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Plöröö! Pitelet juuri käsissäsi vuoden 
2009 ensimmäistä KoRKkiruuvia, jonka 
toimitus on kokenut melkoisia muutok-
sia. Vaikka tämän vuoden toimituksessa 
on puolet samoja naamoja kuin viime 
vuonna, on tehtävänjako mennyt aika-
lailla uusiksi, ja voitaneen puhua mel-
kolailla aivan uudesta porukasta. Viime 
vuoden päätoimittaja Aleksi siirtyi sivummalle ja 
keskittyy jatkossa enemmän oman firmansa pyörit-
tämiseen (hatunnosto siitä) tehden toimitusnakkeja 
kun aika sallii, ja sankarillinen taittajamme Pyry siirtyi 
Hämeen synkille nummille leijanlennättäjäksi 6kk:ksi, 
mikäli hänen toiveitaan yhtään kuunnellaan.
 Uusiakin naamoja tosiaan on: tänä vuonna 
pornograafikkona toimailee Hannu ja toimittajaduon 
täydentää Teppo. Molemmat heistä ovat jo todista-
neet PR-taitonsa tähän mennessä.
 Tosiaan, otsikosta voi jo joku päätellä jotain. 
Ja kuten saatatte silmillänne nähdäkin, niin tämä ruu-
vi muistuttaa hämmästyttävän paljon edellistä. Aivan, 
meikäläinen on mennyt juuri siitä, missä rima on ma-
talin, ja ottanut Pyryn leiskan käyttöön! Tämä säästi 
huomattavasti aikaa ja vaivaa, mutta suurin syy tä-
hän laiskotteluun on se, että Pyryn tekemä pohja on 
ristuksen komia. Niin ja jos joku ei vielä hoksannut, 
niin meiti on myöskin taittanut tämän ruuvin. Ai mitä 

se graafikko sitten tekee? No, mainoksia 
tiätty!
  Samalla kun kopioin vanhaa, 
koitan myös viedä Korkkiruuvia eteen-
päin. Viime ruuvissa esiintynyt aivo-
pähkinä jatkaa tässäkin ruuvissa, ja saa 
seurakseen sähvökornerin ja unikorne-
rin. Hallitusesittelyssä saamme kuulla 

salaisuuksia ja keskiaukeama muistuttaa hyvin paljon 
erästä muuta lehteä, josta saa killassamme nauttia. 
Teppo teki fuksiexcusta raportin, josta löytyi kuin 
löytykin muutama (muisti)kuvakin, ja Aleksi pohdis-
keli yhtäläisyyksiä Akun ja suomalaisten rakkauselä-
män välillä. Saimme myös luettavaksemme virallisen 
vertailun turun ja Hervannan välillä, mutta oli ilmei-
sesti virhe laittaa ex-turkulainen fuksityttö asialle, 
raukassa kun on vieläkin jotain turkulaisuutta jäljellä. 
Noh, turkulaisuus lähtee fuksista jallulla... vai miten 
se nyt menikään.
 Vaikka meillä on kaksi virallista toimittajaa, 
on hallituksesta moni kunnostautunut antamalla pa-
noksensa tämän ruuvin tekemiseen, joten iso kiitos 
teille kaikille siitä. 
 

 Päätoimittaja, 
Joel Tirkkonen

Miksi keksiä pyörä uudelleen?

Pää-

”MEiKäläiNEN 
ON MENNYT 
JUURi SiiTä, 
MiSSä RiMA ON 
MATAliN”

Päätoimittaja harjoittelee ruuvin taittamista

KiRJOiTUS
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PJ:N Palsta

Fuksi tässä, hei! Hölmönnäköisenä, kuten tavallista.

Tuleva vuosi on 42. Koneenrakentajakillan historiassa, 
mutta tulossa on paljon enemmän kuin pelkkä vuosi-
luku antaa luvata, tai no, erään tietyn kirjan lukeneille 
se tarkoittaa juuri sitä, mitä otsikkokin.
 Vaikka killan kokouksen virallisesti hyväksy-
mässä toimintasuunnitelmassa ei mainita halaistua 
sanaa kirkastusjuhlista, pidän kyllä huolen jotta nekin 
tulevat järjestettyä, ovathan suunnitelmat jo eden-
neet toimeenpanovaiheeseen jo aikaa sitten. lisäksi 
sama kokous velvoitti meikäläisen hallituksen järjes-
tämään ulkomaan ekskursion ennen helmikuuta 2010, 
joten tulemme aiheuttamaan pahennusta muuallakin 
kuin Trondheimissa vuoden sisällä. Rankka-xq on ai-
van tämän kiltalehden julkaisupäivän koittaessa nur-
kan takana, wappu tulee nopeasti ja sitäkin varmem-
min, ennen kuin ehdimme kissaa sanoa, on kesätappo 
ohi ja uudet fuksit tulleet, Norja koittaa ja tappaa jo-
kaisen osallistujan, ja vuosijuhlista ei muista taaskaan 

kukaan mitään. Sitten annankin ohjat seuraajalleni ja 
siirryn pöydänpäädystä nillittämään. Helppoa kuin 
mikä!
 Noh, tässä vaiheessa voisin muistuttaa, että 
minun lisäkseni on hommassa mukana 20 kappalet-
ta ahkeraa, reipasta, iloista ja hulvattoman mukavaa 
juoppoa mahdollistamassa kaikki tuo äsken mainittu 
ja mainitsematta jätetty.  ilman heitä olisi killan halli-
tus melko avuton.
 Uusia kasvoja on lukuisia, kun viime vuoden 
juopot ovat karanneet kaikkialle ja keksineet muka 
parempaa tekemistä. Kaikki uudet ja vanhat, toimin-
nassa edelleen olevat, ansaitsevat jokainen omasta 
panoksestaan ison kiitoksen jo tässä vaiheessa vuot-
ta, vaikka eivät vielä ole kuin raapaisseet omia vas-
tuualueitaan.
 
Enpä tosiaan vuosi sitten osannut arvata, että meikä-
läinen jaarittelee puheenjohtajan palstalla löpinöitäni 
1/09 korkkiruuvissa. Mutta tällä mennään.

Vastaus elämään, maailmankaikkeuteen ja kaikkeen 
muuhun sellaiseen

TeKsTi:  Joel TirKKonen      Kuva: aleKsi rinTa-KauPPila
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terveiset

Kevät tekee jälleen tuloaan Wapun, kevään viimeisten tenttien ja kesätöiden siivit-
tämänä. Suunnitteletpa viettäväsi kesäsi miten tahansa, esimerkiksi ruispellossa 
vapaana kirmaten, kesäkursseille osallistuen tai kesätöissä huhkien, on oheinen 
muistilista hyödyllinen jokaiselle TEK:n opiskelijajäsenelle.

TeKsTi:  Juho hyyTiäinen

TEK

Opintoviikot Opintopisteet Peruspalkka (euroa/kk)

      25-        37,5-  1820
      50-        75-   1880
      75-        112,5-  1980
     100-        150-   2100
     130-        195-   2220
     160-        240-   2370

CV

Ajan tasalla oleva CV on opiskelijalle ja valmistuvalle 
itsestäänselvyys. lisäksi helposti, lähes missä vain 
tulostettava ansioluettelo on nykypäivää. Facebook-
sukupolven kätevin CV löytyy osoitteesta www.tek.fi. 
Kirjaudu sisään jäsenjärjestelmään ja luo itsellesi CV 
suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, päivitä sitä tarvit-
taessa ja tulosta se aina kuin tarvitset.

