukoa
pidettiin oikein olan takaa, sillä
aikaa oli varattu runsaanlaisesti.
Eräille KoRKin jäsenille osui WC-
tiloissa silmään kondomiautomaat-
ti, josta mielenkiinto heräsi: “Mik-
sei killassa oo tommosta?” No tästä

Mikäs se siinä on?Ruotsin lippuhan se.

Linja-autossa ompi tunnelmaa.

FUKSEJA, PANEMISTA JA KONDOMIAUTOMAATTI
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Hyvän pohjakunnon saavutettu-
aan porukka jatkoi suurimmaksi
osaksi killassa, jossa meno äityi
aika reippaanlaiseksi. Killan po-
hjilta matka jatkui “virallisiin”
jatkobileisiin Nite Trainiin, jossa
meininkiä riitti, tosin vaatteet
päällä.

Reissu oli kaiken puolin oikein
mukava ja käteen jäi muutakin
kuin iso rapu. Excupäällikkö kiit-
tää kaikkia mukana olleita! Kiitos!

KoRKin Excupäällikkö Mikko Kesti

me. Kierroksen jälkeen pääsimme
itse asiaan, eli panemisesta aiheu-
tuneen tuotteen tutkimiseen. Mal-
laspirtelöiden virratessa lauloimme
emännällemme ja kiitimme häntä
mahtavasta esityksestä. Ulla sai
palkkioksi Koneenrakentajakillan
nimikkomukin.

Hartwallilta päästyämme aloitim-
me mielenkiintoisen kotimatkan.
Kuitenkin ensin pistäydyttiin
nestevarastoja tankkaamassa.
Kotimatkalla lauleskelimme
teekkarilauluja, joista suuren su-
osion sai Macarena. Tällä laululla
otettiinkin pojista ja tytöistä mit-
taa. Tytöt hävisivät sittemmin 0-
100. Hyvä tytöt!

Hartwallilla oli hyvä tunnelma. Hallituskopissa oli tiivis tunnelma.
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TERVE SIELU TERVEESSÄ RUUMIISSA

KoRK:n ja YKi:n
kyykkäkarsinnat

Talvisena helmikuun tiistai
päivänä 3.2.2004 oli jälleen aika
kaivaa kartut kaapista ja suunna-
ta kohti takaparkkia. Lajina oli
perinteinen KoRK:n ja YKi:n
kyykkäkarsinta. Joukkueita oli
karkeloihin ilmoittautunut kiitet-
tävä määrä, joten edessä oli
tiukkaakin tiukempi kamppailu.
Kuten kyykässä yleensä, on
tuomareita tapana lahjoa ja tänä
vuonna varsinkin tähän osa-al-
ueeseen oli kunnolla panostettu
(Onneksi pohjoisen suunnalta tu-
lee varsin kovakuntoisia tuomar-
eita). Joka tapauksessa pelit
saatiin kunnialla pelattua ja voit-
tajakin ratkaistua. Kostean finaa-
likamppailun jälkeen voittajaksi
“selvisi” Maijän Joukkue ja toisek-
si Saa Tarjota.

Perinteiden mukaan paras
KoRK:lainen joukkue saa itselleen
paikan Akateemiseen MM-
Kyykkään KoRKkaaja-joukkueen
nimellä. Palkintojen jako seremo-
niat pidettiin Teekkarisaunalla,
missä vietettiin karsintojen
jatkokinkerit. Yksimielisesti voitta-
jajoukkue päätti kuitenkin luopua
“kruunustaan” ja luovuttaa MM-
paikan toiseksi tulleille. Näin Mai-
jän Joukkue lunasti itselleen kak-
kospalkinnon, joka oli hetkessä
tyhjä, ja Saa Tarjota pääsi koit-
tamaan taitojaan MM-tason
kisoihin.

Keilaturnaus 11.3.2004

Perinteikäs keilaturnaus järjestet-
tiin tänäkin vuonna Kaupin keila-
hallilla. Turnaus pelattiin 24
joukkueen voimin. Halukkaita oli-
si riittänyt enemmänkin, mutta
aika ja tila rajoittivat joukkueiden
määrän edellä mainittuun. Pahoit-
telut niille jotka eivät tänä vuonna
päässeet voitosta kilpailemaan;
ensi vuonna uudestaan.

Alkupelit alkoivat olla jo lähes
pelattu, kun pelipaikalle saapuivat
myös viimevuoden mestarit Ripu-
liranne. Informaatio ei järjestäjän
ja joukkueen välillä ollut jostain
syystä kohdannut ja pojat saapui-
vat kentälle tunnin myöhässä.
Ammattilaisten rautaisella otteel-
la ja asenteella pojat kuitenkin
selvittivät tiensä lopulta finaaliin
saakka vaikka pelasivat alkupe-
leissä yhden ottelun muita vähem-
män!! Kolmen tunnin kiivaan,
mutta rennon pelailun jälkeen
saatiin jatkoonpääsijät selville.
Lopulta oli pronssi ja finaalipelien
aika.

