


3   Pääkirjoitus
Ajatusten Volga

4   Puheenjohtajan palsta
Eihän tämä nyt ihan ajan tasalla ole..

5   TEK-terveiset
Opettavainen(?) tarina Muffesta

 
6   Fuksi-XQ

Ekan kerran muistaa aina

8   Kun Mowgli eksyi kiinaan
Tarina kiinalaisesta, kiinassa

10  Kyykän ABC
Tiukka isku kyykkätietoutta

12  Vuosijuhlat
Koska kuvat kertovat sanoja enemmän

14  ...og Norske Tørske Tørsk!
Norjalaisella turskalla turskalla! (vapaa käännös huom.)

16  Rankka-XQ
4 rankkaa päivää rankkaa exquilua

18  Korpilahti-”XQ”
Matkalla maailman äärissä

19  Vuoden 2012 Hallitus ja toimarit
Gotta catch ’em all!

KoRKkiruuvi 2/11

TTYY:n
Koneenrakentajakillan

julkaisu

Korkeakoulunkatu  6
33720 TAMPERE

puh. 045-1327071

www.kork.fi

Toimitus
Päätoimittaja Lauri Nurttila

Taitto Joonas Suontaus
Toimittajat
Ilkka Huru 

Ville Kukkonen
Sarjakuvat 
Ilkka Huru

Palaute
hallitus@kork.fi

Painopaikka
Kopijyvä Oy

Levikki 80 kpl

Kansikuva:
Lauri Nurttila

K
o

R
K

k
iru

u
v
i 

2

SISÄ
LLYSLU

ETTELO



PÄÄ KIRJOITUS

Jälleen on aika pähkäillä mitä tähänkin kir-
joittaisi. Mukavaahan olisi jos tarinoisi ajan-
kohtaisista asioista hauskoin sanakääntein 
maustettuna paskoilla läpillä. Harmi vain 
että läpätkään ei aina ole tarpeeksi paskoja 
ollakseen hyviä. Alkuun voisi ainakin maini-
ta, että perinteistä on pidetty lujasti kiinni 
ja tämäkin KoRKkiruuvi on vähän enemmän 
kuin enemmän tai vähemmän myöhässä. 
Itse arvostan perinteitä suuresti ja uusia toi-
mintamalleja vastustan ihan vain koska voin. 
Vanhassa vara parempi ja vaihtelu ei virkistä 
joten KoRKkiruuvi ilmestyy toivottavasti jat-
kossakin myöhässä.

Nyt kun KoRKkiruuvissa ollaan päästy sar-
jakuvien makuun on taas tarkoitus julkaista 
muutaman luokattoman huono ja pahen-
nusta aiheuttava räpellys. Toivottavasti me-
nee taittajan sensuuristakin läpi. Jos nyt si-
nullekin sattuu mieleen juolahtamaan joku 
luokattoman huono idea sarjakuvaksi, vink-
kaa ihmeessä. Huonoimmat piirretään ja ju-
lkaistaan. Ehkä.

Yksi juttu on pistänyt taas vaihteeksi 
ketuttamaan luennoilla kun sinnekin on 
välillä sattunut eksymään: miksi pitää istua 
siihen penkkirivin päähän niin että hieman 
myöhempää luennolle tulevat joutuvat ryn-
nimään ohi ja sitten ollaan naama norsunvi-
tulla. Huoh. Toinen juttu mikä ottaa kaaliin 
on katsomo.fi. Missaat salkkarit ahertaessasi 
(pelaat korttia) koulussa iltamyöhään, odo-
tat kotiin pääsyä ja rentoutumista salkkarien 
ääressä, mut jumalauta tuo kuvanlaatu sat-
tuu sieluun ja silmiin. Aijai. Koska ylipäätään 
salkkareita alkaa näkemään HD-laatuisena? 
Maistuis.

Alunperin tässä luki manaus talven saapu-
mattomuudesta, mutta koska ruuvi on vähän 
vielä enemmän myöhässä on talvi jo ehtinyt 
saapua. Ahvenisjärvelle on saatu jää ja KoR-
Kin kiekkovuorot on saatu hienosti käyntiin, 
tulkaapahan pelailemaan.
Olisko se siinä sitten, hauskoja lukuhetkiä!

