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BÄÄÄÄÄKIRJOITUS

Petri Pylsy

Muistatko, mitä teit viime vuoden
Wappuna? Heiluit hulluna humalassa,
söit tippaleipiä tai kenties harrastit
herkkiä hetkiä Wappuheilasi kanssa?
Itse muistan viimevuotisen Wappuni
oikein hyvin. Lähdin pakoon ikävää ja
vietin Wappuni Budapestissa. Se olikin
ensimmäinen kerta, kun vietin Wappua
Suomen
r ajojen
ulkopuolella.
Budapestilaiset olivatkin järjestäneet
oikein hienot bileet. Olihan heidät
viimein hyväksytty eurooppalaiseen
valiojoukkoon. Myös minä ja muutama
muu suomalainen halusimme ottaa
osaa juhlintaan sekä opettaa
veljeskansallemme
Wapun
perimmäisen tarkoituksen.
Juomapelithän ovat aina hyvä vaihtoehto päästä kunnon
juhlafiiliksiin. Niin myös silloin. Ja kreikkalainen brandy
on hyvin petollista. Veljeskansamme ei ainakaan
ensimmäisellä yrittämällämme täysin sisäistänyt
Wappukulttuurimme hienouksia, vaikka yrityksemme oli
vähintäänkin kohtuullinen. Muutama meistä innostui jopa
suomalaishenkiseen unkarilaisten kannustamiseen Heroes´
Squarella, jonne oli kokoontunut satoja ihmisiä
juhlistamaan Unkaria ja sinikeltaista tähtilippua. Voiko
olla hienompaa hetkeä olla suomalainen kuin silloin, kun
marssit jonossa ystäviesi kanssa kuin köyhän talon porsaat
ja jonon pari ensimmäistä alkaa huutamaan kuuluvaan
ääneen: “WE ARE IN THE F…ING EU! SPEAK F…ING
ENGLISH!”

Erään tarinan mukaan olisimme tavanneet kyseisellä
Heroes’ Squarella kaikkien muiden lisäksi myös
tamperelaisen teekkarin. Itse en kuitenkaan tähän tarinaan
usko, koska muistaakseni omat silmäni eivät häntä
nähneet. Ei maailma sentään niin pieni ole. Eihän?
Loppujen lopuksi Wappu Budapestissa oli oikein hauska
kokemus.
Joko sinä tiedät, mitä teet tänä Wappuna? En minäkään.
Aivan tarkasti. Sen tiedän, että tänä vuonna en aio lähteä
“käännyttämään” unkarilaisia tai mitään muutakaan
kansallisuutta suomalaisille Wapunviettotavoille. Tällä
kertaa aion nauttia täysin siemauksin tamperelaisesta
teekkariwapusta. Eniten odotan sitä, että pääsen
karistamaan pian parivuotiset fuksiuden jäänteet
Tammerkoskeen. Myös KoRKin järjestämälle
TamppiXQ:lle Turkuun aion lähteä. Pakkohan se on käydä
toteamassa, kuinka mukavaa onkaan palata taas
Tampereelle Turusta ;) Eiköhän niitä muitakin tapahtumia
tule melko aktiivisesti kierrettyä…
Vietä sinäkin siis hauska Wappu. Olet sitten täällä
Tampereella tai maapallon toisella puolella. Wapun vietto
ei ole paikasta kiinni. Se lähtee sinusta itsestäsi. Jos
kuitenkin olet täällä Tampereella, niin liity punaiseen
joukkoomme juhlimaan Wappua. Älä ota turhaa stressiä
odottavista tenteistä tai välikokeista, vaan nauti vanhojen
ja uusien ystäviesi seurasta, kuplivasta juomasta sekä
toivon mukaan kauniista säästä. Wappu on kuitenkin vain
kerran vuodessa!
Pete

KoRKkiruuvi
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Kansikuv
apoja
ansikuva
pojatt
Tämän vuoden ensimmäisen KoRKkiruuvin
kannessa nähdyt pojat kääntävät katseita paikasta
riippumatta. Se ei ole mikään ihme, sillä he ovat
löytäneet tyylin ja asenteen, josta monet vain
unelmoivat. Nämä kolme, Simo “Sivu” Järvisalo,
Simo Laitinen ja Mikko Kesti osaavat tuoda
näyttävästi esille esineen kuin esineen. Sivu esittelee
tässä numerossa kuuluisan ämpärinsä, jossa leivotut
sämpylät saavat saappaat pyörimään niin poikien
kuin tyttöjenkin nilkoissa. Simo Laitisen
jäljittelemättömällä Dallas-tyylillä on valloitettu
euroopan maita Saksasta lähtien. Mikko puolestaan
hallitsee vartalon esittelyn lappeen Rannassa
opittujen metodien vuoksi. Kun pojilta kysytään
heidän karismansa salaisuuttaan he sanovat yhteen
ääneen: “Ei kerta homoa tee!”. He kaikki ovat myös
olleet hyvin aktiivisia KoRKkilaisia.

Kansityylin
salaisuus
Kuka tahansa tietää
puvun tekevän miehen,
mutta vaiettu salaisuus
paljastaa mikä tekee
miehestä konemiehen.
Tässä numerossa tuo
tieto välittyy lukijan
a l i t a j u n t a a n
ennennäkemättömin kuvin, mutta niille, jotka
haluavat oikotien viisauteen tässä muutamia
vinkkejä: Pukeudu niukasti, anna sisäisen leijonasi
näkyä. Paras paitakoko on S, värin on hyvä olla
huomiotaherättävä, mieluiten punainen, sillä se saa
monet ulvomaan ennenkokemattomia ääniä.
Kasvoihisi saat enemmän asennetta korostamalla
niiden maskuliinisuutta oikealla päähineellä, kuten
kalalakilla tai lippalakilla, joiden on myös hyvä olla
väriltään punaisia. Varmuus arkielämän asioissasi
saa sinutkin näyttämään vahvalta – tiedä siis mistä
saat oikeat välineet, kuten kopiokorttisi, kierreselät,
prujukannet, kopiokalvot ja CD-levyt. Muista aina
varata haalareittesi taskuihin rittävästi
vaihtomerkkejä, sillä et voi ikinä tietää, mihin joudut
– ennenenkaikkea kenen kanssa. Suurempi
todennäköisyys onnistua tavoitteessasi, on kun
sinulla on aina mukanasi kirjanen viisaita sanoja,
kuten esimerkiki laulukirja Wirsu. Sinua tarkkaillaan
jatkuvasti – ymmärrä siis asentojesi tärkeys.
Tuomalla esiin parhaita puoliasi, vedät itseesi
sanoinkuvaamattoman energiamäärän siitä ihailusta,
jota saat. Jos et näillä vinkeillä pääse tavoitteeseesi,
sinusta ei vain ole konemieheksi.
Tule kiltaan, voimme auttaa sinua!
Kts. myös takakansi!
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OSASTONJOHTAJA

PAUL H.
ANDERSSON
VASTAA
Klara Wappen, bara
brännvin!