Liekö viime vuoden mestaruuden
aiheuttamasta paineesta vai mis-
tä, mutta niin vaan kävi että mes-
tarin viitta löysi uuden kodin ja
pokaalissa komeilee uusi nimi.
Tämän vuoden mestaruuden vei
Ranteet Jäykiks. Onnittelut vielä
kerran voittajille ja kiitokset kai-
kille osallistujille !!!

Marko
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IHMEITÄ MAAILMALTA

Kuulin maailmalla opintotukien
kuljetuksesta. Tapa on hieman eri-
lainen kuin nykyinen tililtä kurk-
kuun – systeemi. Tapa on ilmei-
sesti käytössä Oulussa? Ensim-
mäisenä rahat kuljetetaan suurel-
la höyryveturilla kaupungin rajan
läheisyyteen. Rahat puretaan re-
keen, jossa ne matkaavat porojen
vetämänä kaupunkiin. Jakelusta
opiskelijoille oli paljon kiistelyä ja
päätettiin järjestää kilpailu, jonka
nimi oli Haluatko opintotukijakeli-
jaksi. Kilpailu oli tiukka ja sen voitti

suljetun äänestyksen jälkeen
jääkarhu. Se oli sarjan ainoa
karhu, mutta silti se voitti. Yleisö
oli närkästynyt. Jääkarhu jakaa
nykyään rahat opiskelijoille
suoraan ovelta ovelle kuukauden
neljäntenä päivänä ja leuhkii ky-
lillä kateellisille ihmisille, jotka
eivät ole TV:stä tuttuja. Tarinan
kertoi minulle eräs Oulusta Tam-
pereelle muuttanut opiskelija-
nuorukainen.

Simo Järvisalo
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“TULIMME VOITTAMAAN”

Akateemisen MM-kyykän mestarit
ratkottiin jälleen 14.2.2004 Tam-
pereella rakkaan yliopistomme
pihamaastossa. Tällä kertaa erityi-
sen hyvin onnistui joukkue Bulkki-
Naiset, joka voitti naistensarjan
mestaruuden. Joukkueessa pelaili-
vat KoRKkilaisillekin hyvin tutut
tytöt eli Katri, Johanna, Miia ja
Hanna. KoRKkiruuvin toimitus pää-
si hieman haistelemaan mesta-
ruusfiiliksiä seuraavan haastatte-
lun muodossa. Tyttöjen pistäessä
pienen toimittajapojan pään
pyörälle ei haastattelussa ole sen
tarkemmin eroteltu kuka loppujen
lopuksi sanoi ja mitä.

Oliko teillä taustavoimia, jot-
ka mahdollistivat mestaruu-
den?

- Kyllä. Managerinamme toimi
Paula, Arttu tsempparina ja Bulkin
pojan olivat douppaajia. Lisäksi
täytyy esittää suurkiitos Zoolan-
dialle.

Oletteko osallistuneet mon-
takin kertaa jo MM-kyykkään
ennen kirkkainta mitalia?

- Tää taisi olla neljäs kerta osalle
ja osalle kolmas.

Tuliko voitto yllätyksenä?
- Olihan se voitto pieni yllätys ja

odotukset eivät olleet mitenkään
hirmu korkealla. Ennen pelejä Miia
heitti kuitenkin ässän hihasta ja
tokaisi, että mitä jos tänään
voitettaisiin. Näin tehtiin päätös,
että pelataan hyvin. Loppujen lo-
puksi nälkä alkoikin kasvaa
syödessä ja lopputulos oli mesta-
ruus.

Oliko mestaruus harjoittelun
tulosta vai synnynnäistä tai-
toa?

- Lahjakkuutta. Lisäksi Elixia-
treeniä. Ja sitkeitä sissejä ollaan,
joilla on peput kunnossa. Itse
kyykän peluuta ei harjoiteltu.

Mikä teillä oli niin paljon
parempaa kuin vastustajilla,
että voitto tuli?

- Joukkuehenki, tiimityöskentely ja
taktikointi. Annettiin ymmärtää,
että ollaan huonoja. Puristettiin
perseellä sopivasti.