Jäsenedut

ilmaisia julkaisuja työnhakuun ja uutisiin Teekka-
rin työkirjan ja Tekniikka&Talous-lehden muodossa. 
Alennuksia vakuutuksista Pohjolasta ja if:stä. Jä-
sentarjouksia Vikingiltä, Tallink-Siljalta sekä Ecke-
rö lineltä. Tutustu kaikkiin alennuksiin www.tek.fi/
alennuksia. Jäsenetuina lisäksi ilmainen oikeusturva 
työsuhderiitoihin, työsuhdeneuvonta työelämän on-
gelmatapauksiin, kattavat urapalvelut sekä tietenkin 
TEK:n suositukset opiskelijoiden harjoittelu-, diplo-
mityö- ja aloituspalkkaa varten. Vuodelle 2009 suo-
situkset ovat:

lomautukset ja työttömyys ovat valitettavasti pin-
nalla. Siksi kannattaa liittyä jo opiskeluaikana työttö-
myyskassan jäseneksi iAET-kassaan, jonka verovä-
hennyskelpoinen vuosimaksu on ainoastaan 45 euroa. 
Saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa, tulee lain 
mukainen työssäoloehto täyttyä; vähintään 18 tunnin 
työviikkoja 43 kalenteriviikon (noin 10 kuukauden) ai-
kana. Opiskelijoiden työssäoloehto lasketaan kumu-
latiivisesti jopa seitsemän vuoden tarkastelujakson 
aikaisista työsuhteista. Mikäli kuulut jo johonkin työt-
tömyyskassaan ja haluat vaihtaa iAET-kassaan, kysy 
neuvoa allekirjoittaneelta tai ota suoraan yhteyttä 
Tampereen alueasiamieheen Petri Partaseen (petri.
partanen@tek.fi).

Terveisin
Juho Hyytiäinen

juho.hyytiainen@tut.fi
Koneenrakentakakillan TEK-kiltayhdyshenki

Opiskelijajäsenen

muistilista
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Ur. Vervirmil horurbite pratquem tus 
etora se ina, C. Ti tem niquius, tam muri-
tua quera ia? Patum.

Meneillään oleva lukuvuosi on edennyt jo nel-
jänteen periodiin, ja wappu kohti mennään 
reipasta vauhtia.  Kesä, kärpäset ja kesätyöt 
tulevat aivan varmasti huolimatta vallitsevas-
ta sekasorrosta, mitä uutiset kertovat. Lähes-
tyvä vuoden 2010 heinäkuu onkin jäänyt ra-
justi uutispimentoon talousuutisten viedessä 
kaikki palstamillimetrit.
 Vanhan tutkintorakenteen 
mukaan opiskelevia on kirjoilla 
vielä useita. Osa tästä porukasta 
suorittaa tutkintonsa tuohon mää-
räaikaan mennessä, ja osa vaihtaa 
uuteen tutkintorakenteeseen. Mi-
käli edustat vanhan tutkintoraken-
teen mukaan opiskelevien tahoa, 
niin kehotan käymään tiedekun-
tamme sivuilla katsomassa mitä 
päivämääriä sinun tulee ottaa huo-
mioon valmistuaksesi vuoden 2010 
heinäkuuhun mennessä.
 Tutkintorakenteen vaihtajil-
le tulee suoritettavaksi lakiin kir-
joitettu kandidaatintyö riippumatta 
siitä, onko D-työ tehty vai ei. Lisäksi 
saatat joutua suorittamaan muuta-
mia kursseja lisää, riippuen aiempi-
en kurssien suoritusajankohdasta. 
Joitakin kursseja uudesta tutkin-
nosta sinun vastaavasti ei tarvitse 
suorittaa. Ohjeistuksen tähänkin 
löydät tiedekunnan nettisivuilta.
 Kandidaatintöitä on tehty 
tähän mennessä valitettavan vä-
hän. Työn aloituskriteerit ovat ol-
leet aiemmin 108op+12op, mutta 
nyt niitä on pudotettu siten, että 
ne ovat 100op+15op.  Suoritettuasi 
100 opintopistettä perusopintoja 
sekä 15 opintopistettä aineopintoja, 

olet oikeutettu aloittamaan kandidaatintyön 
tekemisen. Ohjeet työn aloittamiseen ja sen 
menestyksekkääseen toteuttamiseen löydät 
myöskin tiedekunnan sivuilta, kuten myös 
opintoneuvojan päivystysajat sekä yhteys-
tiedot. Tiedekunnan sivut: www.tut.fi/akm. 
Mikäli jokin asia askarruttaa, niin lähetä säh-
köpostia tai tule käymään päivystyksessä.

Rennon letkeää kevättä kaikille,
Teemu

Konetekniikan opintoneuvoja

”KANDiDAATiNTÖiTä ON 
TEHTY TäHäN MENNESSä 
VAliTETTAVAN VäHäN..”

TEEMUN
O P i N T O N E U V O l A 

RAAKAAASIAAOPiNNOiSTA

TeKsTi:  Teemu vasTamäKi Kuva: Pyry lePPälä
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Ur. Vervirmil horurbite pratquem tus 
etora se ina, C. Ti tem niquius, tam muri-
tua quera ia? Patum. ANKKOJEN TeKsTi:  aleKsi rinTa-KauPPila

istuin taannoin kiltahuo-
neella syventymässä 
pitkästä aikaa Suomen 
suosituimman sarjaku-
valehden pariin. Suuren 
enemmistön lailla olen 
viettänyt Akun parissa 
pienen ikäni, mutta enpä 

ole tullut koskaan ajatelleeksi kuinka sairaalla taval-
la kieroutuneen kuvan parisuhteista se on herkkään 
ja vastaanottavaiseen lapsenmieleeni syöttänyt.
 Give it a though: iineksen ja Akun parisuhde 
on tuomittu epäonnistumaan. Kaksi täysin erilaista 
persoonaa, jotka ovat jopa jossain määrin läheistä 
sukua toisilleen. Parilla ei ole käytännöllisesti kat-
sottuna lainkaan yhteisiä mielenkiinnon kohteita, 
ja ainoa asia joka heitä yhdistää, on molempien 
tulinen temperamentti, joka sekin vain vaikeuttaa 
parin yhteiseloa. iines tuntee jatkuvasti tulevan-
sa laiminlyödyksi Akun keskittyessä omiin intres-
seihinsä, pääasiassa saamattomaan lorvimiseen. 
Silloinkin, kun pari viettää aikaa yhdessä, iines on 
jatkuvasti tyytymätön Akun moukkamaiseen käy-
tökseen. Vaihtoehtoinen laiminlyönnin muoto tulee 
esiin Akun löytäessä itsestään säännöllisin väliajoin 
jonkin ylivertaisen ominaisuuden, jonka kehittä-
miseen hän käyttää kaiken tarmonsa. iinekselle ei 
yksinkertaisesti riitä aikaa, ja äkillinen menestys 
liimaa lähes poikkeuksetta Akun lahkeeseen naa-
rasankan jos toisenkin.
 Synnitön ei suinkaan ole myöskään pa-
risuhteen kauniimpi osapuoli. Vaikka iineksen ja 

Akun seurustelusuhde on jossain määrin vakava, ei 
se kuitenkaan estä iinestä hakeutumasta - aina het-
kellisen mieliteon kohdalle sattuessa - kolmannen 
pyörän, Hannun, kainaloon. iines käyttää häikäile-
mättä hyväkseen molempien uroidensa mustasuk-
kaisuutta selvästi nauttien sulhasehdokkaiden välil-
le syntyvästä väkivaltaisesta kilpailusta.
 Edes kahden miehen sairaalloisen mus-
tasukkainen kiinnostus ei suinkaan riitä. Tarinoi-
demme sankarittaren polvet hyytelöityvät vä-
littömästi, kun kuvioihin astuu kolmiodraaman 
ulkopuolelta henkilö, jonka taidot tai ominaisuudet 
ylittävät iineksen vakiokumppaneiden kyvyt. Jokai-
nen herkkäsieluinen runoilija, herkulesmainen pai-
nonnostaja tai mestariskeittari saa iineksen jaka-
mattoman huomion välittömästi riippumatta siitä, 
oliko käynnissä vakiokumppanin kanssa tapahtuva 
romanttinen illallinen tai tulinen riita. iines pakottaa 
käytöksellään Akun epätoivoisiin tyttöystävän ta-
kaisinvoittamiseen tähtääviin yrityksiin, jotka kerta 
toisensa jälkeen päättyvät johonkin draaman osa-
puoleen kohdistuvaan fyysiseen väkivaltaan, pelot-
tavan usein iineksen itsensä toimesta.

Puolet Suomessa solmituista avioliitoista päättyy 
eroon. Aku-Ankka, Suomen luetuin sarjakuvalehti.

Coincidence? i think not.

”SillOiNKiN, KUN PARi
ViETTää AiKAA YHDESSä, 
iiNES ON JATKUVASTi TYY-
TYMäTÖN AKUN MOUKKA-
MAiSEEN KäYTÖKSEEN.”

