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PÄÄ KIRJOITUS

Tervehdys uudelta päätoimittajalta ja olkaapa hyvät, 
tässäpä tämä vuoden 2011 ensimmäinen KoRKkiruuvi! 
Vanhoja tapoja ja perinteitä kunnioittaen tämänkin 
lehden valmistumisessa ollaan dedikset ylitetty. Niin 
kuin vanha kansan parsakin tietää, hosumalla tulee 
vain ku*ipäisiä kiltalehtiä. Tavoitteenahan lehden 
toimituksessa on ollut tuottaa entistäkin parempaa 

sisältöä kiltalehdistä parhaimpaan (todellisuudessa 
yritetty välttää tason totaalista tuhoamista). No toi-
vottavasti jutuista saa jokainen jotakin irti ja nauttii 
mukavista lukuhetkistä.

Taittajan tingatessa allekirjoittaneelta pääkir-
joitusta, pyysi hän myös että pääkirjoituksessa oli-
si jokin punainen lanka. No helpommin tehty kuin 

sanottu. Kirjoittamisen ohella 
sivusilmällä salkkareita seuratessa 
on varma että ajatus katkeilee 
ja kirjoituksesta katoaa tolkku. 
Tulipa muuten mieleen lupaus 
KoRKkiruuvin suhteen viime vuo-
den puolella. Alapäähuumoria 
piti alkaa lisäämään lehteen ja 
ensimmäisille sivuille piti tulla 
kirkkovene. Pyörretään nyt hie-
man ja siirretään ne kirkkoveneet 
viimeisille aukeamille.

Näillä näppämillä, kun lehti 
on jo kätösissäsi, alkaa Wappu 
lähestyä. Fuksit kuolee ja juh-
lahumu on mitä parhaimmillaan. 
Mielenkiintoisen tulevasta Wapus-
ta tekee pääsiäinen joka tulee 
jännästi keskelle Wapunviettoa. 
Ei silti anneta sen häiritä vaan 
nauttikaa kaikki lukijat Wapusta, 
etenkin fuksit, fuksivuosi on vain 
kerran ja siitä kannattaa ottaa 
kaikki irti.

Nyt kun on perinteiset Wap-
puhöpinät pääkirjoituksessakin 
pölisty niin eiköhän ole hyvä 
toivottaa hauskoja lukuhetkiä 
KoRKkiruuvin parissa.

P.S. TISSIT.

(tön)

Huru
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Kevätaurinko hymyilee jo taivaanrannassa, kam-
puksemme täyttyi kyykkäkansasta, kevättä on rinnassa 
lähes jokaisella. Keväänmerkkejä on siis ilmassa. Yksi 
keväänmerkki on se että killassa on valta vaihtunut 
ja uusi hallitus on aloittanut toimintansa. Uutena  
puheenjohtajana tehtäväni on johtaa kilta vuoden 
2011 läpi! Apunani on hallitus ja joukko 
toimareita, joilta ei ideoita ja innokkuut-
ta puutu. Myös tänä vuonna on tiedossa 
vauhtia ja vaarallisia tilanteita, perinteitä 
unohtamatta! 

Setäni, vanha oululainen koneteekkari, 
kysyi minulta mitä kilta minulle merkitsee? 
Menin sanattomaksi ja en osannut vastata. 
Niin mitähän se minulle merkitsee? Kilta on minulle 
konkreettisesti se paikka, missä juon kahvia, luen 
lehtiä ja vietän luentotaukojen välisen ajan. Kilta vie 
minut excuille mielenkiintoisiin yrityksiin, järjestää 
huipun reissun joka syksy Norjaan. Voin saunoa killan 
saunailloissa, urheilla keilaturnauksessa ja Kone-cupissa, 
seilaan cruisingilla.  Mutta ennen kaikkea kilta on tei-
dän edunvalvoja ja järjestää tapahtumia ja palveluita 
jäsenistölle. Eli tästä nikkemäisellä johtopäätöksellä 

voidaan siis päätellä että kilta on minulle tärkeä. 
Killalla menee hyvin! En tietenkään ole paras 

ihminen tätä arvioimaan tällaisena kilta-aktiivina, 
pitäisi varmaan kysyä joltakin riviteekkarilta asiasta. 
Kiltahuoneelle on kaikki tervetulleita. Kilta palvelee 
jäsenistöänsä. Kiltahuoneella on mukava olla! Kehotan-
kin teitä antamaan palautetta killan toiminnasta, että 

pystyisimme kehittämään toimintaa 
eteenpäin. 

Wappu saapuu kuuleman mukaan 
myös tänä keväänä ainakin Tampereel-
le. KoRK on tietenkin mukana Wapun 
vietossa. Perinteikkäät tapahtumat 
Krapulasitsit ja Tamppiexcu järjeste-
tään. Toivoisin että koneteekkareita 

ja –fukseja näkisi Wapun tapahtumissa pääsiäislomasta 
huolimatta. Wapun päivänä taas saamme keskuuteemme 
uuden uljaan joukon koneteekkareita, kun nykyiset 
konefuksit kuolevat ja koskesta nousee teekkareita. 

Toivotankin kaikille oikein hauskaa kevättä ja 
Wapun odottelua! 

Peejii Teehi

MITEN MENEE!