Päätoimittaja

(tön)
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Se on siinä! Minunkin valtakauteni killan 
puheenjohtajana on ohi, eikö mut just vasta 
valittu, eikö me just opeteltu hallituksen kans-
sa toimimaan. Aika kyllä meni tosi nopeasti, 
ihan yhdessä hujauksessa. Vuosi oli kyllä yksi 
parhaimmista, mutta myös rankimmista. Vuo-
desta jäi käteen paljon hienoja hetkiä, uusia 
tuttavuuksia, 35 opintopistettä, -2 
kg elopainosta ja kaikkea muuta 
mahtavaa. Vuosi myös aiheutti 
monta krapulaa, unettomia öitä, 
”Soittoja kotiinkotiin? En taida 
keritä tänäkään viikonloppuna?” 
Ja muita turhautumisen hetkeä. 
Kaikesta huolimatta en vaihtaisi vuodesta 
päivääkään! On hienoa nähdä se, että kilta 
jatkaa toimintaansa ja jäsenistö viihtyy kil-
tahuoneellakin. 

Toinen hieno juttu on koneteekkarit ympäri 
Suomen. On ollut hieno käydä moikkaamassa 

sisarkiltalaisia. Se samanhenkisyys ja kone-
teekkarisuus VAU! En jaksa odottaa Oulun 
Kirkkareita!

Kiitän nyt hallitustani ja toimareitani kaikesta 
siitä työstä, jonka olette killan eteen tehnyt! 
Olette tehneet hienon työn. Iso kiitos vertais-
tuesta TTYY:n viime vuoden kiltaneuvostolle!  
Minne katoaa Teehi, luentosalien syövereihin? 

Nääspeksin pukuvarastoon? Kum-
mipojan lelulaatikkoon? En aio 
kadota vielä minnekään, mutta 
teen tänä vuonna sitä mihin mulla 
ei ole ollut kunnolla aikaa, eli 
erään koneteekkarin sanoin teen 

sitä mistä tykkään. 

Toivotankin Annelle ja muille tämän vuo-
den toimijoille onnea ja hauskoja hetkiä! 

Pusuja ja haleja!  
-Teehi

MITEN MENEE!

”EN JAKSA ODOT-
TAA OULUN KIRK-

KAREITA!”

HEI KILTALAISET! TÄÄLLÄ (ENTINEN) PUHEENJOHTAJA!

        PJ:N PALSTA:  TERHI ALAVIITALA  KUVA: JUSSI PUNAMÄKI
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”Olipa kerran keskikokoinen koira nimeltä 
Muffe, joka eleli luonnonkauniissa maisemissa 
eräällä kaukaisella saarella. Sillä oli mukava isän-
tä, joka rapsutteli Muffea päivittäin ja antoi sille 
herkkuja syödäkseen. Muiden rapsuttelusta Muffe 
ei niinkään pitänyt ja osoittikin sen vilauttamalla 
kulmahampaitaan tuntemattoman lähestyessä.

Eräänä hikisen kuumana lokakuun päivänä oli 
Muffen pakko päästä mereen virkistäytymään. 
Molemmat sen kaverit lähtivät mukaan ja he 
suuntasivat kohti vaaleansinistä merta ja valkeita 
hiekkoja.  Innosta kirppuisina koirat kirmasivat 
päin viilentäviä vaahtopäitä ja telmivät vedessä 
kunnes eivät enää jaksaneet. Vedestä päästyään 
ne tajusivat olevansa täysin hukassa, sillä matkaan 
oli kulunut ainakin kolme tuntia eikä kenelläkään 
ollut aavistustakaan mistä he olivat tulleet. Kukaan 
koirista ei palannut vaan ne ryhtyivät kulkukoiriksi 
ja elivät elämänsä loppuun suurin piirtein yhtä 
onnellisina kuin tarinan alussa.” 
Perustuu löyhästi tositapahtumiin. Nimet muutettu.