Taktiikka peleissä?
- Katri avasi pelin oikealta reunal-

ta. Sen jälkeen Hanna jatkoi. Kol-
mantena oli Miian vuoro. Lopuksi
Johku imuroi vasemman reunan.
Ja kyllähän meidän taktiikka oli
ihan fairplay- hengessä pelaamis-
ta. Alkupeleissä pidettiin huolta
ettei tuomarin tullut nälkä eikä
jano tarjoamalla munkkirinkilöitä
sekä vähän kurkunkostuketta.
Loppupeleissä ei tuo tuomareihin
vaikuttaminen enää onnistunut.
Totta kai pientä huutelua kyykän
hengessä oli vastustajille. Yksi
tärkeä seikka taktiikassa oli, että
nautittiin urheilujuomaa sopivas-
ti niin pysy rentous peliin. Ja joka
erän jälkeen laulettiin me tultiin
voittamaan- biisi.

Ja urheilujuoma riitti koko
pitkän päivän?

- Riitti. Douppaajat hoitivat lisää

Joukkuehenkikään ei rakoillut
missään vaiheessa?

- Ei. Päinvastoin. Joukkuehenki
vaan kasvoi. Fiilis nousi kohti tai-
vaita
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Maailmanmestarit Katri (vas.), Johanna, Hanna ja Miia

Kuvailkaa muutamalla sanalla
joukkuettanne?

- Voimaa, että taktiikkaa. Monipuo-
linen. Loistava yhteishenki. Tiimi-
työ. Quality.

Mikä oli kisatunnelma?
- Yleisesti erinomainen. Meillä su-

perhyvä.

Oliko kisajärjestelyt kunnossa?
Muuttaisitteko jotain?

- Kristo Mela hoiti hommat. Meidän
suhdetoiminta järjestäjiin on
aloitettu jo ala-asteella Katrin
toimesta. Ainoa asia, joita ehkä
muutettaisiin olisi kenttien tasa-
isuus. Ja lisäksi pelien välissä oli-
si saanut olla hieman enemmän
aikaa. Niin ja aurinko olisi ollut
ihan kiva.

Joko faniposti tukkii postilaa-
tikkonne? Onko jo mökkitontti
tiedossa palkkioksi?

- Suullisia onnitteluja ollaan saatu.
Bulkin pojat tarjosivat kakkukah-

vit. Niin Morossa meidät mainit-
tiin. Paperinjalostuksen proffa Sa-
volainen kävi onnittelemassa. Ei
ole hevosia, eikä tontteja.

Tulevaisuus. Alanvaihto am-
mattilaisiksi vai lopettaminen
huipulla?

- Huipulla on hyvä lopettaa, mutta
vannomatta paras. Osa meidän
joukkueesta on ensi vuonna
etelän lämmössä.

Vieläkö pokaali on tallessa ja
ehjä?

- On se Bulkissa eli tallessa on. Lop-
pubileistä tullessa meinasi kyllä
hukkua taksiin.

Mitä antaisitte neuvoksi ensi
vuonna MM-pokaalia tavoit-
televille?

- Rento ranne. Ei liikaa yritystä. Ei
tosikkomieltä ja paljon urheilu-
juomaa.
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Nykypäivinä harva
meistä voi olla
varma työpai-
kastaan. Ongelma
koskee jo opiske-
luaikana siten,
että kesä-, har-
joittelu- ja diplo-
mityöpaikat eivät
kasva puussa.
Entä sitten valmistumisen jäl-
keen? Osalla valmistuneista on
mahdollisuus jatkaa samassa
työpaikassa, missä teki diplomi-
työn. Miten sitä pärjää 23 euron
työttömän peruspäivärahalla, kun
opiskelijakorttikin on otettu pois
käytöstä? Entä miten haen kes-
ätöitä tai varsinaista työpaikkaa?
Tämä kaikki koskee jokaista
opiskelijaa jo opiskeluaikana.

Myös näihin ongelmiin Tekniikan
Akateemisten Liitto TEK tarjoaa
työkaluja. Opiskelijoille TEK tar-
joaa työongelmaan hyvää apua
esimerkiksi Teekkarin Työkirjan
avulla. Siinä on sivukaupalla eri
alojen yritysten yhteystietoja, jot-
ka helpottavat mahdollista työn-
hakua. Teekkarin työkirjasta löy-
tyy myös ohjeita siitä, millainen
työhakemuksen tulisi olla, mitä
CV:en pitäisi kirjoittaa ja miten
haastatteluun pitäisi valmistau-
tua. Nämä kaikki vaikuttavat erit-
täin paljon työpaikan saantiin. Jos
et sattunut saamaan itsellesi pai-
nettua Teekkarin Työkirjaa, niin no
hätä - pystyt tutustumaan siihen
osoitteessa www.tek.fi/tyokirja.

Työttömyys valmistumisen jäl-
keen voi kohdata ketä vain. Siksi

UHKAAKO TYÖTTÖMYYS? MITEN SAISIN KESÄTÖITÄ?

jo opiskeluaikana kannattaa va-
rautua siihen. Hyvä keino on IAET-
kassa, joka on Insinöörien, Ark-
kitehtien ja Ekonomien oma Työt-
tömyyskassa. No mikä se sellai-
nen työttömyyskassa on?