” T I E D O S S A 
VAUHT I A  JA 
VAARALLISIA 
TILANTEITA”

HEI KILTALAISET! TÄÄLLÄ PUHEENJOHTAJA!

        PJ:N PALSTA:  TERHI ALAVIITALA  KUVA: JUSSI PUNAMÄKI
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Näin helmikuussa TTY:n opiskelijoille ilmoitetaan lista 
vaihto-opiskeluun hyväksytyistä. Saman listan löydät 
myös facebookista kavereittesi statuspäivityksistä. 
Vaihto-opiskeluhakemuksen hylkäämistä ei ainakaan 
toistaiseksi ole kukaan naamakirjassa hehkuttanut.

”Ja syyslukukausi pitäiskin opiskella sitten surffausta 
ja auringonottoa” ”Harmittaa hiukan toi puolen vuoden 
ilmainen alppimatka”. Juu mua harmittaa kanssa sun 
puolestas. Mahtaa syödä miestä rotan lailla. Onneks 
me muut jäädään tänne Hervantaan. Täälläkin voi 
käydä vaikka pilkillä ja pizzalla jos oikeen innostuu.

Tiesittekö että TTY:ltä voi hakea vaihtoon jopa 200 
eri yliopistoon. Listalta löytyy vaihtoehtoja Buenos 
Airesista Bukarestiin ja Singaporesta Souliin. En tosin 
ymmärrä miksi joku hakisi vaihtoon Etelä-Koreaan? 
Huomattavasti mielenkiintoisempi vaihtoehto löytyy 
rajan takaa. Pohjois-Korelaiset yliopistot ovat kuitenkin 
jostain syystä jääneet tästä luettelosta pois. Sääli mm. 
ydinfysiikkaa pääaineenaan opiskelevien kannalta.

Ja mitä tästäkin opimme? 

1) Lähde vaihtoon, näyttäis pääsevän. 
2) Eroa facebookista 
3) Hanki pilkkihaalarit 
4) Mene osoitteeseen www.teekkarintyokirja.fi ja 

löydä itsellesi työpaikka satojen ilmoitusten joukosta! 

PILKKITERVEISIN

JUHA SEPPONEN
TEK-KILTAYHDYSHENKILÖ

Hanki sivuilta myös apua työhakemukseen ja tarkista 
millaista tiliä voit huoletta Tekniikan Akateemisten 
jäsenenä vaatia!

P.S. Haetaan sisäsiistiä varakämppistä ensi keväälle 
vaihto-opiskelujen takia.

T E R V E I S E T
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Perinteinen KoRKin ja YKIn kyykkä-
karsinta pelattiin jälleen takaparkissa. 
Joukkueita oli molemmista killoista 
8 kappaletta eli kokonaiset 16 yh-
teensä. Keli oli komea, olosuhteet 
mitä parhaimmat ja pelaajat kovassa 
iskussa. Osa oli valmistaut erittäin 
hyvin joka suhteessa: treenejä pidetty 
ja nesteytys kunnossa. Paikalla oli 
myös vannoutuneita faneja, jotka 
kannustivat suosikkejaan urheasti. 
Tästä suuri kiitos kovaäänisille faneille!

 Itse peleistä ei juuri jäänyt (KoR-
Kin) jälkipolville kerrottavaa, YKIläiset 
pieksivät konepelureita miten tahtoivat ja YKIläiset 
miehittivät kaikki jatkopaikat. Toimittajamme siirtyi 
jatkopelien alkaessa pitämään hauskaa toisaalle, joten 
karsinnan voittajasta ei suoraan sanoen ole tietoa. Toki 
voittajat palkittiin teekkarisaunalla, jossa jatkopelit 
pelattiin, mutta hauskan pitoa oli jo harrastettu sen 
verran ettei toimittajamme ei pystynyt muistikuvaa 
muodostamaan. Onnea voittajille!

Pelien ohessa ahkera toimittajamme kävi haas-
tattelemassa TEKin ahkeria makkaranpaistajia joita 
oli paikalle saapunut ilahduttavat neljä kappaletta. 

Makkaranpaistajina toimivat Juha, Juha, Juho ja Niko. 
Haastattelussa tiedusteltiin mm. TEKin virallista kantaa 
homoliittoihin ja mistä lapset tulevat. Huonoista teko-
syistä johtuen virallista kantaa ei saatu lypsettyä irti. 
Todellinen syy grillin takana seisomiselle ei kuitenkaan 
ollu makkaranpaisto vaan likaisissa mielissään nämä 
vanhat irstaat sedät olivat tulleet paikalle katsasta-
maan KoRKin ja YKIn fuksityttötarjonnan (oikein!). 

Taas oli sen verran hauskaa, että 
ahkera toimittajammekin odottaa ensi 

vuotta innolla. Tul-
kaahan tekin paikalle 
näyttämään paljonko 
kehitystä on tapah-
tunut pelitaidoissa 
(nestetankkauksessa)!