KoRKin hallitus ja toimihenkilöt
ovat aloittaneet tämän vuoden
toiminnan
vauhdikkaasti
ja oja k
Hallitus
esitti
tiukk
ysym
yksiä
tiukkoja
kysym
ysymyksiä
mielestäni erittäin mallikkaasti.
Tämän vuoden suurin haaste, eli
Suomen koneteekkareille
järjestetyt Kirkastusjuhlat ovat
olemme nostaneet tekemällä aiheesta
on avain voittoon lajissa kuin
pidetty jaexcut
niistäja muodostuikin
muut
riennot
1.
T ar k oittaak
o
H opiskeluajan
oittaako
lautapelin, joka
kantaa
nimeä lajissa.
jättimenestys. KoRK
sai
4 aihe.
nimessäsi
Hogania ja toisenakysymyksen
Konemiehen Alias.
Kivaa on ollut ja
tapahtumasta _taas_ uuden sulan
(suur
ta painijaa)?
(suurta
anssisi?
toleranssisi?
KoRK loistaa taas aktiivisella5. Mikä on toler
Mites Kiitos
noi siitä
lujarin
kilta- Riippuu yksiköstä. Yleisesti ottaen
On melko epätodennäköistä (ja 3. hattuunsa.
maineellaan :)
ty
öt,
paljolla
kkaty
työt,
kka
epätoivottavaa), että Hoganilla har
aktiiveille!
ylärajamittaa ei ole ja
olisi mitään tekemistä H:ni
kanssa. Minusta tuntuu, että H
tulee toisesta nimestäni, joka on
Holger.

tekisit?
Wappukin
alkaa lähestyä
mitäalarajamittaa ei voi alittaa.
Mitä,
onko lujarissa
nykyään
Muutenkin
alkuvuosi
on ollut
hurjimmalla
vauhdilla
harkkatöitä?
No johan
nyt... ja se sillä
yhtä hässäkkää
ja pässäkkää,
konkretisoituu harkkatöiden 6. Missä opit soittamaan
r umpuja ja k
etkä o
v at
ketkä
ov
olemme tehneet
deadlineilla
ynnä
muilla idoleitasi?
o K
oRKin
4.
Olik
Oliko
KoRKin
kiltahuoneellemme
yykkäkar
sinnan
k
yykkäkarsinnan
jonninjoutavilla
tenteillä.Kotona.
Itse aion Oikeasti rumpujen
täysremontin
ja järjestäneet
v
oitto
sopupeliä,
ottaa
(tästäkin)
Wapusta hakkaus
kaiken on minulle vain harrastus,
useitapuhdasta
tapahtumia, mm.
vai
irti, vaikka olen niitä nähnyt
jo
bassokitaran
soittoon suhtaudun
Kyykkäkarsinnat ja
lahjakkuutta?
useamman. Muistakaa ottaa
vakavammin. Idoleista en osaa
Keilaturneen. Konehenkeä
Kysymyksessä
kertoa,teen
Wapusta kaikki irti, ei
varsinkin
millään muotoa ollut
seurannut koko ohjelmasarjaa.
fuksit, sillä toista samanlaista
sopupeli, vaan rehti
opiskelijatapahtumaa
ette
tule
taisto. Mistään kyykkä7.
Tuuks (taas) soittaan
kokemaan!
lahjakkuudesta
ei
r umpuleita Tupsulan
kuitenkaan ollut kyse. ulk
ulkoilmak
oilmakonser
onserttiin?
oilmak
onser
ttiin?
Hirrvittävä
Nythän on niin, että en
“Joulukunto
on jokayhdistettynä
vuosi, mutta Wappu
vain
fyysinen
(muistaakseni) ole koskaan
useiden
kerransukupolvien
vuodessa!” taakse soittanut Tupsulan
yltäväänkokemukseen ja XOulkoilmakonsertissa rumpuleita,
palkinnon tuomaan motivaatioon
bassoa kylläkin. Tänä vuonna

Minusta tuntuu,
että H tulee
toisesta nimestäni,
joka on Holg
er
Holger
er..
2.
Miten
K
oneenKoneenr ak
entajakilta
on
akentajakilta
vaikuttanut elämääsi?
Ensimmäisenä tulee mieleen

Jouluisin terveisin,
Mikko “Sketsi” Kesti
KoRKkiruuvi
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taitaajäädä väliin.
8. Viihd
ytk
ö k
eittiössä?
iihdytk
ytkö
keittiössä?
Viihdyn kovasti
9. Mitä aiot tehdä

13. Kier
ö?
Kierrrätätk
ätätkö?
Kiitos mielelläni.
14. Milloin kanna
ttaa
kannattaa
mennä lääkäriin?
Onks tää kysymys joku
vinkki vai?

Oik
easti
Oikeasti
r umpujen
hakkaus on
minulle vain
har
harrrastus
astus,,
an
bassokitar
bassokitaran
soittoon
suhtaudun
vaka
vammin.
akav
kesälomalla?
Kotiaskareita ja pienimuotoista
matkustelua
10. Mitäs tykkäät
tar
akilaisista? (Ne
tarakilaisista?
haluaa k
ysy
ä tätä. Ei
kysy
ysyä
me.)
Tarakilaiset tunnistaa parhaiten
vappuna. Silloin he ovat ihan
jees
11. Onk
o elämää
Onko
kolmenk
ympin jälk
een?
olmenkympin
jälkeen?
Sikäli kun olen ehtinyt
havannoimaan, niin on kyllä
(elämä -termi
tarttee tosin määrittää).
12. Oletk
o jo yli
Oletko
kolmek
ymmentä?
olmekymmentä?
Juuri ja juuri (juuren arvo tarttee
nyt sitten myös määrittää).
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15. Mikä a
vuksi?
avuksi?
???
16. K
evään
Ke
puk
eutumisvinkkisi?
pukeutumisvinkkisi?
Sama kuin aina (buutsit ja
farkut). Jos olet erilainen
nuori, pyydä
kaupantätiltä clam
diggersejä tai capreja.

auank
o olet
Kauank
auanko
17. K
ar
attu?
tienn
yt ole
vasi v
tiennyt
olev
var
ara
Niin kauan kuin muistan olen
pyrkinyt mittaamaan varaustani
erilaisin keinoin. Kovin monen
Coulombin varausta eivät
käyttämäni instrumentit
kuitenkaan ole pystyneet
osoittamaan.
18. P
ar
as v
appum
uisto?
Par
aras
va
ppumuisto?
Kuten tiedätte, ei oletettavasti
parhaista vappumuistoista jää
jälkiä käyttömuistiin lainkaan.

TEK KYH
Taktiset mitat:
Nimi: Simo Arvi Kalevi Suolahti
S-posti: simo.suolahti@tut.fi
Syntymäkunta: Kotka
Koska: 1980
Aloittanut TTY:lla: 2000
Pituus: 185
Paino: 76+-2 kg
Lempiväri: puNainen
puh: 040-7654 942

Parempi kysymys
ehkä tässä kohtaa on
kuitenkin se, että:
“Miksi en liittyisi
opiskelijajäseneksi?”

“Tekniikan Akateemisten Liitto, eli TEK on
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä
vastaavan
koulutuksen
saaneiden
palvelujärjestö.” Näin sanotaan ensimmäisenä
TEKin kotisivuilla, kun lähdin ammattiliittooni
ensimmäisen kerran tutustumaan. Lyhyesti
sanottuna se onkin siinä, mutta mitä opiskelija
sitten tekee opiskelijajäsenyydellä tässä jo
valmistuneiden
korkeastikoulutettujen
ammattiliitossa?
Parempi kysymys ehkä tässä kohtaa on kuitenkin
se, että: “Miksi en liittyisi opiskelijajäseneksi?”
Nopea plussien ja miinuksien listaamisen jälkeen
päätös on ehkä helpompi.