Työttömyyskassan jäsenenä sinul-
la on työttömyyden kohdatessa
mahdollisuus saada em. perus-
päivärahan sijasta ansiosidonnais-
ta päivärahaa. Jotta saisi ansiosi-
donnaista päivärahaa, täytyy täyt-
tää työssäoloehto. Eli kassan
jäseneksi täytyy liittyä jo silloin kun
on töitä, eikä vasta sitten, kun työt
loppuvat!

Työssäoloehto on normaalisti 43
viikkoa töitä (vähintään 18 h/vko)
viimeisen 28 kuukauden ajalta.
Kuitenkin opiskelijoilla tätä tar-
kastelujaksoa voidaan pidentää
jopa seitsemään vuoteen! Eli
jäseneksi kannattaa liittyä hyvissä
ajoin.

Normaaliin TEKin vuosijäsenen
jäsenmaksuun sisältyy automaat-
tisesti IAET-kassan jäsenmaksu,
mutta opiskelijajäsenen on se
maksettava erikseen, koska
opiskelijajäsen ei maksa TEKin
jäsenyydestä euroakaan! Työt-
tömyyskassan jäsenmaksu on täl-
lä hetkellä 38,50 • / vuosi.

Miksi maksaisit? Katsotaanpa esi-
merkkinä Teemu Teekkarin ta-
paus. Teemu liittyi ajoissa työt-
tömyyskassan jäseneksi, jonka
jälkeen hän oli kaksi kesää töissä
toukokuun puolestavälistä elokuun
loppuun (2 x 14 vko). Tämän jäl-
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keen Teemu teki samaan paikkaan
diplomityön, joka kesti 6 kk (24
vko). Keskimäärin Teemu tienasi
1700 •/kk tuona aikana. Sitten
Teemu valmistui ja jäi työttömäk-
si. Koska Teemu oli ollut viisas,
hän sai ansiosidonnaista päivä-
rahaa (Teemu oli ollut töissä jo
52 viikkoa eli täytti työssäoloeh-
don helposti), joka em. työhisto-
rialla ja tuloilla on noin 46 • /
päivä. Eli kaksi kertaa peruspäivä-
raha (23 •)! Teemu on onnellinen,
koska hän laski, että hänen mak-
samat kolmen vuoden kassan
jäsenmaksut maksoivat itsensä
takaisin näinkin pienillä tuloilla jo
5 päivässä! Tästä Teemu sai niin
paljon tarmoa, että hän paneutui
työnhakuun oikein tosissaan TEKin
oppaiden avustuksella ja saikin
työpaikan parin kuukauden
päästä! Ja niin Teemu teki töitä
elämänsä loppuun asti... ;)

Entä miten liittyä IAET-kassaan?
Jos et ole vielä TEKin jäsen, voit
liittyä kassaan samalla, kun liityt
TEKin jäseneksi. Tämä käy hyvin
www:ssä osoitteessa www.tek.fi >
Jäsenyys ja Edut > Näin liityt.
Sieltä löytyy linkki myös
pelkästään kassaan liittymiseksi,
jos olet jo TEKin opiskelijajäsen.

Muistathan, että TEKin opiskeli-
jajäsenyys on täysin ilmaista. Kos-
ka TEK ajaa tekniikan akateemis-
ten asiaa koko ajan, voit antaa sille
lisää painoarvoa liittymällä
jäseneksi. Mitä enemmän jäseniä,
sitä painavampi on TEKin sana
yhteiskunnallisessa ja poliittisessa
vaikuttamisessa!

Eräitä opiskelijan saamia välit-
tömiä hyötyjä on TEKin ilmaiset
jäsenlehdet, alennukset mm. koti-

, matka-, henki-, tapaturma- ja
autovakuutuksesta, sekä    laki-
miesten ilmainen apu töihin liitt-
yvissä asioissa. Jos olet esimerkik-
si epävarma työsopimuksen si-
sällöstä, niin TEKin lakimies tar-
kastaa sen ilmaiseksi puolestasi!
Lisäksi TEKin jäsen pääsee käsik-
si kaikkiin TEKin julkaisemiin op-
paisiin ja kirjasiin.

Jos haluat ennen liittymistä lisä-
tietoja TEKistä, niin sitä löytyy o-
soitteesta www.tek.fi tai sitten
voit tulla keskustelemaan esim.
käytävällä tai kahviossa (tai lähet-
tää sähköpostia) allekirjoittaneelle.
Minä toimin TEKin kiltayhdyshen-
kilönä Koneenrakentajakillassa ja
vastailen mielelläni esille tuleviin
kysymyksiin.