VOITTAJIEN ON 
HELPPO HYMYILLÄ: 

VAS. NMKSV:N 
KYYKKÄJOUKKUE

OIK. HANNU, 
VIRALLINEN 

PALKINTOSETÄ

KUVAT: ANTTI JÄRVINEN     TEKSTI: ILKKA HURU

K
o

R
K

k
iru

u
v
i 

6

KYYKKÄ
KA

RSIN
TA



Are you ready to make 
cities more eco-effi cient?
KONE is one of the world’s leading elevator and 
escalator companies. We provide eco-effi cient 
solutions that enable the best People Flow™ 
experience in urban environments. We are 
interested in people who are seeking exciting 
challenges and development opportunities in 
a dynamic global environment. We offer a wide 
range of local internships, project assignments 
and entry-level jobs for engineering and 
business students. Through our International 
Trainee Program you can also gain valuable 
work experience abroad during your studies.

www.kone.com/careers

KONE MiniSpace™ energy consumption 
compared to previous technologies
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KONE on 100-vuotisen historiansa aikana kehittynyt 
pienestä konepajasta yhdeksi maailman johtavista 
hissien, liukuportaiden ja automaattiovien valmista-
jista. KONE työllisti vuonna 2010 noin 33 800 henkilöä 
liikevaihdon ollessa 5,0 miljardia euroa. Pääkonttori 
sijaitsee Espoon Keilaniemessä, mutta yritys vaikuttaa 
noin 50 maassa ympäri maailman. Työnantajana KONE 
tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisiinkin työtehtäviin 
korkean teknologian parissa.

KONEelta meillä on haastateltavana Jouni Vilja-
nen, herrasmies, joka valmistui diplomi-insinööriksi 
silloisesta Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 
koulutusohjelmanaan konetekniikka, ja kuka  sittem-
min on luonut pitkän uran KONEella. Haastattelua 
tehdessäni tavoitin Jouni Viljasen aina Kiinasta asti, 
mutta ystävällisesti hän lupautui kiireistään huoli-
matta vastailemaan varmasti meidän monien mieliä 
askarruttaviin kysymyksiin.

- Hyvää päivää Jouni Viljanen. Kertoisitteko aluksi 
hieman itsestänne, työtehtävistänne ja kuinka pitkään 
olette olleet töissä KONEella?

”Olen ollut KONEen palveluksessa 30 vuotta eri-
laisissa tehtävissä ja organisaatioissa yhtiön sisällä. 
Aloitin tuotekehitystehtävissä Hyvinkäällä ja jatkoin 
Hyvinkään hissitehtaan toimituksista vastaavassa yk-
sikössä vastuualueena toimitukset Keski-Eurooppaan, 
Lähi-Itään ja Kanadaan.  Yhtiön toiminnanohjaus-
järjestelmien uusimisen myötä kuvaan tulivat ERP-
järjestelmiltä vaadittavien toimintojen määrittely ja 
uuden järjestelmän valintaan osallistuminen 90-luvun 
alkupuolella. Vaaka kallistui SAP R/3:n puolelle, ja 
sitten alkoi järjestelmän käyttöönottoprojektit KO-
NEen eri tuotantoyksiköissä Euroopassa. 1990-luvun 
puolivälissä työskentelin projektin puitteissa nelisen 
vuotta KONEen Brysselin konttorissa. Tällä hetkellä 
työskentelen KONEen keskushallinnossa liiketoimin-
takehitysyksikössä ja tehtäviini kuuluvat KONEen 
globaalien toimitusprosessien kehittäminen, määrit-
täminen ja käyttöönotto KONEella.”

- Miksi aikanaan valitsitte konetekniikan koulu-
tusohjelman? Mitä opiskelisitte nyt, jos saisitte valita 
uudestaan?

”Tekniikka on kiinnostava aihe, ja konetekniikka 
antaa hyvän perustan erilaisiin tehtäviin. Vaihtoeh-
tona ollut sähkötekniikka jäi lopulta kakkoseksi tässä 

kisassa. Konetekniikka on edelleen hyvä valinta ja 
antaa valmiudet monenlaisiin tehtäviin teollisuuden 
ja liike-elämän palveluksessa. Teknologian nopea 
kehittyminen vaatii nykyaikana monenlaisia taitoja, 
ja siksi on hyödyllistä täydentää konetekniikkaa myös 
sopivalla annoksella sähkö- ja tietotekniikka, ja sivu-
aineeksi ehdottomasti tuotantotaloutta.”

- Mitkä olivat pää- ja sivuaineenne? Olitteko tyy-
tyväinen valintoihin? Onko niistä ollut käytännön 
hyötyä työssä? 

”Ainevalinnat olivat lujuustekniikka ja koneen-
rakennus. Valintaan olen tyytyväinen ja se on ollut 
hyödyksi KONEella, kun on vastattu asiakkaan toiveisiin 
uusien hissien toimituksissa. Toki täytyy muistaa, että 
hissi ei ole vain mekaniikkaa, vaan yhä suuremmassa 
määrin sähkömekaaninen järjestelmä, jota ohjataan 
älykkäillä ohjausjärjestelmillä ja ratkaisuissa on kes-
keisenä energiatehokkuus.”

- Mitä muita hyviä taitoja opitte opiskeluaikana 
työnne kannalta? Minkälaisia töitä teitte opiskeluaikana? 