PARISUHDEKRIISI
Ketä tästä voi syyttää?

disney
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lähtökohdat koko reissulle ainakaan itseni osalta 
eivät välttämättä olleet kovin hyvät, nimittäin edel-
lisenä päivänä oli FuksiWundeRunde. Ei sillä, ettäkö 
tapahtumassa olisi ollut jotain vikaa, vaan todellakin 
päinvastoin! Vika vaan piili siinä, että siellähän sitä 
tuli kierreltyä muiden fuksien kanssa  kaupunkia ris-
tiin rastiin ja onhan sellainen touhu aina kummasti 
mukavampaa, kun välillä janoansa sammuttaa. Eikä 
siinäkään vielä mitään, mutta kun kaupungilta allekir-
joittaneen tavoin meni vielä koululle iltaa viettämään 
ja vasta siinä kuuden aikoihin aamuyöstä päätyi sin-
ne Killan tarjoamaan, erittäinkin suosittuun yösijaan. 
Kerkesihän siinä torkahtaa, sillä reissuunhan me 
lähdimme vasta kahdeksalta. En kylläkään voi sanoa 
tunteneeni oloani kovinkaan pirteäksi parin tunnin 
torkkumisen jälkeen, mutta reippaasti minä kuitenkin 
herätyksen jälkeen tallustin suoraan pihalle ja linja-
autoon. Näin matka kohti uutta seikkailua alkoi.
 
Nimenhuuto ja liikenneympyröitä

Aluksi pidettiin nimenhuuto ja siinä vaiheessa huo-
masin, että eihän linja-auto ollutkaan tupaten  täynnä 
pelkkiä fukseja, vaan siellä oli varsin paljon haalari-
pukeisiakin ihmisiä. Huomasin myös, että enhän minä 
ollut ainut huonovointinen, vaan meitähän oli koko-
nainen bussilastillinen.
 Kun nimenhuuto oli pidetty, bussi starttasi 
ja lähdimme liikkeelle. Tässä vaiheessa lähes kaikki 
alkoivat korjaamaan nestehukkaansa ja niinhän siinä 
sitten kävi, että matkan edetessä linja-autossa vallitsi 
aina vain hilpeämpi meininki. Muistimme liikenneym-
pyröissä huutaa ympyrää, pidimme vitsikisaa, jossa 
huonoimmat vitsit pärjäsivät, sekä palautimme mie-

liimme myös nasevat iskurepliikit. itselläni olo mat-
kan edetessä ei kuitenkaan helpottanut, joten tauko-
paikan koittaessa kävin ostamassa puolentoista litran 
virvoitusjuoman ja roiskeläpän. 

Statiikasta tolppa

Matkan karttuessa arvailut määränpään suhteen kä-
vivät toteen, olimme siis matkalla Jyväskylään. Saa-
vuttuamme perille porhalsimme suoraan  Metso Pa-
perin parkkipaikalle. Yritys, johon tutustuisimme, oli 
varmistunut. Kaikki ylimääräinen jätettiin linja-autoon 
ja menimme sisään. Täytyy kyllä mainita, että paikka 
oli todella siisti. Joka paikka rakennuksessa kiilsi ja 
kaikki oli uutta. Vessa yllätti eniten, eihän sinne edes 
kehdannut tarpeitaan tehdä. Sain vaikutelman, että 
rakennus olisi korkeita herroja täynnä. Aluksi meille 
tarjottiin siellä erittäin maittava ruoka, jonka jälkeen 
esitelmöitiin paperikoneiden valmistuksesta ja niiden 
myymisestä. Esitelmöijä oikein kehui työtänsä, sekä 
kuinka hän käy aina pitkin maailmaa työmatkoillaan. 
Noh, ehkäpä minäkin vielä jonain päivänä… 
 Viimeinen esitelmöijä oli juuri vuosi sitten 

FUKSI-XQ
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KuvaT: TEPPO Ja Jussi maKsimainen

TeKsTi:  TePPo

REISSU, JOllA SATTUI JA TAPAHTUI
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valmistunut TTY: lta perinteisesti statiikan ykkös-ar-
vosanalla. Kysyimme myös paperikoneen kilohintaa, 
sekä muita järkeviä kysymyksiä. Salista siirryimme 
tutustumiskierrokselle konehalliin. laitoimme tyylik-
käät suojalasit päähän, sekä kuulokkeet, joista sitten 
kuulimme kierroksen pitäjän esitelmöinnin. Suojala-
sit saimme kierroksen jälkeen pitää omanamme. Mai-
nittakoon vielä, että oli yllättävänkin hauskaa kääntää 
kaverin kuulokkeista volyymit täysille.
 
Invalidit saunassa

Metso Paperilta lähdimme arvo-
kasta tietoa rikkaampana ja suun-
tasimme seuraavaan kohteeseen. 
Matkan varrella kävimme kau-
pasta ostamassa illaksi purtavaa, 
sekä tietenkin myös juotavaa. 
Yhdellä fukseista oli jalka hajalla 
ja kun kaupasta löytyi pyörätuoli, 
niin pitihän se käyttää hyväksi. Minäpä sitten tartuin 
pyörätuolin kahvoihin ja niinpä tuli reissulla ajettua 
vähän ralliakin. 
   Seuraavaksi kohteeksi osoittautui paikallisen 
yliopiston tyylikkäät saunatilat. laitoimme heti ensi 
töiksi saunan lämpiämään. Siinä lämpenemistä odo-
tellessa nautiskelimme ostoksiamme, jota jatkuikin 
sitten pitkin iltaa. Nautiskellessamme vieraaksem-
me saapui muuan valmistunut diplomi-insinööri, joka 
kertoi tarinansa valmistumisestaan. Se oli kiinnos-
tavaa kuunneltavaa. Valmistuneetkin ovat näköjään 
osanneet ottaa, ainakin aluksi, koulun rennosti.
 Saunan ollessa lämmin, oli kaikilla jo hyvä fii-
lis päällä, eikä FuksiWundeRunde enää juuri painanut. 
Niinpä sitä sitten saunottiin, laulettiin ja tehtiin kai-
kenlaista. Muutama vanhempi tieteenharjoittaja kävi 
saunasta vähän pihalla pyörähtämässä ja pitihän se 
myöhemmin itsekin käydä parin muun fuksin kans-
sa juoksemassa saunan ympäri. Harmi vain, että ei 
sattunut pyyhettä matkaan, jolla olisi vastaantulijoilta 
voinut naamansa peittää.

Chinese

Kymmenen aikoihin illalla lähdimme saunalta kohti 
keskustaa. Keskustaan saavuttuamme porukkamme 
hajosi pienemmiksi ja kukin porukka meni omia tei-
tään. Sovittiin tapaamispaikka, josta linja-auto lähtisi 
neljältä aamuyöstä. Samana päivänä oli Kauppaka-
dun Appro ja niinpä keskustassa oli täysi hulina pääl-
lä. Kaikki kuppilat olivat aivan täynnä. Yksi kaveri sai 
suoritettua kauppakadun laudaturinkin löydettyään 
valmiiksi leimatun lipun. 

 Menimme aluksi paikalli-
seen night clubiin, jossa heti eräs 
fuksi iski yhden chinese-tytön. 
Fuksia sanottiinkin tästä lähtien 
chinese:ksi. Hengailimme kau-
pungilla ja kävimme parissa eri 
klubissa.  
 Tyytyväisinä omaan saa-
vutukseemme kävelimme linja-

autolle. Sittenhän meillä alkoikin jo kotimatka. Tällä 
kertaa meitä olikin bussillinen riehakkaita ja hyvän-
tuulisia ihmisiä. Kerroimme taas vitsejä mikrofoniin 
ja vietimme laatuaikaa. Osa meistä matkan varrella 
jo simahti, mutta itse olin joidenkin muiden kanssa 
sisukkaasti vauhdissa loppuun asti. Yksi haalaripu-
keinen tuli ehdottamaan, että josko kirjoitettaisiin 
reissusta lehtijuttu ja niinpä me hereillä olijoiden 
kanssa pistettiin reissusta pääkohtia ylös. Myöhem-
min muistiinpanomme nauratti. Takaisin Hervantaan 
saavuttuamme kello oli kuusi aamulla ja tästä ihmiset 
hajaantuivat koteihinsa. 