Anna TEKille voimaa ajaa sinunkin
asiaasi ja liity opiskelijajäseneksi.
Opiskelijajäsenyys ei maksa
mitään ja TEKistä voi aina erota,
jos sen jostain syystä katsoo
tarpeelliseksi! Muista myös kassan
jäsenyys!

Valvokaa etujanne ja pitäkää
kiinni oikeuksistanne!

Juho Kuusinen
Kiltayhdyshenkilö - KoRK
juho.kuusinen@tut.fi

Linkkejä:
www.tek.fi
www.tek.fi/opiskelijat/edut_palvelut/
opiskelijajasenedut.html
www.tek.fi/opiskelijat/julkaisut/
index.html
www.iaet.fi
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Torstai 18.3.2004
03:45
Herätys. “Ei kerpele.” On aika lähteä
kevyelle kirkastusjuhla-XQ:lle Ouluun.

05:00
Raaka-Arska karauttaa komian Sirpan
bussimatkojen –bussin keskustorin kant-
turoille. Bussiin noustuani viiden muun
kursiomatkaajan kanssa rupean asettele-
maan oksennus/roskapusseja, joille saat-
taa löytyä vielä käyttöä.

05:15
Saapuminen Obeliskin juurelle, josta
noudamme loput matkustajat. Punainen
on päivän väri. Killasta noudan koural-
lisen hönömatkaajia, jotka sitten viihdyt-
tivätkin menomatkalla hurjan hauskoilla
jutuillaan nukkuvaa kansaa. Koitanpa
ottaa itsekin unta palloon…

06:00
Eihän tästä nukkumisesta tuu
paskaakaan. Otanpa kalian. Helpottaa
kummasti. Otanpa toisen ja liityn jouk-
koon iloiseen. Kolmaskaan ei pahaa tee…

08:00
Railakkaan alkumatkan päätteeksi saa-
vumme ensimmäiseen kursiokohteeseen.
Kohteena on Valtra Suolahdessa, jossa
harrastetaan traktoreiden valmistusta.
Isäntänämme toimii henkilöstöpäällikkö
Lasse Brandt. Kaikki sujuu hyvin huoli-
matta Sibben järkevistä kysymyksistä
Lasselle. Toisaalta Lasse kehuu meidän
porukkaa: “Esimerkillistä toimintaa,
kyselkää vain lisää, jos juolahtaa jotakin
mieleen”. Sibbe: “Saako traktorin mo-
dernilla muotoilulla paremmin emäntää?”
Eih, sanon minä. Toinen toistaan visai-
sempien kysymysten jälkeen nautimme
kupilliset kahvia – vain konjakki puuttui
vai puuttuiko. Kahvin ryystämisen jälkeen
pääsemme traktorien synnytyssaliin. Ei-
hän se kaunis näky ollut, mutta punaiset
äijä-lippikset pelastavat päivän. Ja kyllä
pakkasuunnanvaihtajan planeetankanna-
tin on tosi komee.

11:00
Jatkamme matkaa kohti Oulua muutaman
Pasi Kuikan saattelemana. Välillä pysäh-
dyimme Pyhäsalmella, jossa potkureilla
matkustava kansa on ihmeissään haalari-
ihmisistä. Taidamme olla aika harvinainen
näky… Alkossa riittää jonoa. Matka jatk-
uu ja bussissa meno alkaa nousemaan.
On se niin hieno näky, kun raavas mies
imee nakkia pullosta.

12:00
Bussissa rupeaa karaoke raikumaan, joka
sitten jatkuukin reippaan tunnin verran.
Onpas hauskaa lauleskella. Raaka-
Arskakin on tohkeissaan. Juonpa hieman
halpaa “kurkkulääkettä”.

RAKAS XQ - PÄIVÄKIRJANI...

Kyllä! Traktorihan se siinä.

Imutuskisa käynnissä bussissa.
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16:00
Kierrämme Oulun hienot nähtävyydet
oikeiden turistioppaiden opastuksella:
“Oikealla edessämme näemme Oulun
Keskusvankilan, josta ne kaksi jamppaa
karkas.”

17:00
Saavumme Teekkaritalolle, jossa Kirsti(t)
ottavat meidät avorinnoin vastaan.
Perinteinen Kirkastusjuhla-ohjelma
alkaa, eli tutustuminen sisarkiltojen
opiskelijoihin. Oululaiset ovat järkänneet
meille mahdollisuuden tutustua heidän
juuri remontoituun kiltahuoneeseen,
jonne kuljetus Ykällä. Onpas hieno kilta-
huone, pakko myöntää. Jospas mekin
saatais aikaan…

18:00 
Saunominen ja laulaminen alkaa. Tun-
tuu kaikilla olevan hauskaa. Porukkaa
danzii tuoleilla ja pöydillä. Mielestäni
Tampere edustaa aika mallikkaasti: vas-
ta kaksi ambulanssia käynyt pihassa.
Ihan ok.