Tarinan opetus:
Kirppuisimmat koirat uivat kuumina päivinä.

www.teekkari.fi auttaa sinua työntekoon liittyvissä 
kysymyksissä ja sisältää runsaasti mielenkiintoista 
asiaa myös vapaa-ajan teekkarielämästä. Sieltä 
löydät tietoa TEKin tarjoamista jäseneduista ja 
vaikkapa IAET-kassasta!

Leppoisaa keväänjatkoa toivotellen,
Juha Sepponen
KoRK TEK-kiltayhdyshenkilö

T E R V E I S E T
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Eka kerta on aina vaikein
-Tarina fuksi-xq:sta

Maanantaiaamuna aloimme odottaa tiistaiaamua, 
jolloin pääsimme odottamaan keskiviikkoaamua, josta oli 
enää yksi päivä torstaiaamuun. Silloisena torstaiaamuna 
kahdeksan aikaan nousimme nysseen päämääränämme 
paikka x. Vaikka lähtö olikin epäinhimillisen aikaisin, 
olimme kaikki ajoissa paikalla. Paitsi Viljami. Kysei-
nen noheva fuksivastaava piti ottaa kyytiin matkan 
varrelta. Tästä oli hyvä jatkaa ja ottaa suuntima kohti 
pohjoista. Ensimmäiset siilit aivastivat jo kahdeksan 
pintaan ja matka eteni kosteissa merkeissä kohti 
Keski-Suomen sydäntä, Patalahden Essoa. Patiksella 
ravitsimme itsemme ja tapoimme itseämme hitaasti 
odotellessamme ristiretkemme jatkuvan. Patalahdelta 
jatkoimme pohjoiseen, idyllisen kauniin Korpilahden 
läpi. Tällä välillä ihastuttava haalaripuheenjohtajam-
me, Ippa, valaisi meitä tämän uskomattoman kunnan 
historiasta ja myös omista jännittävistä ihmissuhde-
kiemuroistaan.

Korpilahden jälkeen seurasi luonnollisesti Muurame, 
joka on tunnetusti amishelvetti. Ajoimme sen läpi 
haipakkaa. Nyt edessä siinsi Jyväskylä. Ehkä emme 
olleet sittenkään matkalla Turkuun. Hetken Metson 
takapihalla pyörittyämme ja avaimet haettuamme 
suuntasimme Keskisuomalaisen toimitukseen. Olimme 
Perillä.

Paikan päällä meidät ohjattiin hyvin kauniisti syö-
mään ruokaa ja leipää, jotka olivat herkullisia. Emme 
kuitenkaan koskeneet naisille suunnattuun salaattiin. 
Tämän jälkeen osa meistä lukitsi itsensä vahingossa 
pihalle käydessään öyhyämässä, joka on hyvin epä-
terveellinen tapa, eikä sitä suositella kenellekään.

Maittavan aterian jälkeen siirryimme nauttimaan 
sielunravinnosta, jota meille tarjoili kaikissa meissä 
ihastusta herättänyt, esikuvamme, valmistunut diplomi-
insinööri. Powerpoint-sulkeisten jälkeen heräilimme 
penkeistämme ja lähdimme innoissamme verryttelemään 
jäseniämme paperirullien ja painokoneiden sekaan. 
Mielenkiintoisen kierroksen loppuessa vaivuimme 
epätoivoon, koska olisimme mieluusti viettäneet 
kierroksella vaikka koko päivän. Tähän ei auttanut 
muu kuin mallasjuoma, Prismaan siis.

Jyvässä kylässä
Saavuimme pelipaikalle, Jyväskylän yliopiston läm-

pimään syleilyyn, opinkiveen. Vaikka opinkivi olikin 
muutoin miellyttävä, havaitsimme, että humanistit 
eivät ymmärrä äänentoistolaitteiden päälle. Kyseiset 
laitteet olivat peräisin Neuvostoliitosta, jossa musiikin 
kuuluu ilmeisesti rätistä.

Asetuttuamme aloillemme tunnelma lähti eksponen-
tiaaliseen kasvuun teknologisen kehityksen s-käyrän 
tavoin. Viini alkoi virrata ja sauna lämmetä. Vielä viileä, 
mutta kovaa vauhtia lämpiävä sauna ei innokkaimpia 
saunojia hidastanut ja lauteet täyttyivät nopeasti.