KoRKkiruuvi
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Blussat
jäsenyys on ilmainen
-

palkkaneuvonta
teekkarin työkirja
muut julkaisut (esim.
tekniikka ja talous)
vastuu- ja
oikeusturvavakuutus
(esim. työsuhdekiistojen
oikeuskuluissa)
harjoittelupalkkasuositukset
jäsenetulehdet
työttömyysvakuutus (kassan jäsenyys
maksullinen n. 40e)

Miinukset
-(pitkää pohdintaa)
Miinuksia ei tule mieleen sitten
ensimmäistäkään, joten kannattaa ehkä liittyä
jäseneksi :) Mutta jotta tästä tekstistä ei tulisi
pelkästään rekryämiskirje, niin kerron vähän
jostain muustakin.
Minut siis valittiin 7.3.2005 Koneenrakentajakillan
uudeksi Kilta Yhdys Henkilöksi, eli KYH:ksi.
Tehtäviini kuuluu olla ensimmäinen linkki TEK:oon
konetekniikan opiskelijoille. Kertoa uusille
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opiskelijoille ammattiliitosta ja olla se “tuttu naama”,
jolle voi tulla kysymyksensä esittämään koulun
käytävällä, tai lähettää sähköpostia. Ja niinkuin
tehtävän nimestä voi päätellä, olen linkkinä TEK:n
ja KoRK:n välillä. Omaa toimistoa minulla ei
tietenkään ole, mutta minut voi nähdä usein
pyörimässä killassa, tai Naamabaarissa (konetalon
kahvila).
Suurimmalla osalla meistä opiskelijoista on pian
alkamassa kesätyöt. Jos olet valmistumassa
muutaman vuoden sisällä, niin kannattaa varmuuden
vuoksi liittyä IAET-kassaan jo ennen kesätöiden
alkamista. Näin kerrytät työttömyysturvaasi jo ensi
kesän ajan. Diplomityön jälkeen saattaa monella tulla
muutaman kuukauden työttömyys riippuen
mahdollisesti työpaikan vaihtamisesta, kassan
jäsenyydella varmistat kuitenkin sen ettet jää
tyhjänpäälle yhdeksikään kuukaudeksi. Liittyminen
onnistuu helpoiten TEK:n nettisivujen kautta.
Ottakaa ihmeessä yhteyttä, jos on jotain kysyttävää.
Ei oo häpee ottaa varmanpäälle.
-Sibbewww.tek.fi

Pj:n palsta
KLARA
WAPPEN, BARA
BRÄNNVIN!
KoRKin hallitus ja toimihenkilöt ovat aloittaneet
tämän vuoden toiminnan vauhdikkaasti ja mielestäni
erittäin mallikkaasti. Tämän vuoden suurin haaste,
eli Suomen koneteekkareille järjestetyt
Kirkastusjuhlat ovat pidetty ja niistä muodostuikin
jättimenestys. KoRK sai tapahtumasta _taas_ uuden
sulan hattuunsa. Kiitos siitä kilta-aktiiveille!
Muutenkin alkuvuosi on ollut yhtä hässäkkää ja
pässäkkää, sillä olemme tehneet kiltahuoneellemme
täysremontin ja järjestäneet useita tapahtumia, mm.
Kyykkäkarsinnat ja Keilaturneen. Konehenkeä
olemme nostaneet tekemällä aiheesta lautapelin,
joka kantaa nimeä Konemiehen Alias. Kivaa on ollut
ja KoRK loistaa taas aktiivisella maineellaan :)
Wappukin alkaa lähestyä mitä hurjimmalla vauhdilla
ja se konkretisoituu harkkatöiden deadlineilla ynnä
muilla jonninjoutavilla tenteillä. Itse aion ottaa
(tästäkin) Wapusta kaiken irti, vaikka olen niitä
nähnyt jo useamman. Muistakaa ottaa Wapusta
kaikki irti, varsinkin te fuksit, sillä toista samanlaista
opiskelijatapahtumaa ette tule kokemaan!

“Joulu on joka vuosi, mutta Wappu vain kerran
vuodessa!”

Jouluisin terveisin,
Mikko “Sketsi” Kesti

Hallitusnaamapelin oikeat vastaukset:
1. b
5. a
9. c
13. d
17. c

2.b
6. b
10. b
14. d
18. b

3. c
7. c
11. a
15. d

4. c
8. c
12. d
16.c

KoRKkiruuvi
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KUMMI
Olemme yhteydessä yo-kuntaan
ja meillä on ko. puljusta
kummihenkilö joka esittytyy
tässä.
Moikka vaan kaikki! Nimeni on Anni Tähtinen,
olen teidän kiltakumminne. Tallaan
yliopistomme käytäviä kolmatta kevättä,
opiskelut ajattelin aloittaa joskus tulevaisuudessa(, opintoviikkoja on KELAn
vaatima opintotukeen oikeuttama määrä.) (:
Fuksivuonna päälleni puettiin keltaiset haalarit,
eli kotikiltani on Autek. Toimin kuluvana
vuonna
YO-kunnan
hallituksessa,
vastuualueenani on kansallinen ja
kansainvälinen koulutus-politiikka. Tällä
hetkellä
tutkintorakenne-uudistus
periodimalleineen teettää töitä niin paljon, että
olemme keskittäneet päätoimisen toimintaalueen yliopistomme sisäiseen vaikuttamiseen.
Minulla on ilo toimia tänä vuonna KoRKin
kiltakummina, otan tämän kunniatehtävän
vastaan odottavalla mielellä. Kiltakummin
tehtävänä on
t o i m i a
linkkinä
ylioppilaskunnan ja
k i l l a n
välillä. Olisi
toi-vottavaa
että
jok a i n e n
kiltalainen
tuntisi edes
y h d e n
henkilön
kulloisenkin vuoden
hallituksesta, kiltakummi on oivallinen tapaus
täksi kiintiöksi, jos ei sen enempää halua uusia
tuttavuuksia solmia. (:

o l l u t
monintavoin
tiivistä ja
antoisaa jo
useampana
vuonna.
Tuntemani
KoRKlaiset
ovat olleet
l ä h e s
100%sesti miellyttäviä
tapauksia, enkä usko
että joudun kantaani
muuttamaan.. (:

KoRK
on
yksi
lempikilloistani
yliopistossamme, juuri siksi halusinkin teidät
kummikillakseni tänä vuonna. KoRKlaiset ovat
enimmäkseen samanhenkisiä kuin keltahaalariset kanssa-eläjänsä, joten yhteiselo on

Kiltakummi on usein jäänyt
kovin etäiseksi killalle,
toivottavasti
onnistun
tekemään siinä poikkeuksen.
Tavoitteenani on ehtiä

Tuntemani
KoRKkiaiset ovat olleet
lähes
100%sesti
miellyttäviä tapauksia,
enkä usko että joudun
kantaani muuttamaan.. (:
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erilaisiin tapahtumiin
ja
kokouksiin
säännöllisesti,
useammin
kuin
kerran lukukaudessa.
Y l e i n e n
toimintamalli on
myös ollut, että
kiltakummi
tuo
kiltaan
tietoa
ylioppilaskunnan
toiminnasta. Olisi
todella mukavaa, jos
tämä
tietoväylä
toimisi myös toiseen
suuntaan, ja saisin
kaikenlaista
informaatiota myös
k i l l a s t a n n e
ylioppilaskuntaan.
Kaikenlaiset
terveiset, kehitysehdotukset
ja muu tieto on
erittäin tervetullutta
ja toivottua.
Olemme ylioppilaskunnassa
kovin
huolissamme
teekkarikulttuurin
tilasta ja sen
tulevaisuudesta.
Itselleni
teekkarius on
kunnia-asia ja
teekkarilakki
sen oivallinen
symboli.
Yliopistollamme
tilanne on
oivallinen,
useimmat
killat ovat
aktiivisia
tapahtumien
järjestäjiä ja
pitävät
sitä kautta teekkarikulttuuria
hengissä. Aktiivisia uusia
kasvoja kuitenkin tarvitaan
mukaan, jotta voisimme
tarjota
samanlaisen

kaikkiin uusiin ja erilaisiin
tapahtumiin.
Fuksiwappua
vietetään vaan kerran, siitä
kannattaa ottaa irti kaikki mitä
saa, niin muisteltavaa riittää

O l e m m e
ylioppilaskunnassa kovin
huolissamme
t e e k k a r i kulttuurin
tilasta ja sen
tulevaisuudesta.
vielä kymmenien vuosienkin
päästä!
Muistan fuksivuodestani erityisen
hyvin tunteen mikä vallitsi silloin,
kun
saimme ensimmäistä kertaa
painaa teekkarilakin päähän
suomineidon lakituksen
yhteydessä. On sääli,
etteivät nykyiset fuksit enää
halua kokea tätä samaa
tunnetta ja jättävät lakin
tilaamatta. Kannustaisinkin
teitä kiltalaiset,
pitäkää arvokas ja hieno
teekkarikulttuurimme
hengissä pitämällä hauskaa,
nauttimalla elämästä sekä
edustamalla
meidän
ainutlaatuista yhteisöämme
ja loistavaa historiaamme
tulevaisuudessakin.