”Mitään erityistä opiskeluun liittymätöntä ei tule 
mieleen. Harjoitustehtävät teollisuudelle olivat mie-
lenkiintoisia ja niissä tuli liike-elämän näkökulma esille 
aivan eri tavalla kuin pelkillä luennoilla. Ja tietysti 
kesätöissä hankittuja tietoja saattoi hyödyntää. Opiskelu 
kustannettiin minun teekkariaikanani opintolainalla ja 
kesän ansioilla. Muutaman kesän olin Valmetin Vuo-
saaren telakalla, jossa pääsi koneteekkarin kannalta 
mielenkiintoisiin töihin, asentamaan erilaisia kojeita 
ja laitteita. Mieleenpainuvin kokemus oli öljytankkerin 
pääkoneen asennus, siinä pääsi tutustumaan diesel-
moottoriin perin pohjin, koska laitteella oli mittaa 
reilu kymmenen metriä, korkeutta lähes saman verran 
ja sylinterin halkaisijakin 90 cm. Asennusta tehtiin 
enimmäkseen moottorin sisällä työskennellen.”

- Kuinka pääsitte KONEelle ja miten uranne on 
kehittynyt?

”KONEelle hain aluksi kesätöihin opiskelujen lop-
puvaiheessa ja jatkoin siitä sitten diplomityöllä. KONE 
on suuri ja monipuolinen yritys, jossa on jatkuvasti 
tarjolla monenlaisia haasteita ja mahdollisuus siirtyä 
uusiin ja erilaisiin tehtäviin yrityksen sisällä.”

- Mikä oli parasta opiskeluaikana? Olitko mukana 
killan toiminnassa? 
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”Parhaiten on jäänyt mieleen opiskelukaverit. Yh-
dessä tehtiin monenlaisia harjoitustöitä ja vietettiin 
myös vapaa-aikaa teekkaririennoissa. Tosin käsitykseni 
on, että nykyään teekkaritoiminta on huomattavasti 
monipuolisempaa verrattuna Tampereen teknillisen 
korkeakoulun alkuaikoihin, kun teekkarikulttuuria oltiin 
vasta luomassa. Osallistuin killan tilaisuuksiin vain 
riviteekkarina. Kiltatoiminta oli silloin pienemmässä 
roolissa kuin tänä päivänä.”

- Kauanko opiskelitte? Paljonko tuli statiikasta tai 
termodynamiikasta?

”Opintoihin meni 4 vuotta ja puolisen vuotta diplo-
mityön tekoon. Tavoitteena oli kaikissa aineissa päästä 
nelosen tuntumaan. Aina se ei onnistunut, mutta oli 
joukossa toisaalta vitosen suorituksiakin. Yksittäisiä 
aineiden arvosanoja ei enää muista. Termodynamiikka 
ei tainnut kuulua minun opinto-ohjelmaani.”

- Mikä olisi vinkkinne uusille tieteen opiskelijoille 
erityisesti työllistymisen kannalta?

”Tämän päivän yritystoiminta vaatii monenlaista 
osaamista ja yleistiedon hallinta on tärkeää. Pää-
ainevalinta ei rajoita tulevaisuuden työuraa, joka 
yleensä kehittyy työtehtävien ja työtilaisuuksien 
myötä. Korkeakouluopinnot eivät anna valmiita taitoja 
tai ratkaisuja työelämään, mutta DI-tutkinto antaa 
loistavat eväät selvitä muuttuvista ja yllättävistäkin 
tilanteista ja vastata vaikeisiinkin haasteisiin. Työelä-
mässä vaaditaan monipuolisia tietoja ja taitoja, joita 
varsinkin teknillinen korkeakoulututkinto tarjoaa. 
Pelkkä tekninen osaaminen ei useinkaan riitä, vaan 
lisäksi tarvitaan kykyä toimia yhteistyössä partnerei-
den kanssa. Ihmissuhdetaidot, verkostoituminen ja 
kyky toimia monikulttuurisessa ympäristössä tulee 
yhä tärkeämmäksi. Kielitaidon merkityskin on tärkeä.

Ensimmäisen työpaikan löytämiseksi pitää olla aktii-
vinen ja valmis tarttumaan eteen tuleviin tilaisuuksiin 
ennakkoluulottomasti. Erilaisten ja monipuolisten työ-
tehtävien kautta karttuu osaamista, joka auttaa uusien 
haasteiden kohtaamisessa. Tämän päivän työelämä on 
vaihtelevaa ja liikkuvaa, ja mahdollisuus työskennellä 
ulkomailla vieraassa kulttuurissa kannattaa ehdotto-
masti käyttää hyväksi.”

Suuret kiitokset Jouni Viljaselle mielenkiintoisista 
kommenteista ja vinkeistä. Lopuksi haluaisin vielä kiit-
tää KONEtta yrityksenä tärkeästä yhteistyötoiminnasta 
kiltamme kanssa ja toivotan koko Koneenrakentajakillan 
puolesta vielä jatkossakin monia menestyksekkäitä 
vuosia!

YRITYSVASTAAVA JOONAS HALLIKAINEN

Konemies kokeilee: 
Moottori irrota!