Saunan ja tunnelman lämmitessä joutuivat innois-

saan olevat juhlijat vähentämään vaatetustaan. Eräs 
nimeltä mainitsematon juhlija (kuvassa) tajusi kuiten-
kin verhota vartalonsa pyhimmät alueet uima-asulla. 
Osa pöydällä eroottisesti tanssineista ei kuitenkaan 
ymmärtänyt niin tehdä, mikä aiheutti hämmennystä 
juhlakansan keskuudessa.

Illan ohjelmaan kuului myös exq-vastaavamme, 
Ahdin, järjestämä, kutkuttavan jännittävä arvonta, 
jonka pääpalkintona oli salavihkaisen miehekäs litran 
pullo parhaasta suomalaisesta viljasta poltettua ja-
nojuomaa, Koskenkorvaa. Arvonnan jälkeen ”korkki, 
korkki”-huudot kaikuivat ja koko pullollinen tuota jaloa, 
viskositeetiltään vettä vastaavaa nestettä tuhottiin 
kunnioitettavan nopeasti, alle kymmenessä minuutissa.

Tunnelman indikaattori-s-käyrän lähestyessä saturaa-
tiopistettään, oli ilmapiiri kehittynyt niin tiiviiksi, että 
emme enää mahtuneet opinkiven tarjoamiin tiloihin, 
vaan lähdimme etsimään naista (joissain tapauksissa 
miestä, katso kuva) Jyväskylän yöstä. Onneksemme 
liikkeellä tuntui olevan meille tuntemattomasta syystä 
paljon viriilejä opiskelijoita ympäri Suomen.

Värikkäiden vaiheiden kautta koko ryhmämme 
selvisi bussiin kohti Tamperetta, vaikkei välttämättä 
siihen samaan nysseen. Kotimatka sujui kaikin puolin 
rattoisissa tunnelmissa, stand-up –komiikan ja laulu-
esitysten siivittämänä.

KIITOS KAIKILLE.
-Ippa, Ode, Sumppi & Mowgli
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KoRKin vihainen pikku kiinalainen (eli mä, Mowgli) 
lähti vaihteeks Kiinaan keräilemään idän viisauksia 
joululomien aikana. Oli mukavaa herätä 22.12 rai-
lakkaan illan jälkeen pakkaamaan, jonka jälkeen 
huomasin että olin nukkunut pommiin kolme tuntia 
ja että Helsingissä ei sitten ollutkaan aikaa tehdä 
mitään. Suuntana lentokenttä siis. 

Matkaan, hopea!

Matka sujui ihan kivasti (joku 7600km ja muutama 
viinipullo) siihen saakka kunnes äiti huomasi lävärin 
(perhana kun Kork cruisen jälkeen piti vetää nuo 36 
tunnin jatkot). Siitä kun selvisin suuntasin suoraan 
kauppaan sillä teki törkeästi mieli lakritsia. Sit huo-
masin et olin kiinassa. Hitsi kun Coca-Colakin maistu 
ihan erilaiselta. Tosiaan hyvä puoli oli se että vaikka 
söin seitsemän ateriaa päivässä (kung pao kanaa, ma 
po toufuuta, kevätrullia, sushia, kana tikka masalaa, 
pizzaa, pastaa, pihviä, dim sumeja ja kaikkee muuta-
kin) niin se oli kuitenkin halvempaa kuin kaksi Juvenes 
ateriaa. Tämä sama ilmiö toistu myös baarissa. Usein. 
Vähä liiankin usein. KoRKin ylpeänä (silloin) tulevana 
limumiehenä totesin että onhan niitä juomiakin pakko 
maistella välillä. Jotenkin kummallisesti yksi kaveri 
väitti Facebookissa että olin myös käyny Australiassa. 
Paskapuhetta, mutta uskon. 