Kaikenlaiset
t e r v e i s e t ,
kehitysehdotukset
ja muu tieto on
erittäin tervetullutta
ja toivottua.
tapahtumien
kirjon tulevaisuudessakin
fukseille. Erityisesti wapun
alla kannattaa
hellittää
tiukkaa
opiskeluputkea, rentoutua
sekä heittäytyä mukaan
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Katoa
Hallistuslaisten
ja toimareiden
maailmaan
Ketä kiinnostaa tietää mistä
esimerkiksi loistava taittaja
Annimiina on kotoisin? No ei
ketään. Tämän seikan vuoksi emme
esittele vuoden 2005
Koneenrakentajakillan hallitusta
kuten muina vuosina on totuttu,
vaan havainnollistamme elämäämme
tässä loputtomassa
kiltatoiminnassa pienimuotoisella
pelillä, jonka idea on varsin
helppo - sitä kun ei ole
laisinkaan olemassa.
Kun huomaat ettei sinulla ole
mitään tekemistä, voit ottaa
pelinappulan, nopan ja kääntää
lehden sivua. Aloita peli
kenen
tahansa kilta-aktiivin pärstän
päältä. Jokaisesta kuvassa
olevasta henkilöstä on kysymys,
johon vastaamalla oikein saat 5
pistettä. Hui! Mutta
valitettavasti menetät aina kaksi
pistettä jäämällä naamojen
välisiin kohtiin. Voit etukäteen
sopia tavoitepistemäärän (itsesi
tai kaverisi kanssa), joka täytyy
saada, jotta voit päästä tästä
maailmasta pois.
Toimitukselle on turha tulla
urputtamaan huonoa pelionnea!
Oikeat vastaukset löytyvät s.9.
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1. Mikko ”Sketsi” Kesti
Mitä Mikolle jäi käteen viime
wapusta?
a) Panaali
b) riemukkaat liskojen yöt
c) kadonnut pyyhe
d) vihkisormus
2. Juho Hyytiäinen
Sijaitseeko Juhopojan lomaresidenssi
Oulunjoen
a) eteläb) pohjoisc) itäd) länsipuolella?
3. Aino Kivikkola
Onko Ainon kalan nimi?
a) Adolf
b) Raaka-Arska
c) Ainolla on monta kalaa, a ja
b oikein
d) ei mikään ylläolevista
4. Marko “Marso” Lundström
Marko on rikkonut itämaisissa
taistelulajeissa
a) Sivun
b) Sketsin
c) itsensä
d) tatamin?

5. Simo “Sivu” Järvisalo
Sivu on rikkonut itämaisissa
taistelulajeissa
a) Markon

b)
c)
d)
e)
d)

Sketsin
itsensä
tatamin
kaikki edellä
vain kaksi näistä

6. Linda Laxell
Mikä seuraavista EI ole oikeasti
Lindan harrastus?
a) Tolkienin tuotannon
pakonomainen lukeminen?
b) Stargate SG-1 sarjan
tuijottaminen?
c) Katanan heilutus?
d) Karaoken laulaminen?
7. Anniina “Annimiina” Ala-Kuha
Mitä näistä Anniina EI ole ajanut?
a) trukkia
b) traktoria
c) mikroautoa
d) Ainon fiestaa
8. Anni Tähtinen
Miten KoRK:n hallitus ja
toimihenkilöt ovat häirinneet Annin
unta?
a) Kaatamalla vettä hänen
päälleen
b) Upottamalla pataan
c) laulamalla virsiä
d) Tulemalla uniin
9. Juuso Järvinen
Missä Juuson kamera majaili puoli
vuotta hänen tietämättään?
a) himokkaan naisen luona
b) killassa
c) haalareiden taskussa
d) ostoskärryjen alla
10. Elina Huovila
Mitä Elina sanoi?
a) “Tykkään Popedasta!”
b) “Skaggabåå!”
c) “Mä tykkään
keittiöremontista”
d) “Laskujen maksaminen on
kivaa!!”
11. Petri “Pete” Pylsy
Paljonko Pete sai vektorianalyysistä?
a) 4
b) se on ikuinen kompastuskivi
c) tolppa
d) Pete on nero, siis 5

Eeva karkoitetaan Meksikoon ensi
syksystä alkaen, koska
a) on paska sihteeri
b) Jorgos Aviorigos odottaa
c) Eevalla ei ole
huumorintajua
d) Eeva haluaa elää herroiksi
13. Heikki Laxell
Heikillä ei ole
a) isosiskoa
b) armeija edessä
c) trendikelloa
d) syfilistä
14. Lauri “Afro” Kutinlahti
Lauri kasvattaa tukkaa, koska
a) limumiehellä tulee olla
pitkä, kihara tukka
b) Lauri on perustanut funkbändin
c) haluaa pehmusteen päänsä
ympärille wapuksi
d) on ahne yllytyshullu ja
edellä olevat väittämät
ovat kaikki tosia, tosin
funkbändi etsii vielä basistia,
rumpalia ja kitaristia
15. Anna-Liisa “Anni” Syrilä
Anni ei tykkää
a) fukseista
b) matsaamisesta
c) guinnessista
d) vaniljajäätelöstä
16. Katri “Helmi” Virtanen
Helmi oleskelee
a) Siperiassa
b) Bulgariassa
c) Meksikossa
d) Herwoodissa
17. Olli “Kurkku” Lehtinen
Kurkku on
a) vihannes
b) suolattu
c) atk-päällikkö
d) poikki
18. Noora “Norppa” Rissanen
Nooran kotikunnassa syödään
a) lampaanpääkeittoa
b) kalakukkoa
c) lapskoussia ja
topselvellinkiä
d) kalijavelliä

12. Eeva Arola
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KIRKASTUSJUHLILLA
Anniina

9.3.2005 klo
8.30. On hyinen
ja raikas aamu.
Aika kirkas.

Aam
upalaa lukuunottama
tta
Aamupalaa
lukuunottamatta
kuulostaa siltä, kuin olisimme
k eksineet
k
eskitysleirin
keskitysleirin
uudestaan.