Olipa kerran syvällä Etelä-Pohjanmaan lakeuksil-
la pieni talli, jossa oli pieni Kupla, jossa oli pientä 
hiukkasen suurempi kytkinvika. Vanhalta kesäautolta 
täytyy sietää kohtuullinen määrä erinäisiä pikkuviko-
ja, mutta jos 0-100 kiihdytys vie yli minuutin ja ääni 
tällävälin muistuttaa lähinnä kiinalaista skootteria, on 
aika tehdä jotain. Tällä kertaa se jotain oli kytkin-
remontti. VW Kuplasta puhuttaessa mokoma korjaus 
ei ole suuren suuri operaatio, sillä viisas saksalainen 
lusikoi moottori-kytkin -paketin auton peräkonttiin ja 
kiinnitti sen lopuksi neljällä pultilla kiinni vaihteistoon. 
Jep, neljällä. Näin se menee:

Aluksi tunkataan auto pukeille ja irroitetaan taka-
pyörät. Etsitään taskulampun ja naapurin kissan kanssa 
niitä neljää maagista pulttia. Kolme näkyy. Innostuksen 
vallassa nypin moottorille tulevat sähköjohdot irti - 
vasta jälkeenpäin ajatellen niiden paikat kannattaa 
merkata etukäteen. Ennakkovalmisteluna tulpataan 
vielä bensaputki ja otetaan se pois häiritsemästä.

Koska itse moottoriluukku on säälittävän pieni, 
tulee moottori irroittaa alakautta. Tätä operaatiota 
varten asetellaan moottorin keskelle tunkki tukemaan 
mötikkää. Kolme pulttia irtosi moottorin ja alustan 
välistä yllättävän helposti, neljäs mokoma löytyi sor-
mikopelolla, ylhäältä startin takaa piilosta. Lopuksi 
mootoria täytyy vetää hiukan irti kytkinakselilta. 
Jälleen muistiinpano jälkipolville: liikuttaminen on 
huomattavasti kevyempää, jos irroittaa muutamat 
jäähdytyspellit vastustamasta. Lopuksi moottori killuu 
tunkin varassa. Lasketaan varovasti alas ja tarkkaillaan 
samalla kiinni unohtuneita sähköjohtoja. Success! 

Itse moottori painaa öljyineen noin 80 kiloa, joten 
muutama raavas mies nostaa sen tarvittaessa pöydälle 
jatkotutkimuksiin. Kyseiseen yksilöön vaihdettiin uusi 
kytkinpaketti sekä tehtiin perushuolto. Moottorin 
takaisinnosto on tismalleen samanlainen toimenpide 
käänteisessä järjestyksessä: Tarvittaessa sen tekee 
jopa yksin. Lumien sulamista odotellessa.

NURSSI
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JO KYMMENETTÄ KERTAA KOKOONTUIVAT 
KOKO SUOMEN KONETEEKKARIT YHTEEN, 

TÄLLÄ KERTAA PERINTEIKKÄÄSEEN 
OTANIEMEN TEEKKARIKYLÄÄN. KORK OTTI 
TAPAHTUMAAN VARASLÄHDÖN 17.3.2011 

KEVYEN RANKKAEXCUN MERKEISSÄ. 
REITTI SUUNTAUTUI LAHDEN (HARTWALL) 
SEKÄ HYVINKÄÄN (KONECRANES) KAUTTA 

HELSINKIIN, JOSSA VIERAILUKOHTEENA OLI 
VIELÄ ABB.

MUISTIKUVIEN AKUUTISTA PUUTTEESTA 
JOHTUEN PARSIMME HATARAT VÄLÄHDYKSET 

REISSUSTA YHTEEN KUVAKOLLAASIN 
MERKEISSÄ.
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KUVAT: KRK, REIJO SEPPÄLÄ, ILKKA HURU, LAURI NURTTILA
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Onko ensi vuoden opinto-oppaasta poistettu si-
nulle tärkeä kurssi? Luuletko että asialle ei voi enää 
tehdä mitään? Epäkohtiin voi aina yrittää vaikuttaa.

Koulutusohjelman johtoryhmä on valmisteleva 
elin, jossa suunnitellaan esimerkiksi mitä kursseja 
tulevana lukuvuonna luennoidaan tai mitä kursseja 
ei luennoida enää ollenkaan. Tiedekuntaneuvostossa 
kurssisuunnitelmat ja muut päätökset lyödään lukkoon.

Tiedekuntaneuvostossa päätetään myös esimer-
kiksi kandidaatintöiden ja diplomitöiden ohjaajista 
ja arvosanoista. 

Sekä oman koulutusohjelman johtoryhmässä että 
tiedekuntamme tiedekuntaneuvostossa on myös 
opiskelijaedustajia. Me olemme siellä kertomassa 
opiskelijoiden näkemystä kulloinkin käsiteltäviin 
asioihin. Jos sinulla on hyviä mielipiteitä tai koet 
kärsineesi vääryyttä älä jää yksin ongelmien tai 
ideoiden kanssa!

Me haluamme valvoa juuri sinun etujasi!