Tämä Fuksi XQ on minulla ainakin tähän asti olleista 
tapahtumista mieleenpainuvin. Tulihan sitä hölmöjä 
juttuja tehtyä, mutta hauskaa meillä oli!

P
A

l
U

U
”SAUNAN OllESSA läM-
MiN, Oli KAiKillA JO 
HYVä FiiliS Päällä, 
EiKä FUKSiWUNDERUNDE 
ENää JUURi PAiNANUT”
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K o N e t y t ö t
TeKsTi: KoneTyTöT

KUUKAUDEN ASENTO, jos toisenkin...

KIERTOKANKI
NäIN SE Käy: Käy lattialle selin-
makuulle. laita pari tyynyä tueksi 
pakaroidesi alle. levitä jalkasi ja kou-
kista hieman polviasi. Ojenna kätesi 
vartalosi jatkoksi pääsi yläpuolelle 
tai pidä miestäsi kiinni kyljistä kuvan 
osoittamalla tavalla. Mies käy päällesi 
punnerrusasentoon ja tulee sisällesi 
ylempää. Hän tekee sisälläsi hidasta kahdeksikon muotoista liikettä. 

NäIN SE TOIMII: Tässä asennossa miehesi kanki löytää helposti 
herkimmät kohtasi. Samalla hänen häpyluunsa kiihottaa klitoristasi. 
lisäksi lantiosi on juuri oikeassa kulmassa G-pisteen kiihottamisen 
kannalta. Kiihkosi kasvaa hitaasti, joten orgasmin saaminen ei tuota 
ongelmia. Mies tekee kaiken työn, sinä saat nauttia hänen työnsä tu-
loksista. Nice and easy!

Fredrika
-lasin reunojen koriste-
luun vettä ja tomusokeria
-vadelmia tai vadelmahil-
loa
-8 cl rommia (hyvää rom-
mia pitää olla)
-tippa karvasmanteliöljyä

Ohjeet: Kasta lasin reuna ensin ve-
teen ja sitten tomusokeriin. laita lasin 

pohjalle vadelmat 
tai hillo. Kaada päälle 
rommi ja lisää tippa 
karvasmanteliöljyä. 
Ja ei kuin nauttimaan!

<-jätskiä, nam!

KONETyTTöJEN 

DRINKKIVINKKI:

HOTHOTHOTHOT.. AiJ JAY!
Punainen väri (punaiset posket kyykän peluusta)
Korkkarit (aina muodissa, kesät ja talvet) ja Kirk-
karit (tänä vuonna Trellä)
Kiltapäivät med Guitar Hero (jokainen voi olla it-
sensä idoli)

NOTNOTNOTNOT..NJET!
Sininen väri (paleltuneet varpaat kyykästä)
Toppavaatteet (tulis jo kevät)
Killan tietokoneet (jääneet viime vuosisadalle)
Tipaton tammikuu (meni jo)
Johnny Deppin häät! (miksi, oi miksi?!?)
Toimituksen lisäys: Scar-
lett Johanssonin brunetit 
hiukset (miksi, oi miksi?!?)

KORKMOPOLITANcosmoa:

Kevään kauneusvinkit
Talven aikana kuivunut iho kaipaa kevään 
tullessa virkistystä. KoRKmopolitanin 
toimitus on huomannut, että varsinkin 
miesten vartalot kaipaavat kostuketta. 
lehden lukijoista suuri osa on miehiä, 
joten konetyttöjen ihonhoitovinkit me-
nevätkin tällä kertaa miehille: 

Jotta iho saisi takai-
sin sen kimmoisuu-
den ja pehmeyden 
ennen rantakautta, 
olisi sitä hyvä kos-
teuttaa jonkinlaisella 
rasvalla. ihan taval-
linen ruokaöljy käy 
tähän tarkoitukseen 
erittäin hyvin. Koska 

se kuitenkin sotkee vaatteet melko helposti, olisi hyvä 
olla käyttämättä paitaa käsittelyn jälkeen, esimerkiksi 
neljään päivään. 
 Kotona tämä ihonhoitomuoto saattaa innoittaa 
sinut ja kumppanisi villeihin päiväkahvihetkiin. Voit myös 
pyytää puolisoasi sivelemään öljyä paikkoihin, joihin 
et itse yletä. Tämä lähentää suhdettanne ja tutustuttaa 
kumppanisi vartaloosi aivan uudella tavalla.

KuvaT: misTä lie

NOUSUSSA / lASKUSSA
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K o K e i l e e

Oletko aina tuntenut suurempaa yhteyttä koneiden 
kanssa? Onko tekninen suuntautumisesi kenties jos-
kus mietityttänyt sinua? Konetyttöjen tämän kuun 
testi kertoo, kuinka konetyttö todella olet! Myös mie-
het voivat testata itsensä.

1. Olet Huuma-bileissä ja kyntesi katkeaa, mitä teet?

a) Menet paniikkiin ja lähdet äkkiä pois bileistä, iltasi 
on pilalla!
b) Kaivat haalareiden taskusta survival-paketin, josta 
tietysti löytyy kynsiviila, homma hoidettu!
c) Et välitä katkenneesta kynnestä tai et edes huo-
mannut sitä.

2. Katsotko telkkarista paljon ns. hömppäohjelmia?

a) Hömppä on elämän suola ja rakastan sitä! Salkkarit, 
tositv-sarjat, teinisarjat... 
lähes kaikki kelpaa.
b) En ikinä kehtaisi myöntää kenellekään, että katson 
turhanpäiväisiä tv-sarjoja.
c) Katson vain Ylen uutiset, uusimmat dokumentit tai 
taide-elokuvat.

3. Omistatko Aalto-maljakon?

a) Jep, yo-lahjaksi tuli.
b) Ostan sitten kun olen valmistunut.
c) Miten sinne maljakkoon ne aallot saadaan?

4. luentosi alkaa kymmeneltä, mihin aikaan heräät 
aamulla?

a) Seitsemältä. Paita pitää silittää ja housujen laskok-
set prässätä.
b) Yhdeksältä. Aamupala nopeasti ääntä kohti ja kou-
lulle.
c) Herään vasta luennolla tai mahdollisesti sen jäl-
keen kun pääsen kiltahuoneelle.

5. Olet kiltahuoneella aloittelemassa ennen teekkari-
saunalle siirtymistä. Mitä juot?

a) Punaista ja makeaa eli mehukeittoa.
b) Jääkaappikylmää olutta.
c) Hanskalokero-lämmintä jaloviinaa.

6. Miksi oikeastaan päädyit hakemaan Koneelle?

a) Koneet ovat lähellä sydäntäni
b) Kaikki kuumat miehet ovat täällä. Ja niitä on paljon!
c) Koska voi.

7. Kun saat ensimmäisen äärettömän Di-palkkasi, 
mitä teet?

a) lähden aurinkomatkalle ja ostan kauan haaveile-
mani avoauton. Mitä kuumempi sen parempi!
b) Maksan opintovelkasi pois ja säästän loput pahan-
päivän varalle.
c) Ostan sen Aalto-maljakon..

8. Olet koulussa, ja yhtäkkiä sisuskalusi valtaa kilju-
va nälkä. Päätät mennä syömään kavereidesi kanssa, 
mutta mihin?

a) No Newtoniin tietty!
b) Vertailette Juveneksen ruokalistoja, ja väittelette 
akateemisen vartin verran missä ruokalassa on paras 
tarjonta. lopuksi pelaatte kivi-paperi-sakset, ja me-
nette voittaja-ruokalaan.
c) Vertailette Juveneksen ruokalistoja, ja väittelette 
akateemisen vartin verran missä ravintolassa on pa-
ras ruoka. lopuksi pelaatte kivi-paperi-sakset, ja pää-
tätte joka tapauksessa mennä Newtoniin.