Avaamme Elinan
k a n s s a
bommarin oven.
Tunnelma on vähän kuin Indiana
Jones
-elokuvassa, kun
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astelemme maan uumeniin.
Eipä olisi mieleeni ikinä tullut
majoittaa
Otaniemeläisiä

Bommariin,
mutta paikka
sopii heille
kuin sohvat
k i l t a a n .
Eivätpä kykene
ainakaan
hukkaamaan
minkäänlaisia avaimia. Näky on
aika karmea, mutta luvassa on
helpotusta, sillä vastuulliseen

Marko

tehtäväämme kuuluu saattaa
ryhmästä halukkaat suihkuun ja
aamupalalle.
Aamupalaa
lukuunottamatta kuulostaa siltä,

Pikkuhiljaa kaikki osannottajat:
oululaiset-, lappeen Rantalaiset-,
otaniemeläiset kollegat sekä oma
edustuksemme ovat suunnileen
yhdessä klöntissä konetalon
aulassa. Olisi mukavaa myös
saada varaamamme sali käyttöön.
Pienen odottelun jälkeen
venytetty tentti päättyy ja
pääsemme sisään. Olemme
saaneet
kolme
yritystä
esittäytymään ja kertomaan
työllistämismahdollisuuksistaan.
Ensimmäisenä
kuitenkin
tilaisuudessa
puhuu
osastonjohtaja Paul H. Anderson
joka
tiivistää
fiksusti
Kirkastuspäivien merkityksen
kahteen kohtaan:

“ K
un kaikki maailman
Kun
ki
v et on m
ur ska
ttu,
kiv
mur
skattu,
aletaank
o niitä liialetaanko
mailemaan yhteen?”
-Er
äs ffiksu
iksu teekkari-Eräs

1. Olemme luomassa
sosiaalista verkostoa
muihin konetekniikan
opiskelijoihin, mistä tulee
olemaan hyötyä
työelämässämme ja
urakehityksessämme.

kuin olisimme keksineet
keskitysleirin uudestaan.
Tottakai kaksi sankaria menee
tämän vaativan tehtän aikana
hukkaan, mutta voimme laskea
tämän
menetyksen
välttämättömiin tappioihin — ja
kyllä pojat kuitenkin lopulta
löytyivät. En ole koskaan tullut
ajatelleeksi
koulumme
sokkeloisia tilaratkaisuja näin
haastavina, mutta kierrellessäni
usemman kerran Päätalon kellariFestia –Konetalo –akselilla, alan
ymmärtää miten vaikeaa
ulkopuolisen
on
löytää
esimerkiksi vessa ( Harmi, että
Alvar Aalto oli jo melkein
haudassa kun kouluamme alettiin
suunnitella…). Ei oo teekkarilla
helppoa!

2.

neljään osaan. Esille tuli uusia
asioita kaivosvälinetekniikasta ja
Metson toiminnasta. Metso on
ehkä tunnetuin paperikoneistaan
ja harvat tietävät että Minerals on
toiminnaltaan niinkin suuri
verrattuna Papersiin ja että
Drivers oli myyty viimevuotisen
Kirkastus-ekskursiomme jälkeen.
Koneteekkarin tulevaisuutta
ajatellen tällaisten faktojen
tunteminen
voi
auttaa
huomattavasti.
Jo opintosuunnitelman teossa on
myös hyvä tietää mitä asioita
mahdollinen tuleva työnantaja
painottaa. Metso Minerals on

Juhlimme ja nautimme
virvokkeita
edesauttaaksemme 1.
kohdan toteutumista.

Saamaan sumaan osasto luovuttaa
killallemme lohdutuspalkinnon
taannoin hävitystä kyykkäpelistä.
Emme ole enää lainkaan katkeria.
Enimmäisenä Metso Minerals:n
Markkinointipäällikkö Eero
Hämäläinen esittelee Metsokonsernia ja erityisesti Mineralsin
toimintaa. En itsekään tiennyt, että
Minerals jakautuu toiminnaltaan
Tomi Töyrylä
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kaikki maailman kivet
on
murskattu,
aletaanko
niitä
liimailemaan
yhteen?”.

Hannele Aikio

keskittänyt henkilöstöään entistä
enemmän toimistopuolelle ja
diplomi-insinööreille on luvassa
töitä tulevina vuosina eteenpäin.
Kaivostoiminta
tapahtuu
ulkopuoliseen nähden niin pahasti
“maan alla” (tosin todellisuudessa
nykyään avolouhokset ovat
yleisiä), että käytetyt koneet
voivat olla vieraita jopa
koneteekkarille. Mutta idea on
tämä: jauhetaan kalliosta kiveä ja
kiveä hienosta hienommaksi.
Käytetty kalusto voi olla
telaketjujen
päällä,
eli
siirreltävissä – tässä Metso
Minerals on ollut uranuurtaja
vuodesta
1985.
Ympäristöystävällillisyys on
lähestulkoon kaikkea teollisuutta
ja tekniikkaa koskeva trendi, eikä
sitä pääse välttämään myöskään
kaivostoiminta ja metallien
käsittely. Kalliosta louhittu
murske on ekologisesti vähemmän
arveluttavaa kuin soraharjujen
tuhoaminen. Helpottavaa on myös
se, että ne takapihojen taakse
unohdetut romuautot ovat
nykyään arvotavaraa. Metso
valmistaa metallin puristimia,
joita Eeron:n mukaan näkee usein
saksalaisissa
dekkareissa.
Lopussa heräsi kysymys: “ Kun
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“Samaa v
älinettä v
oi
välinettä
voi
käyttää sekä
puollustukseen, että
hyökkä
ykseen”
ökkäykseen”

Kahvitauon aikana
Toni
kävin
hieman
puhuttamassa Eero
Hämäläistä ja hän
osoittautui oikein
mukavaksi. Keskustelusta selvisi,
että hän on koulutukseltaan
toimittaja, mikä luo toisaalta
paineita
tämän
tekstin
kirjoittamiseen. Kun kysyin
häneltä mitä hyötyä on olla
humanisti tuon kaiken tekniikan
keskellä, hän sanoi ko. seikan
selventävän liiankin teoreettista
sisältöä tuotteista asiakkaille –
hän luo tekniikkaan humaanin
näkökulman. Hänen mielestään
tärkeimpiä
työntekijän
ominaisuuksia nykypäivänä on
kansainvälisyys,
mikä
konkreettisisimmin tulee esiin
kieli- ja tiimityöskentelytaitoina
ja
kykynä
mukautua
uudistuksiin.
Väkeä vilisee ympärillä killassa ja
käytävillä. On vaikeaa olla
viihtymättä, sillä omituinen
intuitiivinen tunne yhdistää
meidät koneteekkarit kaupunkiin
katsomatta.
Toiset esittelijämme tulevat
Patrialta.
Toni
Töyrylä
työskentelee suunnit-telupuolella
ja on opiskellut Otaniemessä.
Paula on henkilöhallinnossa ja
hän on koulumme kasvatteja.
Aluksi saamme kuulla Tonin
työhistoriasta, mikä on hyvin
havainnollistavaa urasuunnittelua
ajatellen. Hän on nykyään
suunnittelupuolella. Patria lienee
kuuluisin Pasista (ei Pahasta
silmästä, jos tätä lukee joku kehä
III:n sisäpuolella). Patria tarjoaa
mielenkiintoisia ja haastavia

Töyrylä asevalmistuksen
etiikasta

työtehtäviä.
Pasi
on
sotilasarvoltaan
reservin
luutnantti.
Viimeisenä esittelijöinämme ovat
Outokummun naiset Tuija
Välimaa ja Hannele Aikio. Tuija
Välimaa
työskentelee
henkilöstöhallinnossa ja Hannele
Aikio osastojohtajana. He ovat
lähteneet Torniosta matkaan jo
neljän aikaan aamulla. Ihailtavaa
nähdä tällaista innostusta
tapahtumaamme
kohtaan.
Torniossa
sijatseva
kaivoskeskittymä voi olla meille
etelän hölmöille hieman vieras
aihe. Outokummun tehdas on
maailman ainoa tuotantolaitos,
jossa tapahtuu kaikki teräksen
jalostustyö suoraan kaivoksen
yhteydessä. Esittely tukee
mukavasti Metso Mineralsista
kerrottuja faktoja kaivosteollisuudesta, vaikka nyt
keskitytään pääasiassa teräksen
jälkijalostukseen. Outokumpu on