KUN MOWGLI EKSYI KIINAAN
New Year in China

Eniveis, hurjan viikon jälkeen saapu uusivuosi. En 
muista siitä yhtään mitään, pahoittelut, ehkä johtuu siitä 
kun menin nukkuun klo 22:00. Seuraavana päivänä alkoi 
tipaton tammikuu. Ajattelin heti testata joululahjoja, 
joten käytin sukkia sinä päivänä. Yllättäen, kiinalaiset 
sukat toimivat yhtä hyvin kuin suomalaiset sukat. Tuli 
luettua Juoppohullun Päiväkirjaa (kiitti herra Vuorinen) 
jonkin verran jonka jälkeen teki mieli tehdä jotain 
tyhmää ja harkitsematonta, eli ostin ilotulituksia (jos 
kiinnostaa, niin sain idean Juoppiksen sivulta ...ööö... 
sillon ku se kirjoitti perjantai 13. päivä marraskuusta). 
Kun kaverit meni kaikki värkkään niitten kanditöitä, 
päätin sitten mennä juhlimaan faijan syntymäpäivää! 

Takaisin arkeen

Valitettavasti oli pakko suunnata kohti Suomea 
kun isä virallisesti täytti vuotta. Saavuttuani takaisin 
Suomeen, huomasin että täälä pohjoisessa oli hieman 
vilpoista. Pakkanen puri kiinalaista ja kiinalainen puri 
sitä takaisin. Hervannassa iloinen kaveriporukka odotteli 
ja päätti pistää bileet pystyyn, mutta valitettavasti 
en selvinnyt edes baariin asti. Perhana. Näin tällä 
kertaa, toivotan kaikille hyvää tulevaa kouluvuotta 
ja tsemppiä muille tipattomalla oleville, helmikuuta 
odotellessa! 

Mowgli Kerola
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Uusi Vuosi, uudet kujeet? Tuntuuko 
Sinustakin, että kolme kertaa vuodessa 
ilmestyvä vessapaperi on liian vähän? 
Pyyntöihisi on juuri vastattu! Korkkiruuvin 
toimitus alkaa julkaista lisäksi verkkolehteä, 
jonka innovatiivinen nimi on (ullathuuus) 
Verkkoruuvi!

Verkkoruuvi on kaiken kansan luettavissa 
interweb-osoitteessa korkkaaja.cc.tut.
fi/verkkoruuvi. Wordpress-pohjaiseen 
alustaan kirjoittelevat elämisen tuskaansa 
aluksi samat jampat kuin paperiversioonkin, 
mutta jatkossa myös Koneenrakentajakillan 
hallitus saa nakkia osakseen. Laatujuttua 
siis luvassa! Verkkoruuvin p*skanjauhanta 
pitää henkisesti majaansa jossain 

blogityylisen avautumisen ja 
paperiversion asiapitoisen kuivakan 
kirjoittelun välimaastossa. 

Toivottavasti äskeinen oli tarpeeksi 
kryptinen ja vaikeaselkoinen kuvaus, 
sillä näpyttele tahmatassuilla selaimeen 
osoite korkkaaja.cc.tut.fi ja totea itse, 
kuinka kehitys kehittyy!

UUSVANHA RUUVI – NYT NETISSÄ!
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Kyykkä on jalo opiskelijaystävällinen peli joka on kotoisin itä-suomesta. Peliä voi pelata 
ympäri vuoden vaikkakin useimmiten sitä pelataan talvisaikaan olosuhteiden ollessa hel-
pompia. Pelin tarkoituksena on poistaa vastustajan kyykät pesäpallomailaa muistuttavalla 
kartulla. Tarkemmat säännöt etsivä löytää esimerkiksi internetin ihmeellisestä maailmasta. 
Tässä keskitytään enemmän kyykän kirjoittamattomiin sääntöihin.

Heittotekniikka

Kyykkää ensimmäisiä kertoja heitettäessä kannattaa heitto suorittaa ilman vauhdinottoa. 
Kartun heittäminen tapahtuu yleensä vahvemmalla kädellä (HUOM miespuoliset heittävät 
yhdellä kädellä, muutoin sanktiona on käsipuhelu saunan takana.) Taakseviennissä vartaloa 
kierretään taakse päin ja karttu viedään korkealle ilmaan, josta karttu heitetään vartalon-
kiertoa unohtamatta.  Kierommat ja valveutuneemmat heittäjät saattavat käyttää heikompaa 
kättään vastustajan hämäämiseen.  Vauhdinotto tekee heitosta dynaamisemman näköisen 
mutta lisää mahdollisuutta persiilleen suistumiseen, mikä ei ole lainkaan tavaton manööveri 
pelin aikana. Liukastumista edistää myös talvisen vuoden ajan tuomat olosuhteet. Liukas 

Taitava kyykkääjä on saattanut hauen matkaan

KYYKÄN
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kenttä tosin helpottaa peliä kartun liukuessa 
paremmin. Muita pito-ongelmia saattaa ai-
heuttaa liiallinen pakkasnesteiden nautinta 
ja vastustajan kannustavista kommenteista 
johtuva kinttujen vapina.