9. Dynamiikan harjoitustyö piti palauttaa viikko sitten 
ja ohjelmoinnin myös. Ai 
niin, ne CAD-palikat kaipaa 
piirtäjää, ja pari hydrau-
likaaviota pitäisi kanssa 
tehdä.

a) Ei paniikkia. Puhut itsel-
lesi lisäaikaa harkkatöiden 
tekoon selittämällä prof-
fille jotain flunssasta ja ih-
missuhde-sotkuista. Teet 
harkkatöitä viikon silmät 
ristissä ja saat kuin saatkin 
ne palautettua.
b) Deittailet juuri sopivasti 
paria assaria, joista toinen 
pitää ohjelmoinnin hark-
koja ja toinen dynamii-
kan. lisäksi yksi kaverisi 
on TOSi hyvä käyttämään 
SolidWorksiä ja lyijykynää. 
Problem solved!
c) Jätät dynamiikan ja oh-
jelmoinnin kurssit kesken, 
ehtiihän sitä ensi vuon-
nakin. CAD-kurssi on jat-
kokurssi, joten sitä ei ole 
pakko käydä. Hydraulikaa-
vion saat kuitenkin piirret-
tyä.

TESTAA KUINKA KONETyTTö OlET!

Tulokset näet sivulta 17
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SäHVö-

KORNERI
Sähvökorner on uusi palsta KoRKkiruuvissa, jossa annetaan lehden 

lukijoille vinkkejä ja neuvoja sähkön kanssa työskentelyyn. Ei hätää 
vaikka sähkötekniikan luennot ovat hepreaa, tai IFy K II:n sähkökentät 

eivät aukene, tällä palstalla sähkö muutetaan konekielelle!

TeKsTi Ja KuvaT: ilKKa huru Ja erKKa ParKKinen

Sähkövirran kytkeminen:

Suhteellisen tärkeää roolia sähkötöissä näyttelee pis-
torasia. ilman pistorasiaa ei sähkötyökalut sun muut 
vempaimet tykkää toimia. Ensiksi pieni varoituksen 
sana: pistorasia on yleensä kulmikas, joten kannattaa 
varoa kolhimasta itseään sen terävähköihin kulmiin. 
Kun nyt osataan varoa pistorasian vaaroja, niin hah-
mottelemme töpselin kytkemisen pistorasiaan pie-
nen kuvasarjan avulla. Kuvahan kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa, mutta tässäpä onkin kolme kuvaa!
 Pistorasian korjaamisesta sen verran, että on 
ihan OK tökkiä ruuvimeisselillä, jos on tarvis. Tosin 
näitä ohjeita noudattamalla sitoudut olemaan haasta-
matta KoRKkiruuvin väkeä oikeuteen.

Kuinka osua pönttöön jos ei halua laittaa valoja pääl-
le? Entäpä jos lamppu on palanut? Sähkölasku maksa-
matta?  Näihin vaikeisiin kysymyksiin on nyt keksitty 
vastaus: vessanpönttövalaisin!
 Vessanpönttövalaisin siis valaisee aluetta jo-
hon on tarkoitus osua. Valon värin saa päättää itse, 
mutta tarkkojen tutkimusten jälkeen päädyimme pu-
naiseen valoon. Se on kaikkein terveellisintä punerta-
ville silmille.

Valaisin:

Vessanpöntön valaisin koostuu x-määrästä ledejä, 
n.  kahdesta metristä sähköjohtoa,  painokytkimes-
tä sekä 9V paristosta. Pari kappaletta jonkun kokoi-
sia vastuksia tarvitaan myös. Tämä opimme Bebekin 
sedän pitäessä meille luentoa ohmeista ja volteista. 
Nämä komponentit saa helpoiten marssimalla sinne 
Bebekkiin, ja sanomalla että haluaisin rakentaa ves-
sanpönttövalaisimen. Kyseinen firma sijaitsee Ku-
ninkaankadulla, mutta ei siitä sen enempää kun eivät 
tästäkään mainoksesta mitään maksa. Sähköjohdoksi 
valitsimme 2,5mm parikaapelia, kaiutinkaapeliksikin 
sitä jotkut sanovat.  Hintaa kymmenen ledin setille 
kertyy noin kahdeksan (8) euroa. ledejä voi toki laittaa 
enemmänkin, mutta kokemuksesta voimme sanoa, 
että kymmenen lediä riittää mainiosti.  Suuremman 
määrän liittämisessä sähköjohtoon voi myös mennä 
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hermo, etenkin jos sattuu olemaan peukalo keskellä 
kämmentä.
 Projektin toteuttamiseksi on myös hyvä va-
rata lähistölle kolvi, jakoavain tai kiintoavaimia useita 
eri kokoja sekä jonkin sortin teräase. Puukko 
toimii teräaseena paremmin kuin hyvin, jos 
mittarina käytetään sormesta suihkuavan ve-
ren määrää. Kolvi taasen on laite, jolla on näp-
pärä sulatella tinaa kuparilankojen päälle, näin 
kuparilangat pysyvät tukevasti yhdessä. Jako-
avaimella pönttö on näppärä laittaa pienem-
piin osiin.
 Kun tarvittavat varusteet on saatu ka-
saan, on aika piirtää kytkentäkaavio. Kaavio on 
hyvä piirtää tarkasti ja jokaista viivaa myöten 
todenmukaiseksi. Näin saadaan paras käsitys 
työn lopputuloksesta ja siten työn etenemi-
sestä. 
Tämän jälkeen otetaan reilun metrin verran 
parikaapelia ja leikellään siihen paikkoja ledeil-
le. ledejä siis kytketään neljä (4) kappaletta 
toiseen johtoon ja neljä (4) kappaletta toiseen. 
Parikaapelin johtoja ei siis tarvitse irrottaa 
toisistaan. Näin saamme toimivan kytkennän, 
jossa on kaksi neljän ledin sarjaa rinnan.  Yh-
deksän volttia kun on kuulemma liikaa ledille (näin Be-
bekin setä kertoi). Sitten kuoritaan vähän kaapelia ja 

kolvataan ledit johtoon kiinni. ledissä pidempi jalka 
on plusjalka ja lyhyempi miinusjalka. Väärinpäin ei 
ledi toimi.
 Jos projektia tekee kaverin kanssa, voi toinen 
irrotella vesisäiliötä pöntöstä toisen kolvatessa.  le-
dihässäkän sielu, paristo, laitetaan nimittäin vesisäi-
liön alla olevaan koloseen. Meidän tapauksessamme 
pönttö oli irroitettu jo valmiiksi seinästä, eikä putki-
miehen saappaisiin tarvinnut astua.  Siispä jätän jo-
kaisen oman harkinnan varaan, kuinka vesisäiliö on 
fiksuinta ottaa pois.
 Kun ledit on saatu kolvattua kiinni johtoon, 
laitetaan vielä parikaapelin toiseen päähän kumpaan-
kin johtoon vastus. Vastus on sen kokoinen kuin Be-
bekin mies sen sanoi olevan, eli sen kokoinen, että 
ledeihin kulkee noin 2V jännite. Painokytkin vielä kiin-
ni johtoihin, joista toinen menee paristolle ja toinen 
liitetään vastuksiin. Sitten ei muuta kuin sorkkimaan 
teipin kanssa pöntön reunuksia. ledijohto siis teipa-
taan sinne mistä vesi tulee, näin se on hienosti piilos-
sa ja valaisee pönttöä hienosti. 
  PS. itse ledihässäkkään siis käytimme vain kahdek-
san lediä. loput kaksi on vain sitä varten, että jos ja 
kun jotain menee vikaan. 

”VASTUS ON SEN KOKOiNEN, ETTä 
lEDEiHiN KUlKEE NOiN 2V JäNNiTE”
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Haluaisinkin tällä kertaa kiinnittää huomion hellaan. Ei 
muuten ollut hellassa vipua mistä säädetään lieden 
lämpötilaa. Puitakin piti polttaa, että liesi lämpesi. 
Meinas ilkalla mennä sormi suuhun, mutta ei hätää, 
homma hanskassa (ei Hannussa)! Onneksi seurassani 
oli avuliaita ihmisiä, ettei itse tarvinnut tulta sytytellä. 
Pientä liekkiä kun pesässä piti yllä, niin lämpötila oli 
optimaalisen lämmin. Oli muuten aika hauska vehje, 
pitäs varmaa ittellekki moinen hommata.