Tuija Välimaa

tällä hetkellä keskittämässä
toimintansa teräksen tuotantoon ja
tarkoituksena on saavuttaa
johtopaikka kyseisellä alalla
tulevina vuosina.
Kun esitykset ovat ohi, täytyy tuo
levoton karjalauma saada jotenkin
järjestettyä
Ponchoon

ruokailemaan. No, onneksi ei
tarvitse ylittää muita vaarallisia
teitä, kuin Insinöörinkatu. Ruoka
on herkullista ja kaikki tuntuu
sujuvan
suunnitellusti.
Järjestävänä osapuolena asiat
näkee aina eri tavalla kuin
rivivieras. Plää plääh. Kilta
täyttyy hiljalleen äärimmilleen,

kun ihmiset alkavat valua sinne.
Eipä siinä kummenpaa.
Mukavinta illalla saunalla oli
huomata,
että
päivän
yritysesittelyt
herättivät
keskustelua. Kaikki esittelijät
osasivat tuoda esiin juuri ne
tiedot, jotka tässä vaiheessa
opiskelua kiinnostavat. Vaikka
kesätyöt ovat nykyisessä ovat
monella ensimmäisenä mielessä,
niin silti se “oikea” työ kurkistelee
kaiken muun takaa. Valitettavasti
allekirjoittaneelta loppuivat
voimat liian aikaisin ja jouduin
lähtemään kotiin. Ilta jatkui
kuulopuheiden mukaan hyvin.
Harmi vain että erään hallituksen
kikkarapään haalarit (+muu

omaisuus) lähtivät omalle
ekskursiolle Ouluun, mutta
onneksi ne tulivat korjattuina
takaisin… Oulun pojat osaavat
käsityöt!
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TARU KONEMIEHEN

ALIAKSESTA
Simo J
är
visalo
Jär
ärvisalo

Olimme puhuneet jo
viime hallituskaudella
hallitusporukan kanssa
jostain ihmisiä yhdistävästä asiasta, tai
tapahtumasta KoRKin
tapahtumissa. Myös
sisarkiltojen kanssa
kirkastusjuhlilla olisi
hyvä olla jotain yhteistä
tekemistä, mitä juhlaväki
voisi seurata ja olla siinä
m u k a n a .
Lopulta keksimme ajatuksen
sanapelistä, joka olisi konetekniikkaaiheinen. Mikko Kestillä oli idea
siitä, millainen pelin tulisi olla. Se
perustuisi sanaselityspeli Aliaksen
sääntöihin, tai ainakin niitä voisi
vapaasti mukailla. Idea tuntui niin
hyvältä, että asiaa alettiin aktiivisesti
kehittelemään. Pelin periaate ja
toteutus alkoi hahmottua muutamien
keskustelujen perusteella ja
perustimme työryhmän, jossa kaikilla
olisi omat alueensa kehitettävänä.
Sanojen keksimiseen ja pelilaudan
suunnitteluun kului useita iltoja
monen hallituslaisen kodissa. Kaiken
kaikkiaan ideasta pelattavaan
muotoon saamiseen meni n. puoli
vuotta.
Pelivälineitä:
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Pelilauta:

Pelin idea:

Peliin tarvitaan pelilauta. Sen pitää
olla riittävän iso, että neljä kolmen tai
neljän hengen joukkuetta mahtuu sen
ympärille. Pelilautaan tuli pienen
mietinnän jälkeen Suomen kartta,
jossa on neljä suomalaista
konekaupunkia eli kaupungit, joissa
on oma konekilta teknillisessä
yliopistossa. Ne ovat Tampere, Oulu,
Lappeenranta ja Otaniemi. Pelin reitti
kulkee näiden kaupunkien kautta ja
kaupungeissa pelaajia odottaa jotain
erityistä... Pelilaudan kuva
suunniteltiin koululla photoshop –
ohjelmalla ja kuva painatettiin
painotalossa Nokialla siihen sopivalle
materiaalille. Tuli muuten hieno!

Pelin säännöt perustuvat Aliaksen
sääntöihin, kuten jo aiemmin
mainitsin. Joukkueesta siis yksi
selittää kortilla olevia sanoja ja muut
joukkueesta yrittävät niitä arvata
niitä. Tähän on joukkueella vuoroa
kohti tietty aika, joka mitataan
tiimalasilla. Pelilaudalla edetään
arvattujen sanojen määrä. Tämä ei
kuitenkaan pelkästään riittänyt, vaan
pelaajille tarvittiin jonkinlainen
porkkana.
Heille
jaetaan
konekaupungeissa virvokkeita, joita
vastustajajoukkueiden
on
mahdollisuus toisilta ryöstää pelin
kuluessa. Tällä taataan pelaajille
lisämotivaatiota ja se kannustaa
samalla ihmisiä ilmottautumaan
peliin.

Pelikortit:
Sanaselityspeliin tarvitsimme sanat,
joita
pelatessa
selitetään.
Kokoonnuimme monta kertaa
miettimään sanoja porukalla ja se oli
aika hauskaa. Sanojen aihepiireinä
ovat Konetekniikka, Vastakkainen
sukupuoli,
Humanismi,
Teekkarielämä,
ja
Mission
impossible. Mielikuvitus lensi
kunnolla sanoja keksittäessä -selitettävät sanat eivät ole tosikkoja
varten. Sanoja varten teetettiin
muoviset pelikortit, jotka painatettiin
samassa paikassa pelilaudan kanssa.
Pelinappulat:
Neljä 100mm korkeaa pelinappulaa
sorvautettiin Vilppulan vankilalla
alumiinista. Iso kiitos rosvoille!!!

Konemiehen Alias julkaistiin
kirkastusjuhlilla suurenmoisessa
spektaakkelissa. Tarkalleen ottaen
Teekkarisauna Mörrimöykyssä
Hervannassa. Ensimmäinen peli oli
konekiltojen välinen mestaruusottelu,
jonka voittaja sai kunnian järjestää
seuraavat kirkastusjuhlat. Kisan vei
Lappeenrannan edustajat. Saimme
paljon positiivisia kommentteja
pelaajilta ja yleisöltä, joiden
perusteella tulemme kehittämään
peliä jopa nykyistä paremmaksi.
Tämä peli tullaan näkemään pitkään
KoRKin tapahtumissa. Perästä
kuuluu...

Ennen.

Remontti.

Lopputulosta voi
ihastella killassa.
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Valmistuneet
Konetekniikan osasto

Jari Kujala ins.
Tuotantokapasiteetin kasvattaminen strategisten
tavoitteiden saavuttamiseksi

Paalutuskoneen hydraulijärjestelmän
vikapuuanalyysi

Teemu Makkonen tekn. yo
Reduction in Coated Fine Paper Level Problems

Minna Lanz tekn. yo
Approach to Feature-based Modelling and
Analysis for Final Assembly

Olli Norja tekn. yo
Lentokoneen ohjainpinnan paineen minimointi
Heidi Nousiainen tekn yo
Yrityksen työturvallisuustietojärjestelmän malli

Sanna Nissi tekn. yo
Työturvallisuuden paremmuusjärjestys- ja
menestystekijät saha- ja konepajateollisuuden
yrityksissä

Kari Salminen tekn yo
Reorganisation in a paper converting factory

Giorgia Poggioli
Applying Design of Experiment to Identify Root
Causes of Quality Problems

Tuomo Antero Tallila tekn. yo
Painerunkovalmistuksen vaatimukset
tuotannonohjausjärjestelmälle