Terveisiä Hallopedeiltä

KUVASSA 
LOTTA MANTERE (VAS) JA 

PIRITTA HÄRKISAARI

ANNE NUORA

JOEL TIRKKONEN

FAKTA:

Halloped eli hallinnon opiskeli-
jaedustajat ovat ylioppilaskunnan 
edustajiston jäsenistöstään valitse-
mia edustajia hallinnon toimielimissä. 
He edustavat itsensä lisäksi koko 
opiskelijakuntaa toimitehtävässään. 
Opiskelijaedustajat ovat hallinnon 
täysivaltaisia jäseniä - ainoastaan 
opinnäytetöiden arvosteluun he 
eivät suoraan voi vaikuttaa. Hal-
lopediksi voi hakeutua avomissa 
hauissa kuka tahansa ylioppilaskun-
nan jäsen. Hallopedien toimikausi 
kestää kolme vuotta.
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Ruoka

Ruoka Koreassa on useimmiten aikalailla kuraa. 
Paikallisten herkkuruoka on savitynnyrissä talven 
yli hapatettu / mädätetty kaali eli kimchi. Sitä syö-
dään aamupalalla, lounaalla, välipalalla, päivällisellä 
ja iltapalalla. Korealaisten mielestä ei ole ruokaa 
minkä kanssa kimchi ei sopisi. Valitettavasti minä 
olin jyrkästi eri mieltä, ja parin ensimmäisen viikon 
jälkeen jätinkin kimchin niille, jotka siitä oikeasti pi-
tävät. Kimchin kanssa korealaiset sitten syövät riisiä 
merilevällä höystettynä, mikä ei myöskään sopinut 
eurooppalaiselle vatsalleni/makuaistilleni. Onneksi 
kaksi muuta korealaisten herkkuruokaa, friteerattu-
mikä-tahansa ja korealainen BBQ, saivat makuhermoni 
kutkuttamaan. Koiranystäville tiedoksi, myös koiraa 
voi grillata. Nam nam!

Parasta paikallisessa ruokakulttuurissa oli myös sen 
saatavuus: mitä tahansa pystyi tilaamaan kotiovelle. 
Kyllä, myös krapulapäivän piristys, BigMac, 
saapui kotiin yhdellä puhelinsoitolla.

Naiset ja parisuhteet

Korealaisilla on tiukat kriteerit seu-
rustelun suhteen. Yleinen mielipide on, 
että samaa yliopistoa käyvän kanssa ei 
pidä seurustella, joten sokkotreffit naa-
puriyliopiston poikien/tyttöjen kanssa on 
yleisiä. Treffeillä sitten istutaan kahvilassa 
tai PC-huoneessa, rohkeimmat menevät 
laulamaan karaokea karaokehuoneeseen 
tai katsomaan leffaa DVD-huoneeseen. 
Nuo kaksi jälkimmäistä paikkaa on vienyt 
monen tytön tai pojan neitsyyden mennes-
sään. DVD-huone varsinkin on varsinainen 
kutuluola, sillä joihinkin täytyy olla jopa 
täysi-ikäinen päästäkseen sisään. Kara-
okehuoneet taas ovat nimensä mukaisesti 
huoneita joissa voi laulaa karaokea kak-

sin tai porukassa, ja halutessaan toki vaikka kutea 
pikkaisen. PC-huoneet on pyhitetty StarCraftille ja 
FPS -peleille. Tytöt käyvät PC-huoneissa siinä missä 
pojatkin, eikä se ole yhtään noloa.

Muutama merkille panemani asia korealaisista nai-
sista: hammasraudat, lyhyet hameet ja korkokengät. 
Hämmästyttävän monella on hammasraudat vielä pa-
rikymppisenäkin. Liekö paikallisessa hammashuollossa 
jotain vialla vai mikä, mutta suomalaisille ainakin 
raudat laitetaan yleensä aika paljon nuorempana. Mi-
nihameet ilmestyivät katukuvaan keväällä lämpötilan 
noustessa plussan puolelle, eivätkä kadonneet ennen 
joulua. Loistavaa! Korkokengät: mitä tahansa, missä 
tahansa korealainen nainen tekeekin, aina hänellä 
on vähintäänkin 10cm korot jalassa. Parasta tässä on 
se, että he myös osaavat kävellä korkkareilla, eikä se 
näytä kuin wapun Korkkarijuoksu TTY:llä.

Etelä-Korea on 48 miljoonan asukkaan niemimaan puolikas Itä-Aasiassa, Japanin ja Kiinan 
välissä. Puolet noista 48 miljoonasta ihmisestä asuu pääkaupunki Soulin alueella, jonne 
myös tämä tarina sijoittuu.
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Soju on siis paikallista riisiviinaa. Jotkut sano-
vat, että se valmistetaan lisäämällä pirtuun vettä, 
mitä en sen maun perusteella epäile yhtään. Sojulla 
on kuitenkin mielenkiintoinen ominaisuus saattaa 
juojansa salakavalaan humalaan, sekä viedä hänen 
muisti, mutta halvan hinnan vuoksi suosin sitä myös 
itse ruokajuomana.

Kalja Koreassa on tehty myös useimmiten riisistä, 
ja se maistuu lähinnä Karhulta johon on lisätty vettä. 
Vahvuudeltaan se on onneksi se perus 4.7. Kaljaa voi 
myös tilata ravintolassa kätevissä kolmen litran äm-
päreissä, jonka äärellä ihmiset sitten pelaavat hassun 
hauskoja ja kovaäänisiä juomapelejä.

Loppukaneetti

Kaikki edellä mainittu on kirjoitettu kärjistäen. 
Ruoka ei ole oikeasti pahaa, aivan kaikki eivät 
käytä minihameita eivätkä juo itseään sammuksiin. 
Kuvien henkilöt eivät liity mihinkään.