No sitte itte reseptiin. Uutena vuotena syödään tie-
tenkin hampurilaisia, tai ainakin näin päätettiin. No ei 
kai ku kauppaan ostamaan iso kasa jauhelihaa ja sun 
muuta sörsseliä, mitä nyt hampurilaisen väliin voi 
pistää. Jos ei keksi mitään, kannattaa käydä Mäkkä-
rissä vakoilemassa. Jauhelihapihvien reseptiä tosin 
voisin hieman paljastaa. Tässä kohtaa siis tehtiin 
suhteettoman herkullisia Yhden Tähden Jallupihvejä. 
Valmistusprosessissa on erittäin tärkeää kiinnittää 
huomiota ranneliikkeen sulavuuteen Jaloviinaa an-
nosteltaessa. Oikea annos Jaloviinaa on saavutettu, 
kun kuuluu ”OHO” tai vastaava lausahdus.

No ei muutaku pihvit pannulla kypsiks ja vähä lämmit-
tää sämpylöitä uunissa ni aika bueno.  Pihveistä tuli 
kuin tulikin juuri niin kypsiä kuin on tarvis, ja salaatit-
kin tuli siinä ohessa pilpottua. Ranskalaisten kanssa 
kohtasin pieniä ongelmia, sillä uuni ei lämminnyt sa-
massa suhteessa lieden kanssa. En sitten tiedä oliko 
ongelma se, että välillä saattoi unohtua puiden lisää-
minen pesään. lopulta ranskiksistakin saatiin suurin 
piirtein kypsiä, ja ei muutaku syämään. Sitte ruaka-
juamaks (tm) tiätenki kylmän huurteinen olut. Tais 
muuten syöjätkin tykätä hampurilaisista vai olikohan 
olut hyvää. Olut maistui myös loppuillasta, mutta siitä 
ei sen enempää....

lopuksi voisinkin järjestää pienen kilpailun. Kilpai-
lun nimi on: Ehdota Hurulle reseptiä. Palkinto on niin 
huono, ettei sitä halua ketään ja voittajaa ei julkasta 
missään. Ehdotuksia voi lähettää kirjallisena osoittee-
seen TUMPPi 3 B 42, 33720 TAMPERE.

hurun keittiössä

TeKsTi Ja KuvaT: ilKKa huru

”OiKEA ANNOS JAlO-
ViiNAA ON SAAVU-
TETTU, KUN KUUlUU 
”OHO” TAi VASTAAVA 
lAUSAHDUS”

Nonni. No nyt ei ollakkaa meikän keittiössä. Jaa no mis sitte ollaa? Salapai-
kassa x arajärven rannalla Arajärventie 69:ssä. Eli nythän ollaan siis Nikon 
mökillä viettämässä uuttavuotta tai siis vuosi jo vaihtui, mutta ei ollut vaih-
tunut, kun keittiössä häärittiin. Nonni joo asiaan.
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uni-
KORNERI

(kulm
a)

HANNUN

Olen ilta-aikaan liikkeellä hyvinkin stereotyyppisessä lähiössä. Sää on kylmä mutta selkeä. Ehkä 
muutama aste pakkasta, ja yllä kirkas tähtitaivas. Olen kulmilla ensimmäistä kertaa, mutta kuiten-
kin tiedän minne olen menossa. Kuljen eteenpäin kohti päämäärääni, joka muutaman talon kulman 
ohitettuani aukeaakin valoisana edessäni: suurehko huoltoasema. Kävelen huolttarin pihaan ja aina 
ovelle asti. Ovi aukeaa edessäni hyvin huoltoasemamaiseen tapaan, ja menen kassalle johtavan 
jonon päähän. Kassojen edessä on valtava pehmisjäätelökone, imeisesti pehmiksen myynti toi-
mii RAX:n tyyliin - tilaa pehmis, saat mukin ja itsepalveluna saapi hakea pehmistä. Jono edestäni 
purkautuu hiljalleen ja pääsen vihdoin itse asioimaan. Tilaan tupakka-askin, pullo-olusen ja vielä li-
säksi sitä pehmistä. Kassatäti keräilee tiskin takaa hyllyistä haluamani artikkelit ja latoo ne tiskille: 
tupakka-aski, pullo-olunen... Sitten hän katsoo minua ja sanoo: ”Tässä nämä, mutta valitettavasti 
teille ei enää tänä iltana tarjoilla yhtään enempää pehmistä.” 

Seuraavassa tilanteessa olenkin jo poistumassa kavereideni kanssa kyseiseltä huoltoasemalta. 
Meillä kaikilla kolmella on päällä hieman venäläishenkiset armeijan upseerin vetimet. Porukastam-
me lähtee melkoinen meteli, ja kaverini käyttäytyvät jopa hieman agressiivisesti. Emme pääse 
edes ulko-ovelle asti, kun huoltoaseman portsari puuttuu peliin. Hän tarttuu kavereitani niskasta 
kiinni ja alkaa retuuttamaan heitä pihalle. Samalla huomaan, että poke onkin eräs hyvä kaverini ja 
alan selvittämään hänelle, että kyllä tämä homma tästä hoituu. lupaan hoitaa huonosti käyttäyty-
vät upseerikaverini asiallisesti pihalle, vaikka en saanutkaan ostettua sitä pehmistä.

Kun vihdoin pääsemme pihalle, kaverini lähtevät kävelemään poispäin ja minä jään heti oven ul-
kopuolelle seisomaan. Ovella seisoo myös pienikokoinen naishenkilö, joka osoittautuu huoltoase-
malta ulosheitettyjen asiakkaiden palkatuksi kivittäjäksi. Hän alkaa nakkelemaan kavereitani pie-
nillä kivillä, ja kaverini ampaisevat liukastellen juoksuun ja häviävät kulman taakse. Tämä palkattu 
kivittäjä ei kuitenkaan jostain syystä kivitä minua lainkaan. Juuri ennen kuin herään, löydän itseni 
pitämässä tälle kivittäjänaiselle moraalisaarnaa hänen työstään: ”Sä et tiedä yhtään millasia noi 
ihmiset oikeesti on joita sä kivität! Ne on ihan hyviä tyyppejä pohjimmiltaan kuitenki...”

Siinä purtavaa unianalyytikoille... 

Tapahtunut 6.2 klo 03.30 – 07.40 välisenä aikana omassa sängyssäni:

Unet, nuo pienen ihmisen ja teekkarin mie-
len syvistä syövereistä kumpuavat pikku 
sadunpätkät tai suuremmat unispektaak-
kelit, ovat mietityttäneet ihmiskuntaa al-
kuajoista lähtien. Mutta, koska emme aio 
hypätä ”hömppätieteiden” mukaihmeelli-
seen maailmaan vaan pidättäydymme va-
litsemallamme insinööritieteiden reaali-
maailman faktojen polulla, keskitymmekin 
vain huvittumaan toisten (lue: kirjoittajan) 
mahdollisesti sairaan psyykkeen, stressin 
tahi alkoholismin mukanaan tuomista epä-
loogisista ja absurdeista retkistä unien 
maailma ss