Jari Råntanen tekn. yo
Development of Digital Pressure Control System

Pekka Tamminen tekn. yo
Digitaalihydraulisen esiohjauksen vaikutukset
valvistorin ominaisuuksiin
Kati Väljä tekn. yo
Massaräätälöidyn tuotannon toteutus
Markus Laurinen tekn. yo
Toimituskokonaisuuksien määrittely varustelun
työkokonaisuuksien mukaan
Jani Berkowitz tekn. yo
Sähkökokoonpanojen valmistusstrategian
kehittäminen
Juhani “Hornis” Hornborg tekn. yo
Projektin päättämisvaiheen informaationhallinta
projektiyrityksessä
Tapio Korpijaakko tekn. yo

Jarkko Sihto tekn. yo
Hydrostaattinen voimansiirto seosrehuvaunussa
Antti Alsela tekn. yo
Komponenttikehitys tietotekniikka-alan yrityksissä
Rinaldo Castello
A Decomposition-based Approach for Changeover
Time Reduction
Sanna Jokinen tekn. yo
Tilaus-toimitusprosessin kokonaisohjauksen
kehittäminen keskiraskaassa konepajassa
Esa Lampinen ins.
Tuotekehityslaboratorion äänimittausprosessin
kehittäminen
Petri Niittynen ins.
Simulointi NC-koneistuksen koulutuksessa
Jani Räisänen tekn. yo

22 KoRKkiruuvi

Mikko Jefimoff tekn. yo
Perävaunujen vetoaisojen väsyminen ja EUtyyppihyväksyntä

Renkaan paistoprosessin simulointi
elmenttimenetelmällä
Heikki Salovaara tekn. yo
Autokorjaamon laatujärjestelmä
Aki Vierunketo tekn. yo
Kauppaliikkeen logistiikkaprosessin analysointi ja
kehittäminen
Tuomas Hietamäki tekn. yo
Vedenjäähdytyslaitoksen hyötysuhteen ja
energiankulutuksen laskenta
Sami Sjövall tekn. yo
Use for machine vision for control of
micromanipulation
Terho Hyrylä tekn. yo
Varastonhallinan kehittäminen
palloventtiituotannossa

Timo Nyrokorpi ins.
Ortotrooppisen materiaalin soveltaminen
öljyntuotantolautan mallinnuksessa
Santtu Tyynelä tekn. yo
Palloventtiilejä valmistavan yrityksen tuotteen ja
tuotannon kehittäminen
Mika Töhönen tekn. yo
Analysis Methods for Bolted Joint of Metal Fitting
and Composite Structure
Kristian Viinikkala tekn. yo
Piippuvalmistuksen tuottavuuden parantaminen ja
läpäisyajan lyhentäminen imuohjauksella
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KESÄAUTOJEN
AATELIA
Aino Ki
vikk
ola
Kivikk
vikkola

Aurinko alkaa sulamaan, lumet
paistamaan, ja talven pitkä odotus
on vihdoin päättymässä. Fiestailu
on siestailua, ja sen aika on
jälleen.
Monet rakkaista lukijoista
kamppailee varmasti saman
ongelman kanssa kuin allekirjoittanutkin. Mistä rahaa talvirenkaisiin ja
lämmittimeen?
Itse ratk a i s i n
t ä m ä n
ongelman
laittamalla
l ä h i m mäiseni,
vuoden
1990 Ford
Fiestan
(viitataan
jatkossa
nimellä
Pilvi),
seisontaan.
Ikävä kalvoi mieltäni koko talven,
ja aina koti-kotona vieraillessani
kävin silittämässä
Pilvin
lumenvalkoista konepeltiä, mustia
puskureita ja jäyhiä 13 tuumaisia
renkaita.Pian pääsisimme yhdessä
tunnustelemaan tienpintaa,
moottorin ottaessa kierroksia ja
tuulettimen hihnan kitistessä.
Vihdoin
koitti
etelähervannassakin kevät. Ryntäsin
bussiin, joka pysähtyi jokaisella
pysäkillä, bussiin nousi huutavia
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kakaroita, pahalta haisevia
ammattilaisia
ja
muita
vastenmielisiä ihmisiä, joita ei
Pilvissä näy. Vihdoin, monen
mutkan jälkeen pääsin junaasemalle. Junabussi Raumalle
11,60!!! Pilvi kuluttaa bensiiniä
niin vähän, että tuolla rahalla
ajelen puolitoista kuukautta.
Junan jyskyttäessä odottelin pelko

perälistossa, että onko raiteilla
amislaisten roudaamaa rojua ja
että onko raiteet murtuneet...
Kokemäellä vaihdoin bussiin,
matka kestäisi vielä tunnin.
Fiestalla olisin jo melkein perillä.
Päästyäni Raumalle hyppäsin
äidin autoon, ja kotikotiin
päästyäni näin vihdoin sen, mistä
olin jo pitkään haaveillut. Pilvi
odotti pihassa niin tyytyväisenä
nykyiseen tilaansa, että meinasin
itkuun purskahtaa. Ei enää
hetkeäkään seisonnassa Nuffield-

merkkisen traktorin vieressä
vajassa, kesän lapsena Pilvin
kuuluu olla kuumalla kesäkadulla.
Hain avaimet, ja tovin kuluttua
olin Pilvissä!!! Fiestan tuoksu
kutitteli sieraimiani, ja tunsin
kevään saapuneen. En malttanut
edes tavaroitani viedä sisälle, vaan
starttasin moottorin, ja ryyppy
päällä ajelin pitkin
Auvin
raittia.
Naapurit tervehtivät
iloisesti, aivan kuin
hekin
olisivat
tienneet, että pilvi
on
herännyt
talviuniltaan, ja
hyrrää yhtä iloisesti
kuin
viime
kesänäkin.
Lähtiessäni kohti
Tamperetta
kuuntelin tosimiesradiokanavaa,
Pilvissä ei tekno
jumputa, Pilvi ei ole edes Rock.
Pilvissä
kuunnellaan
keskusteluohjelmia, tai sitten
grease-musikaalin hittejä.
Tänä kesänä minun ei tarvitse
tukeutua joukkoliikenteeseen,
eläköön yksityisautoilu. Fiesta on
saapunut maisemiin.
Täältä tähän,
onnellinen auton omistaja
Aino

Pyhä Väinö - norjalainen
suojeluspyhimys

Hakusanalla “turska”
löytynyt turkkilainen
kansantanssiryhmä

OSAATKO UIDA?
PUHUTKO NORJAA?

Esko Puuperä & “Turska
juksaamalla Norjasta”.
Esko on myös
Valoihottumayhdistyksen
puheenjohtaja. Löytyi
netistä, toimitus
suosittelee (Lähetämme
kiitoksena kuvan
käyttöoikeudesta tämän
numeron hänelle).

Vaikket osaisikaan, lähde mukaan
Badekarpadlingeniin Norjan
Trondheimiin syyskuussa 2005. Norjan
ainoa teknillinen yliopisto järjestää
turskantuoksuisen
kylpyammesoututapahtuman, johon
Koneenrakentajakilta ensimmäistä
kertaa osallistuu.

Turska kalliolla.
Kalastaja tuntematon.

Projektin tiimoilta järjestetään
infotilaisuus toukokuussa, joten seuraa
ilmoittelua killan tiedotuskanavissa, tai
revi projektista vastaavaa Teemu
Vekkeliä hihasta.

Kylpyamme
kylpyhuoneessa,
maa tuntematon

Norjan kartta, jossa
on myös Trondheim

Otaniemeläisiä norjalaisessa vedessä

Suomalainen
Teemu
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“Siis ne sen sämpylät on jotain
aivan uskomatonta! En ole
eläissäni saanu semmosia. Mä
en oikein aluksi osannut
suhtautua, kun mä näin ne sen
leivontavälineet. Se tekee
taikinan roskaämpärissä. Kyllä
mä tiedän, ettei siinä oo ikinä
ollut roskia, mutta silti. Ja sillä
on kaulimena semmonen
paksu pahviputki...”