Perjantai 19.3.2004
04:30
Nukkumaan.

06:30
Herätys ja aamupala. Potkin kaikki ylös,
syön apetta ja ryömin linja-autoon.

07:00
“Rapulakaljan otto on kuin pärekaton
kulotus, karkaa varmasti käsistä”. Otan
siis rapulakaljan.

08:00
Taas laitettiin karaoket soimaan kovaa ja
korkeelta. Pari kaljaa ja puujalkavitsit
alkaa oleen niin hyviä.

12:00
Usemman kalian ja muutaman sekunnin
unilla siirrymme Metso Paper Oy:n ti-
loihin, jossa meidät vastaanottaa vies-
tintäpäällikkö Maija Vanhala. Ennen var-
sinaista esittelyä käymme syömässä erit-
täin tukevan ja maittavan lounaan.
Tämän jälkeen pääsemmekin nukkumaan
kalvosulkeisten lomassa. Esittelyä hoitaa
useampi taho aina paperiteknologiapääl-
liköstä osastonjohtajaan. Mielenkiintoi-
sia kysymyksiä riittää, kuten normaalis-
tikin. Extrana pääsimme tutustumaan
Metso Paperin lisäksi Metso Drivesin
puolelle, jossa valmistetaan erityyppisiä
vaihteistoja mm. tuulimyllyihin.

16:00
Pieni pysähdys Jyväskyläläiseen kauppa-
keskukseen. Saadaan viimeisiltäkin jano
sammutettua. Kotimatka alkaa ja koitan
sinnitellä vielä muutaman tunnin, jotta
pääsen kotiin saunaan ja nukkumaan.
Muutamat jäivät vielä kiltaan her-
kistelemään kisakuntoaan. Reissu onnis-
tui erittäin hyvin omasta ja myös mui-
denkin mielestä.

Excupäällikkö kuittaa

Vielä ei tanssita pöydillä ja tuoleilla,
mutta kohta sitäkin railakkaammin.

Viimeinen tankkauspiste Jyväskylässä.
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MATKALTA POIMITTUA 18.3.-19.3.2004
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Poimintoja toimittaja-Juhon

haastattelusta matkalla kohti

Oulua:
tJ: Mikä on meininki?

T: ihan jees

A: ei kerta lesoa tee

tJ: Mitkä on reissun tavoitteet?

T: saada paljon orgastisia

kokemuksia

A: yhdyn edelliseen

tJ: Haaveena

maatalonemännyys?

Vierailija: On!! Varsinkin, jos

saan hevosta

T: jos siellä on hevosia ja

makkarakoiria

A: mä oon jo emäntä

A: Miksei me ajateta Kuortaneen

kautta? Se ei oo riittävän

mediaseksikäs paikka

“Jos olisin O
ulusta, niin m

enisi aika huonosti,

sillä O
ulu on paska kaupunki ja siellä tehdään

m
yös lapsia”
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Vähän ennen Metsoa:

“Miltä nyt sitten tuntuu?”

J: “Mulla on kaikinpuolin jumalainen olo.

Vois mennä pökkimään.”

Tytöt kertoo:

“Miltä ne sitte näytti?”

“Mun mielestä ne hesalaiset oli parhaimman

näköisiä, tosin en mä niitä muita nähny.”
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“Meidän fuxitytöt oli päissään jo valmetilla.

Ollaan Uulussa. This is Ulu!!!”

“Paska kaupunni”

“Mitä Sivu sanoo kun sillä on nännit

herkkinä? Pthyi!”

“Haalarit 
ei ole easy-acce

ss,
 ainakaan

liikk
uvassa

 bussis
sa.”
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TIETOA VAI EI ?

Oletko älykkyyden huipentuma vai ovatko luennot jo pehmittäneet pääsi?
Testaa harmaiden aivosolujesi toiminta KoRKkivisassa yksin tai mieluiten
kavereiden kanssa. Kaksin aina kaunihimpi, mutta enempi vielä parempi.
Oikean veikkausrivin löydät sivulta 25. Rivin oikeellisuudesta ei voi valittaa.