Herrasmiessäännöt

Kyykkä on herrasmiesten peli viimeisen pääl-
le. Vastustajaa on tapana huomioida ennen ja 
jälkeen pelin. Ei ole vallan tavatonta luikauttaa 
joukkueen kanssa vaikka kotiseutulaulu ennen 
tai jälkeen pelin. Vastustajat ja tuomari kätel-
lään asiankuuluvalla hartaudella ja ennen peliä 
joukkueiden kapteenit suorittavat hutunkeiton, 
jonka voittaja määrää joukkueen pelivuoron. 
Oman joukkuetta kannustetaan ja vastusta-
jajoukkueen edesottamuksia kommentoidaan 
äänekkäästi. Pelin henki on muistettava kui-
tenkin pitää rehtinä ja toverillisena. Tuomaria 
tulee kunnioittaa ja hänen panostaan pelin 
kulkuuntavataan muistaa lahjonnalla.

Näillä eväillä on hyvä lähteä kisaamaan 
useisiin talven aikana järjestettäviin kyyk-
käkisoihin. Lopuksi vielä tärkeimmät ohjeet 
kyykänpelaajalle. 

Ohessa kyykän lyhyt termistö:

Akka = kahden pisteen arvoinen kyykkä neliössä tai neliön eturajalla

Pappi = yhden pisteen arvoinen kyykkä neliön sivu- tai takarajalla

Vieras = kahden pisteen arvoinen kyykkä, joka on ponnahtanut pelineliön eteen

Kona = kyykkärivi eturajalla

Hauki = puhdas hutilyönti, missä maila ei osu yhteenkään kyykkään. Virallisissa säännöissä huti-
lyönniksi katsotaan heitto, mikä ei vie yhtäkään kyykkää ulos pelineliöstä. Heitto voi kuitenkin 
siirrellä kyykkiä neliön sisällä.

Torni = konaan asetettu kyykkäpari, missä kaksi kyykkää asetetaan päällekkäin. Torneja pyritään 
poistamaan neliöstä kertaheitolla ilman, että neliöön leviäisi akkoja. Tällöin voidaan puhua mm. 
päällelyönnistä, pystylyönnistä, konaheitosta ja torniheitosta.

Lähde: wikipedia

Muista: 

•Älä heitä omia kyykkiä

•Älä kiroile, opit vielä noitumaan

•Lämmin pukeutuminen, mielellään yhdenmu-
kainen joukkueen kanssa

•Nestetankkaus, kuumat juotavat mainioita 
varsinkin talvisaikaan

•Hauki-huutojen viljely vastustajajoukkueelle, 
oman joukon kannustus

•Älä heitä viereiselle kentälle

•Älä heitä konetalon toisen kerroksen ikku-
naan (Urbaanilegendan mukaan toteutunut 
paikallisen urheilijan toimesta)

•Tottele tuomaria! Hän on järkähtämätön, 
mutta lahjottavissa

-Ville Kukkonen

Karttu aikojen alusta
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Koska kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa
Kuvakollaasi KorK:n vuosijuhlilta:

K
o

R
K

k
iru

u
v
i 

12



K
o

R
K

k
ir

u
u

v
i

13



Mikä on iso, punainen, haisee 
turskalta ja liittoutuu Ekklefiskiä 
vastaan? Tietysti lautallinen 
tamperelaisia koneteekkareita 
vuotuisella opinto- ja sivis-
tysmatkalla Norjassa, tuossa 
kauniiden naisten ja kalliin 
hintatason luvatussa maassa. 