SIVU
LEIPOO
Sivu & Anniina

Kansikuvapoika paljastaa pehmeimmän reseptinsä

ILMIÖ.

Jokanaisen unelma
on löytää se ihana metro-seksuaali
mies joka osaa toimia myös
keittiössä. Mutta ämmäily saa
painua hiiteen siinä vaiheessa, kun
todellinen konemies ryhtyy
kokkaamaan -- siinä ovat astiatkin
tiellä. Onhan metrokin kone.

Si
vun sämp
ylät
Sivun
sämpylät
2 1/2 pellillistä (triplasti enemmän, kuin jaksat
kerralla syödä)

½ lasikulhoa
½ lasikulhoa

vettä
maitoa
hiivaa
Sillai et tuntuu
suolaa
1/8 pakettia
margariinia
(leivontasellaista)
2 kg
jauhoja

Ensin pistetään vettä puolet ja maitoa puolet minun
lasikulhoon. Seoksen pitää olla kädenlämpöinen oikeasti,
että hiiva toimii kunnon teholla. Sitten kaadetaan suolaa
kämmenelle sillai, että tuntuu hyvältä. Sotketaan haarukan
kanssa hiivaa sinne seokseen ja sekotetaan kunnolla.
Sitten kaadetaan seos ämpäriin. Itse asun TOASin
asunnossa ja käytän sitä tiskipöydän alla olevaa
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toiseksiviimeistä, tai toiseksiensimäistä ämpäriä. Laita
tässä vaiheessa margariini (leivon-tasemmoinen), tai
voi tulille.
V inkki: Voit ottaa sen kevyemmän kattilan kaapista
ja laittaa levy kolmoselle. Kattila levylle ja semmonen
kahdeksasosa paketista sekaan. Anna sulaa, sillä
rasvaa tarvitaan.
Sitten jauhojen kimppuun. Voit käyttää pelkästään
vehnäjauhoja, tai sämpyläjauhoja. Sekotus on kanssa
ihan jees. Kaada semmonen vajaa kaksi kiloa siihen
keskimmäiseen ämpäriin ja ala vaivata vasurilla
(vasemmalla kädellä (oikean pitää olla puhdas)).
Vaivaus tapahtuu mälväämällä jauhoja ja ämpärissä
olevaa nestettä sekaisin. Kaada sulanut rasva joukkoon
ja vaivaa lisää, kunnes seos irtoaa ämpärin reunasta.
Sitten vaan odotellaan semmonen tunti siihen asti,
kunnes ämpärissä oleva seos on tuplaantunut.
Tee sitten palloja mielesi mukaan pellille. Pistä
leivinpaperi pallojen ja pellin väliin. Pistä uuni 250
asteeseen. Kun se on ready, pistä pelti sisään ja luukku
kiinni. Sitten väännä lämpö
220 asteeseen ja kurki
uuniin.
Sämpylät on
valmiita, kun ne on
kauniinruskeita pinnasta
ja meheviä sisältä. Ennen
loppua käännä uuni taas
k u u m e m m a l l e
odottamaan uutta peltiä.
Tar
joiluvinkki:
arjoiluvinkki:
Kuuma sämpylä ja
paljon voita!

KoRK:n liikutus talvella
2005
Niin kuin tulee joulupukki jouluna
tulee myös vastaan liikuntaaktiviteettien tarve luennoilla
istuessa. Tähän akuuttiin
ongelmaan tartuimme Korkin ja
Ykin yhteisvoimin järjestämällä
kyykkäturneen jäsenistöllemme
takaparkissa. Voittajalle oli
luvassa edustus paikka kyykän
MM-kisoihin. Konstit oli monet
karttuja
heittäessä,
kuin
mummolla
ikään
pöytää
pyyhkiessä. Siinä oli suuren
urheilujuhlan tuntua kun, karttu
lensi ja hauki kaikui aittojen ja
kuusien kyljistä.
Allekirjoittaneen joukkueen
menestys ei ollut näissä
kinkereissä
kovinkaan
mairitteleva. Tosin emme
antaneen tämän sivuseikan häiritä
jatkoille menosuunnitelmiamme.
Toivoimme
illan
olevan
tuloksekkaampi.
Olihan
Mörrimöykyn sydän laitettu
hyvissä ajoin lämpiämään, jotta
saimme pestä pelissä rähjäytyneet
vartalomme ja mielemme jälleen
pelikuntoon.
Muutaman
kurkustakin kuuluneen, kirkkaan
nesteen aiheuttaman, terävän
kihauksen jälkeen alkoivat
poskipäät tavoittelemaan taas
taivaan korkeuksia. Oli voittaja
olo, johon oli hyvä tuudittautua.
Kun oli MM-kisatkin pelattu,
alkoi ranne hakemaan uutta
toimintaa. Kynä ei tahtonut pysyä
luennoilla otteessa.
-Enemmän liikuntaa, se huusi.

Onneksi alkoi aurinko pikkuhiljaa
paistamaan niin paljon että
hetkittäin nousi mieleen kesän
kaikki kivat pallopelit. Lopetin
haaveilun, kun kuulin Korkin
järjestävän keilaturnauksen
Metroauto-a-reenalla. Tämähän
on kuin minua varten tehty. Ikinä
ei ollu tullu keilapalloa
pyöriteltyä, mutta uskoin sen
käyttäytyvän samaan tapaan kuin
muutkin pallomaiset esineet.
Suostuttelin pari fuksikaveriani
mukaan ja ryntäsimme kiltaan
ilmoittautumaan kisoihin.

jakkaralla, mutta muistan Tarakin
voittaneen, Mestarit -04 tulleen
toiseksi ja David Hasselhoffin
saaneen pronssia keilojen
kaatamisessa. Tarakin kiltahuonetta koristaa perimätiedon
mukaan
keilaturnauksen
kiertopalkinto tällä hetkellä.
Eräs fuksi in gognito

Itse areenalla huomasimme aivan
onnettomia heittämään. Tuntui
aivan kuin meidän rata olisi
kupera, koska pallot vierivät aina
kouruun. Ensimmäisen pelin
jälkeen pidimme joukkueen
kesken
tiimipalaverin
urheilujuoman parissa. Toinen
peli menikin sitten hieman
paremmin. Tiedä häntä, taisi ranne
lämmitä sopivasti tuopin ääressä.
Parin seuraavan pelin jälkeen
huomasimme kuitenkin jäävämme
alkusarjaan. Koska kouluhommat
olivat hieman levillään, päätimme
suunnistaa kiltisti takaisin kotiin,
Hervantaan. Yllättäen Ima2:sen
laskut eivät maistuneetkaan
kovinkaan hyvin. Kämppikseni
kyseli
illalla
lähdenkö
myöhemmin Kantriin jatkamaan
iltaa. Kielsin kolme kertaa kuin
Pietari ikään. Lopulta kävi
hienoinen työtapaturma ja löysin
itseni Kantrin tiskiltä pyyhkimästä
vaahtoa suuni pielistä. Sinä iltana
en pysynyt kahdeksaa sekuntia
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Tosimiehen k
esäkama
kesäkama
esäkamatt
t-paita
kalalakki
lippis
muki
kangasmerkki
Wirsu
imago

9,60
4,20
4,20
5,00
1,70
4,20
hinta määrittelemätön

Välitämme lisäksi omakustannehintaan kierreselkiä,
kansimuoveja ja -pahvia, kopiokalvoja, kopiopaperia,
kopioita, CD-R-levyjä

Koneenrakentajakilta

KoRK

28 KoRKkiruuvi