1. Paljonko naisen aivot painavat keskimäärin?
a) n. 1025 g
b) n. 1265 g
c) n. 1575 g

2. Viestit hermostossa kulkevat?
a) n. 300 km/h
b) n. 900 km/h
c) n. 1500 km/h

3. Mitä tarkoittaa “alja”?
a) hylkeen nahkaa
b) algebraa
c) unkarilaista paukkua

4. Jos australialainen sanoo sinulle click, niin mitä se on suomeksi?
a) ääliö
b) naksahdus
c) kilometri

5. Mikä on Kaman pyörä?
a) esihistoriallisen pyörän nimitys Mesopotamiassa
b) antiikin Roomassa käytetty kristittyjen kidutuskone
c) rakasteluasento

6. Kenen keksintö vaikutti suuresti kondomien massatuotannon aloittamiseen 1844?
a) Dr. Colonel Quondam
b) Charles Goodyear
c) Gabriel Falloppio

7. Mitkä ovat Eiffel tornin strategiset mitat?
a) korkeus 250 m ja painaa 6500 tonnia
b) korkeus 300 m ja painaa 9441 tonnia
c) korkeus 450 m ja painaa 10221 tonnia

8. Mitä kuuluu Kiroileva papukaija- drinkkiin?
a) 3cl Becherovkaa, 3cl Apricot Brandya, 2cl Pastista
b) 2cl Jägermeisteria, 2cl Absinth seboria
c) 4cl Bacardia, 8cl Valkoviiniä, Spritea

Jos onnistuit saamaan enemmän kuin kaksi oikein, niin luennot ovat
tehneet  tehtävänsä. Valitettavasti. Aloita välitön toipuminen esimerkiksi
nauttimalla muutama Kiroileva papukaija ennen kuin on liian myöhäistä.
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Muutamia euronormin mukaisia ohjeita tosi wappuvonkaajalle. Toimii niin
nais- kuin miespuolisille koneteekkareille.

0. Kunnon vonkaus vaatii aina kunnon pohjatyön. Ellet jo satu valmiiksi
olemaan sievoisissa niin tartu äkkiä kossupulloon tahi vastaavaan
ja hanki lisächarmia pullon hengeltä. Vanha totuushan on, että
kukaan ei voi vastustaa perinteistä suomalaista charmia.

1. Heti kättelyssä kannattaa unohtaa kaikki vanhat ja perinteiset
iskurepliikit. Turhat hempeilyt kuten “Silmäsi tuikkivat kuin taivaan
tähdet” ovat menneen talven lumia. Suora lähestyminen on
sivistyneempi ja tehokkaampi. Esimerkiksi kysymys “Tehdäänkö
lapsia?” on varsin käytännöllinen.

2. Älä sorru tilitykseen. Vain heikko luonne alkaa kertaamaan kaikkia
kohtaamiaan vastoinkäymisiä. Tosivonkaaja sen sijaan kääntää
vastoinkäymiset edukseen. Esimerkiksi uima-altaasta saatu arpi
otsaan käännetään vonkauksesssa eduksi kun sanotaan että “Arven
sain otsaani, mutta pelastin samalla viiden lapsen hengen!”

3. Jos tiedät kiinnostuksen kohteesi suhtautuvan hieman penseästi
koneteekkareihin niin kannattaa naamioitua. Jos päätät esittää
TiTeläistä toimii seuraava repliikki varmasti: “Millä sinä koodaat?
Minä koodaan C++:lla”. Punaiset haalarit selität sen hetkisillä
trendiväreillä.

4. Yllättävän tilanteen keksiminen on olennainen osa vonkausta.
Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen jossa kauhea
ufolahko on hyökkäämässä ja ainoa suojapaikka on juuri Sinun
luonasi. Toimii.

5. Nokkospuskaan hyppääminen naamalleen ei kannata. Sattuu kovin.
6. Homma on pidettävä sen verran lapasessa, ettei joudu putkaan.

Siellä vongattavia kohteita on varsin vähän ellei sitä
naiskonstaapelia lasketa joka sinut raahasi selliisi.

7. Kuten reality-tositv-sarja Miljonääri-Jussi on osoittanut, ei rahan
merkitystä kannata väheksyä. Varsinkin sihteeriksi opiskeleva
AMK:lainen on tulessa, kun kuulee että olet hyvin toimeentuleva
koneteekkari. Muista aina että massi on massia.

8. Kysymys joka ei jätä ketään kylmäksi: “Alatko minun äidiksi?”. Jos
kysymykseen vastataan kysymällä, että miksi, niin vastaushan on
luonnollinen: “No kun äiti laittaa lapselle tissin suuhun!”

9. Jos kaikki kohdat ovat hyvin hallussa, on onnistuminen varma. Ja
kun vihdoin olette kahden kannattaa muistaa vanha viisaus että ei
haittaa vaikka vähän myttyää!!!

  Deivid

VONK VONK - WAPPU TULEE
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Laukkaako runoratsusi,
kihelmöikö kätesi?

Onko sanansäiläsi juuri
teroitettu?

Löytyykö sielujesi sopukoista
mielettömiä tarinoita,

käsittämättömiä kohtaloita?

Haluatko mainetta ja kunniaa?

Sapettaako KoRKkiruuvin
käsittämättömät tarinat?