– ERIC PARK – 

Alkoholi

Juomakulttuuri koreassa eroaa jollain tavalla 
suomalaisesta. Ihmiset, niin nuoret kuin vanhatkin, 
menevät päivälliselle ravintolaan, tilaavat pullon 
sojua per naama, syövät ja humaltuvat parhaiden 
sammuessa pöytään. Ne ketkä selviävät ravintolasta 
pihalle, juovat hieman lisää sojua, jonka jälkeen 
sammuvat kadulle. Länsimaistuneemmat korealaiset 
taas menevät suoraan baariin, tilaavat pullon viskiä/
vodkaa ja lautasen naksuja, ja sammuvat vasta sit-
ten. Pääpointtina juomisessa kuitenkin tuntuu olevan 
sammuminen. Sammuneita korealaisia voi ihmetellä 
web-osoitteessa blackoutkorea.com.

KOREALAISTA BBQ:TA PARHAIMMILLAAN: GRILLATTUA MUSTEKALAA.
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Kuka: Olen Terhi, puheenjohtaja, pirttihirmu, täystuho 
rakkaalla lapsella on monta nimeä
Vahvuudet: Mulla on ensiapukurssit käytynä, blondi 
vaikkei sitä kaikki uskois ja osaan tehdä kirjallisia 
sopimuksia ja sitten oon rakkauspuheenjohtaja ja 
osaan suurimman osan disney elokuvista ulkona,pystyn 
keskustelemaa pelkillä vuorosanoilla jos haluan
Heikkoudet: Sean Connery, Nikke Knatterton ja Futu-
raman Bender<3 Niin ja se että oon onnettomuusaltis!
Terveiset ihailijoille: Onko mulla sellaisia! No terveisiä 
ja hauskaa wappua!!

Kuka: Jane, KoRKin ulkosuhdevastaava ja VPJ, Terhin 
vasen käsi, ja miksi ei myös oikea sen ollessa rikki, 
sekä virallinen orjapiiskuri
Vahvuudet: orjien käytön hyödyntäminen, ilmeisesti 
jonkinnäköinen excutoiminta ja nukkuminen
Heikkoudet naisten lisäksi: mustat arabiorit. Sit ku 
oon iso, rikas ja hyvä ratsastaan haluun semmosen.
Terveiset ihailijoille: faneille järjestetän bussikuljetuksia 
aina Norjaa myöten, niitä reissuja ei kannata skipata!

Kuka: Pii, (paska)sihteeri
Vahvuudet: alkoholi, jatkot ja aamuherätykset.

Heikkoudet naisten lisäksi: hannu, erkka ja ima3
Terveiset ihailijoille: line up, please.

Kuka: Igor, se ”vanhempi” fukseja hoiteleva setä
Vahvuudet: Pahaa aavistamattomien fuksien huijjaa-
minen nakkeihin
Heikkoudet naisten lisäksi: Tupakka, wiski ja willit fuksit
Terveiset ihailijoille: Kokeilkaa uusia asioita, älkää 
vanhoja kähmyjä!

Kuka: Anne, rahastonhoitaja eli 
vastaan killan taloudesta

Vahvuudet: kirjanpito, analysointi,
 karhulaskujen lähettäminen

Heikkoudet naisten lisäksi: miehet, jotka tulevat 
pyytämään killan kassasta rahaa

Terveiset ihailijoille: ostakaa kopioita, 
haalarimerkkejä ja limua, siitä mä tykkään!

Kuka: Leena, sisäasianvastaava
Vahvuudet: Kyky änkeä itsensä joka juttuun mukaan. 
Takapainoisuus.
Heikkoudet naisten lisäksi: Lapaset (lähinnä niiden 
hukkaaminen sitsien ideoinnissa) ja sokeriaddiktio .
Terveiset ihailijoille: Naama irti monitorista ja mukaan 
killan tapahtumiin! Toiveita tapahtumia koskien (mm. 
humalaisista humanistitytöistä) saa tulla laukomaan 
päin naamaa.

Naamat 2011
-hallitusesittely
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Kuka: Minna, taloussihteeri
Vahvuudet: Viivyttely. Laskujen ajoissa 

maksaminen.
Heikkoudet naisten lisäksi: Helposti 

ylipuhuttavissa, yöllinen facebookkaus.
Terveiset ihailijoille: Saa palvoa.

Kuka: Ahti, excutoimari
Vahvuudet: itsekuria löytyy sen verran että pystyy 
sivuuttaan vapaa-ajan aktiviteetit mikäli on hommia 
mitkä pitäs saada tehtyä
Heikkoudet naisten lisäksi: hetkittäiset opiskelumo-
tivaation puutostilat
Terveiset ihailijoille: excuilla törmäillään!

Kuka: Janika Lähteenmäki/kiltabee
Vahvuudet: Ajan viettäminen killassa sujuu minulta 

oikein mallikkaasti.
Heikkoudet naisten lisäksi: En vieläkään 

osaa pelata bismarkkia.
Terveiset ihailijoille: Mennäänkö kahville?