szzz . . .
TeKsTi Ja Kuva: hannu ”handuc” virTanen
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Keväällä pohdin, minne haluaisin mennä opiskele-
maan. Turkulaisena ei tampereen valinta ollut kaik-
kein helpoin, varsinkaan kun tietää tamperelaisten 
suhtautumisen turkulaisiin. lisäksi oli myös tullut 
kuultua kaikenlaista juttua Hervannasta, mutta kai-
kesta huolimatta olin valmis tarttumaan haastee-
seen. Tänne tullessa ekana päivänä tutorini totesikin: 
”Ei haittaa et oot turust, mut kuiteski... sä oot turust!” 
Kyllähän sitä paljon on saanutkin kuulla, mutta ovat-
ko turku ja Hervanta maineensa veroisia?
 Turku ja tampere. Molempia kaupunkeja 
halkoo joki, paitsi Tamperetta koski. Turussa ehdo-
ton hot spot kesäisin ovat jokilaivat! Sinne mennään 
yksille tai kaksille, työpäivän jälkeen tai joskus en-
nenkin. Olutta ja siideriä saa tyypilliseen edulliseen 
ravintolahintaan, ja niitä nautitaan laivan kannella. 
Joskus on tullu kuultua, et jos kusee Tammerkos-
keen, niin se jossain vaiheessa päätyy Aurajokeen... 
Uskoo ken tahtoo, mutta tunnelmaan tuo ei ainakaan 
vaikuta.
 Turussa päädyttiin 70-luvulla ratkaisuun, et 
suurin osa keskustan taloista vois olla kauniita ele-
menttitaloja, joten maisema on just sellanen! Toi-
saalta, reaktio on vähintään hämmästynyt, kun nä-
kee ekan kerran Hervannan vapaa-aikakeskuksen... 
“mikä toi on?” 
 Hervanta nousee kuitenkin kevyesti ohi Yli-
opiston suhteen. Täällä on tajuttu ottaa tarpeellinen 
hajurako humanisteihin - he sopivat hyvin sinne 
pohjoisen sivutoimipisteeseen. Tu-
russa teekkari on liian harvinainen 
laji, ja valtaosa niistäkin muutamas-
ta ovat ruåtsinkielisiä. lisäksi heidät 
on sulautettu humanistien sekaan, 
joten heitä on vieläkin hankalampi 
löytää.
 Suomen vihatuimmaksi koi-
raksi on monesti todettu turun Mur-
re. Turussa puhutaan nopeasti ja 
tehokaasti, sanoista sanotaan vain 
oleellinen ja loppu jätetään pois. Ta-
rinat hitaista hämäläisistä ovat kui-
tenkin täysin totta! Siinä ajassa, kun 
tamperelainen tajuaa mitä on sa-
nottu, miettii vastaustaan ja lopulta 
vastaa, olisi turkulainen ehtinyt jo 
käydä koko keskustelun loppuun. 

Tehokkuus on päivän sana, turkulaiset ovat olleet jo 
pitkään aikaansa edellä. Turussa pääsee myös kivas-
ti käyttämään pakkoruåtsia, kun kadunnimet on kir-
joitettu molemmilla kotimaisilla.
 Varsinkin laskettelijoille on hieno juttu, että 
niin turust kuin Hervannastakin löytyy laskettelukes-
kus! Hervannan pisin rinne onkin huimat 50 metriä 
pidempi, kuin vastaava rinne turussa, päästen näin 
huimaan 350 metriin. Toisaalta Hirvensalon kukkula 
kohoaa metrin korkeammalle, 60 metriin. Miksi läh-
teä lappiin tai Eurooppaan, kun Alpit löytyy omasta 
takaa??
 Vielä yksi aivan kummallinen juttu, joka on 
pakko nostaa esiin... Miksei bussikortin lataaminen 
onnistu bussissa, vaan sille on erilliset latauspis-
teet? Kortin lataamiseen menee yhtä kauan kuin 
kertalipun ostamiseen, joten turha vedota siihen, et 
sen lataaminen ruuhkabussis kestäis liian kauan. Jos 
systeemi toimii turussa, niin luulisi sen täälläkin toi-
mivan!
 Yleensä jyrkimmät kommentit turusta ovat 
niillä, jotka eivät ikinä ole käyneet turussa, tai ovat 
käyneet vain satamassa. Se täytyy vain kokea! Ke-
väällä siihen on hyvä mahdollisuus, kun kaikki tulevat 
mukaan tamppi-xqlle turkuun! (Päätoimittajan huo-
mio: No ei me nyt sinne selvinpäin mennä!) Turku – 
kaupunki, joka on antanut meille Sedu Koskisen, ilk-
ka Kanervan sekä Hesburgerin, ja mistä ei varmasti 
löydy ainoatakaan mustaamakkaraa!

Turun ylpeys – jokilaivat. Kuvan Hervannast näet, kunhan vain katsot ulos ikkunasta

TeKsTi: Kaisa ylinen  
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TurKu - ÅBo hervanTa - herWood
asukasluku: 175 645 ja ½
humanistinen amK: Kyllä
nähtävyydet: apteekkimuseo
urheilu: risteilyalusgolf
Kaupunki: ei

asukasluku: 21 649 + n
humanistinen amK: ei
nähtävyydet: mikontalo, Tampere
urheilu: KonecuP
Kaupunki: Kyllä

lähde: WWW.WiKiPedia.org  
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TeKsTi aleKsi rinTa-KauPPila

Voisi kuvitella, että kampus täynnä työnantajia esit-
telemässä toinen toistaan upeampia uramahdolli-
suuksia olisi teekkarin unelmien täyttymys. Nopeasti 
ajatellen koko maailman mahdollisuuksienesittämi-
nen nenän eteen on hieno juttu. Miksi siis yrityspäi-
vät tuottivat minulle lähinnä ahdistusta?
 Toki iso syy on siinä, että yritysten perään-
kuuluttamaa raakaa osaamista ei vain löydy tarpeek-
si. Ainakaan sillä alueella, jolla tuntui olevan eniten 
kysyntää. Koneteekkarista ei koodiapinaa saa teke-
mälläkään, joten monen yrityksen vaatimuslistalta 
löytynyt ohjelmistotuotantotausta rajoitti vaihtoeh-
toja melkoisesti.
 Pettyneitä työnhakijoita käveli vastaan sen 
verran monia, että syytä on pakko olla muuallakin 
kuin oman cv:ni puutteellisuudessa.  Edessä kummit-
televa laskusuhdanne kantaa kesätyöhanojen kiinni 
vääntämisestä ison vastuun, mutta sekään ei selitä 
sitä, miksi kampuksella käveli pettyneiden opiskeli-
joiden määrä on aikaisempinakin vuosina ollut var-
sin iso. Joku tässä hommassa siis kusee toiveikasta 
työnhakijaa silmään.
 Kyllähän tässä on pohjimmillaan kyse siitä, 

niin TTY:n Yrityspäivät, kuin melkeinpä kaikki muut-
kin yritysmessut, joilla olen käynyt palvelevat yrityk-
sille ja opiskelijoille varsin eri tarkoituksia. Yrityksille 
messut tuntuvat olevan pääasiassa promotilaisuus, 
jonka tarkoituksena on luoda tulevaisuuden tekijöille 
positiivisia mielikuvia ja pitää firman lippua korkeal-
la jotta siinä vaiheessa kun virallisesti pätevä hakija 
miettii kenelle ammattitaitonsa tarjoaa. Opiskelija 
puolestaan tulee paikalle siinä uskossa, että tarjolla 
olevat yritykset olisivat pääasiassa rekrytoimassa 
uutta työvoimaa, mikä ei varsinkaan tässä talousti-
lanteessa pidä alkuunkaan paikkaansa.
 Kyllä minulla sille ymmärrystä kuitenkin löy-
tyy. Ainakin silloin kun asia sanotaan suoraan. Siitä 
pisteet John Deeren tiskillä palvelleelle jannulle, joka 
ihan rehellisesti naurahti YP-läystäkkeen mainoslau-
seelle ”kotiin kesätyöpaikka taskussa.” En epäile ett-
eikö se monelle olisi ollut ihan todellisuuttakin, mutta 
ylivoimainen enemmistö lähti kuitenkin kotiin vain 
kiroillen, että mainoslause jäi aika ilman sisältöä. Toi-
saalta tuskinpa Axe effectkään kenellekään naista on 
sänkyyn kaatanut. ”Se olla vain mainos”

löysin korvatulppakotelon
ETSIN TöITä

 A B C
1 1 2 3
2 3 0 0
3 2 1 3
4 0 2 3
5 2 6 9
6 3 3 3
7 3 1 2
8 3 0 3
9 2 3 0

Pisteet ja tulokset:

TESTAA KUINKA KONETyTTö OlET!

0-14:
No huh huh! Ei (jallu)tippaakaan konetyttöä sinussa. 
Voit saman tien  hakea lääkikseen tai vaikka ammatti-
kouluun parturi- kampaaja-linjalle. Konetytön lempi-
kouluasu on  kuitenkin tuulipuku, eikä heitä paljon 
katkennut kynsi  tai harkkadedikset hetkauta. Sisulla 
siitä selviää, mutta  sinulla sitä taitaa löytyä lähinnä 
karkkiaskista!

15-26:
Taidat olla uusi täällä? Konetyttöjen elämä ei aina ole 
ruusuilla tanssimista, mutta näppäränä tyttönä kyllä 
selviät siitä. Ehkä vuosi vielä, niin olet kasvanut kone-
tyttöjen mittaan. Suunta on kuitenkin oikea. Ja kyllä, 
konetytöt juovat jallua!