Jos et vastannut yhteenkään kysymykseen myöntävästi, ei se mitään.
Sinulla on silti mahdollisuus lähteä tavoittelemaan Pulizer-palkintoa
kirjoittamalla maailmallakin arvostettuun lehteemme. Ota meihin yhteyttä
sähköpostilla , niin voimme sopia  jutustasi ja sen aiheesta. Jos haluat
säästellä sanojasi tulevaisuutta varten, niin voit lähettää meille myös
pelkän juttuidean. Ole nopea  ja ehkä juuri Sinun juttusi komeilee jo
seuraavassa KoRKkiruuvissa. Kaiken muunkin palautteen otamme ilomielin
vastaan, jotta osaamme jatkossa tehdä vieläkin huonomman lehden.

Päätoimittaja Taittaja
noora.rissanen@tut.fi petri.pylsy@tut.fi

KoRKkivisan vastaukset 1b 2a 3b 4c 5c 6b 7b 8a
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KONEOSASTOLTA VALMISTUNEET 10.12.2003 - 10.3.2004

Tommi Majaus
Quality system of an active implantable
medical device manufacturer – regula-
tory aspect
Teollisuustalous

Ari Nykänen
Metalloidun kaksikerroslaminaatin
barrierominaisuuksien parantaminen
Paperinjalostustekniikka

Petteri Peltola
Seulamurskaimen hydrauliikan kehitys
Hydrauliikka ja automatiikka

Jukka Tapani Myllymäki
Liikkuvan työkoneen hydraulijärjes-
telmän tarkastelu
Hydrauliikka ja automatiikka

Pentti Nousiainen
Tietojärjestelmän liiketoimintalähtöinen
kehittäminen
Tuotantotekniikka

Pertti Päärni
Alumiinikokillivalujen simulointia hyö-
dyntävä muottisuunnitteluprosessi
Koneensuunnittelu

Jouni Rajala
Parametrinen 3D- malli kuljetinsuunnit-
telussa
Koneensuunnittelu

Juha Ristamäki
Laadunhallinta prosessimaiseen
toimintaan siirryttäessä
Tuotantotekniikka

Antti Sirén
Betonituotetuotannon tuottavuus ja
toimintastrategiat
Tuotantotekniikka

Otto Suominen
Ammuksen latautumisen valvonta
Koneensuunnittelu

Ilmari Verho
Katapulttimekanismin mallinnus ja
simulointi
Koneensuunnittelu

Jarkko Viinanen
Laser- mittalaitteen soveltuvuus HF-
hitsauksen laadunvalvontaan
Tuotantotekniikka

Pentti Österberg
Talouskohtaisen alkalointisuodattimen
mitoitus
Koneensuunnittelu

Raine Kivelä
Vaihteiston melulähteiden analysointi
Koneensuunnittelu

Janne Pyrrö
Keksinnöstä innovaatioksi – tukijärjes-
telmän kehittäminen
Teollisuustalous

Mikko Tuominen
Parameters affecting PE-LD adhesion in
extrusion coating
Paperinjalostustekniikka

Juha-Pekka Alho
Tärkkelysprosessin matemaattinen
mallinnus
Energia- ja prosessitekniikka

Janne Anttila
Flexo Printability of SPEC Papers
Paperinjalostustekniikka

Esa Hilliaho
Yritysryhmän läpimurtoinnovointikyvyn
kehittäminen
Koneensuunnittelu

Harri Jolula
Lohkovalmistusprosessin kehittäminen
moottorituotannossa
Tuotantotekniikka
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Aku Karvinen
Aaltoyhtälön adaptiivinen ratkaisemi-
nen ja soveltaminen mekaniikan ja
virtausopin ongelmissa
Teknillinen mekaniikka

Lauri Louhiluoto
Akustisen emission ja optisen mittauk-
sen soveltaminen selluteollisuuden
pyöriviin laitteisiin
Tuotantotekniikka

Matti Majuri
Salwox- hirrentyöstökeskuksen testaus
ja kehittäminen
Tuotantotekniikka

Tommi Paavilainen
Turvallisuusjohtaminen ja muutosten
hallinta kemianteollisuuden yrityksessä
Turvallisuustekniikka

Juha Välimäki
Metsähakkeen kuivausjärjestelmä
Energia- ja prosessitekniikka

Mikko Aho
Robotisoitu jäysteenpoisto
Tuotantotekniikka

Teemu Hietakari
Iskulaitteen energianlaukaisujärjes-
telmän kehittäminen
Koneensuunnittelu

Tero Lähde
Hylyn aiheuttamien häiriötekijöiden
hallinta päällystävällä paperikoneella
Paperinjalostustekniikka

Simo Myllymäki
Tuotantovalmiuksien kehittäminen
alihankintatuotannossa
Tuotantotekniikka

Ismo Niemi
Ydinvoimalaitoksen ikääntyminen ja
ikääntymisen hallinnan menetelmät
Koneensuunnittelu
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