Kollegamme Trondheimissa ovat 
jo vuosia järjestäneet Bade-
karpaligen -nimellä kulkevaa 
fuksitapahtumaa, ja varmasti 
lähes yhtä kauan suomalaiset 
teekkarit ovat olleet sekoitta-
massa heidän suunnitelmiaan 
yleisellä häröilyllä. Lyhyenä 
tiivistelmänä tehdään lautta, 
saadaan se jokeen, heitetään 
turskaa muiden päälle ja pi-
detään illalla palkintogaala. 
Ennen ja jälkeen tiivistelmän 
istutaan bussissa. Paljon.

22.9.2011 lähdettiin. Menomat-
ka sujui perinteisen hilpeissä, 
mutta varovaisissa merkeissä. 
Ujoja sopulin aivastuksia kuului 
eri puolilta bussia. Aamutui-
maan osuttiin Turkuun (iik), 
ja kaikki päästettiin laivaan. 
Laivamatkalla nähtiin muun muassa uimapukukierros. Onneksi siitä ei saatu kuvamateriaalia.

Tukholmassa ihmiset hajosivat tutustumaan Svenssoneihin, kokoontuakseen takaisin bussiin 
muutaman tunnin päästä. Kaikkien onneksi kukaan ei nähnyt uintia keskustorin suihkulähteessä, 
eikä se auto jolle näytettiin persettä takaikkunasta ollut poliisiauto.

Yöradio oli vauhdissa matkalla Trondheimiin, ja aamun sarastaessa oli ensimmäinen pakkopullo 
Akvavitia juotu. Jos kyseinen liemi olisi facebook-tila, kukaan ei tykkäisi siitä. Ihanat norjalaiset 
isäntämme tarjoilivat meille lihasoppaa kun osa rakensi lauttaa ja osa vittuili otaniemeläisille. 
Illalla kierrettiin paikallista Tupsulaa, eli ”kellareita”. Kaikki löysivät yösijan, kuka mistäkin. 

Lauantai olikin The Päivä. Aamu alkoi – kuten yleensä – krapulassa. Jotenkin speksistä silti 
selviydyttiin ja saatiin varsinainen lauttakisa käyntiin. Tuntematon norjalainen fuksi(tyttö)pallero 
muuten kehui suomalaisia ”seksikkäiksi”. Viksu tyttönen, tiesi ettei lappeen Ranta ole Suomessa. 

...og Norske Tørske Tørsk!
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Kilpailu käynnistyi! Tamperesai-
huonolähdönmuttahelsinkiki-
riinorjalaisiakiinnijahurrityrittä-
väthukuttaatoisensaturskaan-
samallatamperekiilaakohtikes-
kustaajokutaisivoittaamuttake-
tääneikiinnostasilläjokukaatuu-
japaskaalentääjasavuailmassaja 
NYT lautat ovat rajan yli ja kisa 
on ohi. Kuka voitti? Who cares! 
Illalla keskustassa pidettiin 
Banket, eli pöytäjuhla. Av med 
byxorna! Illalta on hämäriä 
muistikuvia, sillä juhlasalissa 
oli varsin hämärä valaistus. 
Hämmästystä herätti ainakin 
paikallisten teinien kiinnostus 
teekkarilakkiin. Jostain syys-
tä vastaantulijat veikkasivat 
meitä lähes poikkeuksetta 
kuorolaisiksi. Ihmettelenpä, 
millaisia poikakuorolaisia siellä 
Trondheimissa oikein liikkuu.

Paluumatka sujui tutuissa mer-
keissä. Varsinainen jättipotti 
odotti kuitenkin paluulaivassa, 
jossa oli meneillään Suomen 
IB-lukiolaisten syysristeily. Osa 
miespuolisista exculaisista ei 
pysynyt housuissaan. Kirjai-
mellisesti. Kokonaisuudessaan 
Norjan excu on reissu, joka 
jokaisen itseään kunnioittavan 
koneteekkarin täytyy kokea 
ainakin kerran elämässään.