27-33:
Täyttä timanttia! Vaikka kyllähän sinä sen itsekin tie-
sit.. Sinuun kulminoituu kaikki konetyttöjen piirteet, ja 
huomaatkin usein olevasi ainoa tyttö porukassa, mut-
ta silti kaikista paikallaolijoista äijin. Yes, it’s hard to 
be a konetyttö, but you’re worth it!
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1. lähemmäs 10 vuotta,  melkein 
ainakin.

2. Teini-iän mukana tuomat 
hormonitason vaihtelut tekivät 
naamastani kuvottavan ruman.
3. Oma vessa! Ainakin puoliksi 

oma.
4. Pissaa seinille, mutta kai 

se on vaan sen omalaatuista 
huumoria.

1. 8 vuotta.
2. Minut todettiin syylliseksi 
uhanalaisten eläinlajien laitto-
maan kauppaan, vapaudenriis-
toon ja petolliseen menette-
lyyn.
3. Ruuassa panostetaan määrään, 
ei laatuun.
4. Puhuu liikaa unissaan ja kuor-
saa, hereillä melko mukava.

1. Ehdotonta N vuotta. Kärsinyt 
jo 3 vuotta.

2. Se oli ainoa paras vaihtoehto.
3. Naisena on helppoa  ;) 

4. Reilu setä, vaikka välillä vähän 
kiusaa, mutta mä pistän sille 

luun kurkkuun.

1. Riittävän pitkää, jäljellä tuntuu 
olevan vielä ikuisuus.
2. Kavalluksesta, rahanpesusta 
ja -väärennyksestä.
3. Jos jotain positiivista pitää 
sanoa, niin täällä ei tarvi tehdä 
mitään tai peitellä jatkuvasti jäl-
kiään.
4. Hyväuskoinen pikkurikollinen 
jolta on helppo huijata rahat.

1. liian pitkää.
2. Syytön mää oon.
3. Voi pitää Adebisi-pipoa näyttä-
mättä idiootilta.
4. Ruma se on homoksi.

1. 6 vuotta ehdotonta
2. Satuin menestymään vääräs-

sä paikassa väärään aikaan.
3. Oheistoiminta

4. Suurimman osan ajasta sen 
kanssa tulee toimeen, lopun 

aikaa se on täys mulkku.

1. Ensikertalainen, joten vain 
pari kuukautta.

2. Olen oikeasti syytön, mutta 
eivät he uskoneet.

3. Tiili on rauhoittava elementti.
4. Puhuu liikaa, kuorsaa, mutta 

on hyvä korttipelikaveri.

1. En muista, liian paljon kakkua 
jäljellä.
2. Paistoin juutalaisia uunissa.
3. Siitä kun Antti tiputtaa saip-
puan lattialle.
4. P*ska mötkö, ei edes osaa 
viheltää.
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luulitko, että kiltatoiminta on hauskaa? luulitko että se on rentoa ja vapaaehtoista? Paskanvitut! 
Koneenrakentajakillan 42. hallitus kertoo, millaista kiltatoiminta todellisuudessa on: se on aivan 
kuin vankilassa olisi. Toimitus haastatteli jokaisen hallitushenkilön ja toimihenkilön. Vastaukset 
todennäköisesti kertovat sinusta jotain, mitä äitisikään ei olisi saattanut edes kuvitella...

HALLITUS1. Kuinka pitkää tuomiota kärsit?
2. Miksi jouduit vankilaan?
3. Mistä pidät vankilassa?
4. Mitä pidät sellikaveristasi?
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toimIHEnkilöt
1. Ainakin 5 vuotta jäljellä.

2. En ajatellut tarpeeksi tekemisiäni.
3. Ei tämä ole paikkani. Mutta ehkä 

tämä kärsitään loppuun.
4. Mukava sälli.

1. Vielä ei osaa sanoa, nykymenolla aika 
vain pitenee.. Hyvin pitkää tuomiota!

2. Aiempien tekojen ja valintojen seura-
uksesta. Näin käy joskus.

3. Yleinen meininki. Vaikka laitos on iso, 
niin kyllä tuntee olonsa kotoisaksi.

4. Rempseä tyyppi, enemmän tai vä-
hemmän rappiolla.

1. 24kk. Ehdotonta. Puolessavälissä vaihtuvan 
sellikaverin kanssa. 
2. Vedätys ja kansankiihotus. 
3.Ajankäyttö ei ennakkoluuloista poiketen 
ole ongelma. Ruoka on paneroitua.
4. Näin meidän kesken, hiukan epäilyttävä 
vaikkakin toimeentuleva ja ympäristöystä-
vällinen.

1. Elinkautinen.
2. Huonekalupetos Habbossa.
3. Kaikki on ihan päin vittua.
4. Säälittävässä apinassa ei ole mi-
tään hauskaa.

1. Kakkua tuli 12 vuotta vankimielisairaa-
lassa. 

2.  Ryöstin muutaman pankin, olevinaan 
raa’asti, vaikken tappanut kuin 17 tyyppiä 

yhteensä. Skitsofreniaa totesivat.
3. Antavat joka päivä aineita, jotka tekee 

hilpeän olon. 
4. Maistuu vähän kitkerälle. 

1. 7 vuotta
2. Törkeästä ryöstöstä ja liikenteen 
vaarantamisesta
3. Helvetin hiljaista (ajoittain)
4. Täys mulkku (turuust)

1. 7 vuoden kakku olis tässä istuttavana.
2. Törkeästä raiskauksen yrityksestä-

hän tänne jouduttiin...
3. Sellikaverien välinen veljeys...

4. ihan mukava sällihän se on, mitä nyt 
vähän ujo.

1. Kärsin elinkautisen neljättä vuotta. Armah-
dukseen on vielä matkaa.
2. Tämä on minulle paljon muutakin kuin har-
rastus, se on myös elämäntapa.
3. Seura on parasta, ruoka on halpaa ja ulkoile-
maan pääsee tarpeeksi usein.
4. Tulen kaverin kanssa hyvin toimeen. Meillä 
on pitkä yhteisten rikosten tausta.

1. Pitkää.
2. Käytiin kavereiden kanssa vähän 

keikalla...
3. Paras asia vankilassa on kaverit.

4. Suoraselkäinen herrasmies!

1. 9 vuotta.
2. Tappo, törkeä pahoinpitely sekä 
heitteillejättö.
3. Mustavalko-TV.
4. Pelottavan rauhallinen toistaiseksi.

1. Pitkää.
2. Siksi.

3. Täältä voi karata.
4. Sillon maailman makein t-paita.

1. Neljättä vuottahan tässä jo lusitaan. 
2. Fuksina tuli sorruttua tyhmiin tekoihin, 
joiden seurauksia tässä vieläkin kärsitään.
3. On täällä jotain oppinutkin, mitä ei vapaal-
la tulisi edes ajateltua. Niistä on varmasti 
hyötyä myöhemmässä elämässä.
4. Joka vuosi on kohdattu uudenlaisia kom-
melluksia. Täällä sitä elellään tällä hetkellä, 
joten tehdään olomme viihtyisäksi.

1. Tämä on jäänyt itselle täydeksi arvoi-
tukseksi. Voiko tähän hakea armahdusta?
2. Ei ollut elämässä mitään muuta sisältöä 

sotaleikkien jälkeen.
3. Vankitoverit ovat yllättävän mukavia...

osa on johdattanut joillekin poluille.
4. Mieluummin olisin eristyssellissä.

1. Kakkua napsahti lusittavaksi vain vuoden 
ehdonalainen tuomio.
2. Mafiani jäi kiinni ja joku piti uhrata yhtei-
sen hyvän vuoksi.
3. Monipuolisesta mahdollisuudesta tuoda 
suuremman ja vanhemman mafian organi-
saation tietoutta ja rikoskykyä pienempiin 
sivuhaaroihin.
4. Paskemminkin olisi voinut sattua. Sähköri-
kolliset ovat onneksi omalla osastollaan.
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CV:N liiTTEEKSi

TOiMiTUKSEN ERiKOiNEN
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KorK - kaikkien kaveri