Kuka: Erkka, the international God of the guild
Vahvuudet: regular unreliability
Heikkoudet naisten lisäksi: girls
Terveiset ihailijoille: fan post via e-mail or face-to-
face, no time to answer the phone

Kuka: Kassi, tapahtumatoimari
Vahvuudet: pysyn aina lujana, kun joku yrittää 

yllyttää toteuttaa “hyviä ideoita”
 tai tarjoaa alkoholia

Heikkoudet naisten lisäksi: itsetehty suklaa <3
Terveiset ihailijoille: Vanha ei enää jaksa kuskata 
porukkaa ympäri suomee, ohjattua humaltumista 

siis herwoodissa!

Kuka: Joonas, mies ja killan yritysvastaava.
Vahvuudet: Mie oon tosi hyvä laskettelee.
Heikkoudet naisten lisäksi: Nopeat autot, kalliit juomat 
ja maksalaatikko.
Terveiset ihailijoille: Katsoa saa, ja koskea.
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Kuka: Lauri, taittteilija (kolmella (3) teellä)
Vahvuudet: Reidet ympärivuotisesta

 pyöräilystä johtuen
Heikkoudet naisten lisäksi: Deadlinet, 

varsinkin KoRKkiruuviin
Terveiset ihailijoille: Olette 

varmaan erehtyneet henkilöstä.

Kuka: Hex, nuorempi fuksien kiusaaja
Vahvuudet: Hyvä ulottuvuus ja kuuluvuus.
Heikkoudet naisten lisäksi: Juttujen tasosta on joskus 
valitettu...
Terveiset ihailijoille: Kun hätä on suuri, on kala lähellä

Kuka: Juha, killan virallinen liikuntahuuhaa.
Vahvuudet: Jos se edes etäisesti muistuttaa urhei-

lua niin olen vähintäänkin hyvä siinä.
Heikkoudet naisten lisäksi: Väliaikainen polvivam-

ma, edellisen kohdan vahvuudet rajoittuvat lajeihin 
joissa pärjää kävellen...

Terveiset ihailijoille: Se mikä ei tapa, vahvistaa. 
Muistakaa liikkua!

Mikä: Mikko, ensimmäisen vuoden ATK-apina
Vahvuudet: Vahvuuksiensa luetteleminen 
on heikkouden merkki!
Heikkoudet: Matriisimenetelmät ja 
olematon pakkaskestävyys
Terveiset ihailijoille: Yhyy -,-

Kuka: Anna, opintovastaava/neuvoja
Vahvuudet: Opinto-oppaiden ulkoamuistaminen, 

HOPS-työkalun ominaisuudet
Heikkoudet naisten lisäksi: HOPSien tarkistaminen, 

voisin tehdä sitä päivät pitkät ja ehkä myös Reijo 
Karvinen, alan ymmärtämään sitä miestä 

näiden monien vuosien jälkeen
Terveiset ihailijoille: Jos ootte kivoi, niin 

lähettäkää niitä HOPSeja :)

Kuka: Joel, pläski
Vahvuudet: kolmen lihan mureke
Heikkoudet naisten lisäksi: retiisit
Terveiset ihailijoille: Äidiltä terkkui
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Kuka: Sepi, TEK-Kyh
Vahvuudet: Yliparhaus

Heikkoudet naisten lisäksi: Vaatimattomuus
Terveiset ihailijoille: Ootte (molemmat) ihania!

Kuka: Osku, Limumies a.k.a alkoholipäällikkö 
Vahvuudet: Limun tilaaminen, pullonpalautusauto-
maatin täyttö
Heikkoudet naisten lisäksi: Saunaillat ja jatkojenjatkot
Terveiset ihailijoille: To alcohol! The cause of and 
solution to all of life ś problems! 

Kuka: Huru, Ruuvin pää(/tyhjän)toimittaja
Vahvuudet: Huonot läpät ja unen lahjat
Heikkoudet naisten lisäks: Meikäläinen 

taitaa hipoa täydellisyyttä..
Terveiset ihailijoille: Faniposti(treffikutsut)

 sähköpostiin!

Kuka: Lauri, Saunatonttu
Vahvuudet: Osaa lämmittää (sähkö)saunan, mahtuu 
käsilaukkuun
Heikkoudet naisten lisäksi: Hyvä musiikki/olut, ne 
pistää laulattamaan
Terveiset ihailijoille: Lissää löylyä!

Kuka: PunaJussi / mitä vaan
Vahvuudet: Kaaos

Heikkoudet naisten lisäksi: Suunnittelu
Terveiset ihailijoille: Pusihali!

Kuka: Hannu, kolmannen vuoden vanhanilli sekä ak-
tiivinen kahviajuova pelipöytien kuluttaja.
Vahvuudet: -> lujuudet -> lujuus -> esineen kyky vas-
tustaa siihen kohdistuvien voimien pyrkimystä muuttaa 
esineen muotoa tai rikkoa se <- algebrallisesti alkaa 
menemään yli hilseen..
Heikkoudet naisten lisäksi: Suunnattomiin mittoihin 
levinnyt ulkomuoto :/
Terveiset ihailijoille: Älkää sanoko mitä minä  teen, 
vaan tehkää mitä minä sanon!

KAIKKI KUVAT NAPATTU ASIANOMAISTEN NAAMAKIRJASTA ILMAN LUPAA.
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KoRK - kaikkien kaveri