-Lauri

vasemmalla 
sekä oikealla

Tax-freestä löy-
tyi yllättävän 
hyviä tarjouksia
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RANKKA-
Päivä 1, keskiviikko

Aamu alkoi sumuisissa, mutta innokkaissa tunnelmissa. 
Matkaporukka valui Obeliskille ja ohrapirtelöaamiaiset 
napsahtelivat auki. Koko seurue saapui ajoissa paikalle 
bussikuskia (ja bussia) lukuun ottamatta. Keli oli sen 
verran hellä, ettei kukaan joutunut turvautumaan toisen 
ihmisen ruumiinlämpöön, vielä.

Bussi lopulta saapui. XQ-levy soittimeen, pornokortit 
esille ja suunta kohti Suolahtea ja Valtran tehdasta.  Muu-
taman pisutauon ja aamupalan jälkeen olimme perillä n. 

klo 11. Siperiaa kohti lähestyttäessä lämpötila oli laskenut 
kymmenisen astetta Hervannan tropiikista. Valtran aulassa 
odottelimme puolisen tuntia päällekkäisten varausten 
takia. Onneksi oli polkutraktoreita ja hyvää pullaa! Valtra-
propagandatuotteitakin oli myynnissä vauvojen potku-
puvuista nahkatakkeihin. Vierailu oli kokonaisuudessaan 
onnistunut ja about kaikilla oli hyvä mieli. Traktoreita oli 
miljoonia, ellei jopa tuhansia variaatioita. Bussikuski oli 
niin innokas kyselemään, että me loput saatiin koomata 
ihan rauhassa.

Vierailun jälkeen siirryimme Kuopioon. Majoituimme 
yliopiston tiloihin, joissa meitä oli odottamassa joukko 
lautaroolipelaajia. Kääks. Noh,  olihan nekin ihan kivoja. 
Mutta kaikista kivoimpia oli hammaslääketiedetytöt! 
Ihania tyttöjä. Ilta eteni ruoka-, sauna- ja etkohommilla, 
kunnes jengi siirtyi Onnelaan. 9€ jälkeen oli takkikin 
narikassa. Kai siellä joku artistikin oli. Ken muistaa, Ken 
ei (*ba-dumm-tshh*).

Päivä meni mukavasti ja oli onnistunut. Harmillisesti 
Käsityökatu-kyltti jäi sinne. Onpa hyvä syy käydä joskus 
toistekin Kuopiossa. Ihan tyhjin käsin ei silti tarvinnut 
lähteä. Kohtuullisen pienillä miehistötappioillakin selvittiin.

Päivä 2, torstai
Excuvastaava hukassa aamulla: [x]
Rankan ekskursion toinen päivä starttasi ahdistavalla 

herätyksellä aivan liian aikaisin. Nukkua ehdimme ensim-

mäisen illan bileiden päätteeksi vain muutaman tunnin. 
Kovimmat herrasmiehet eivät ehtineet nukkua silmäys-
täkään. Eikä pidä unohtaa surullisen hahmon seikkailuja 
Kuopion keskustassa, johon kuului muun muassa eksy-
misen jälkeinen kyydin pummiminen yliopistolle Itellan 
postipatelta. Huhheijaa, mitä adventuureja!

Paljosta nauttimisesta johtuva epämukavaa jälkitilaa 
ja jopa olemusta pääsimme pakoon Kuopion Rauhalahden 
kylpylään ja sen ihaniin altaisiin. Kuumavesiallas yhdessä 
muutaman oluen kanssa tekivät aamusta uskomattoman 

hienon. Kylpyläalue oli ilmeisesti mukava myös 
kiertää ilman vaatteita.

Päivän ”virallinen” osuus oli Honeywellin tilois-
sa vierailu ja yritykseen tutustuminen. Näimme 
aimo kasan automaatiokomponentteja ja oh-
jauslaitteita ja säätöjuttuja ja blaablaa, joista 
ei ainakaan allekirjoittaneelle irronnut yhtään 
mitään. Päälimmäisenä yrityksestä jäi mieleen 
saniteettitilat ja puhdas, mahalaukun sisältöä 
kutsuva posliini.

Selvisimme vierailusta kunnialla ja aloitimme 
matkan kohti lappeen Rantaa! Linja-autossa riitti 
tunnelmaa, vaikkei ihan jokainen saanutkaan 
sitä kuuluisaa korkkia auki. Kohdekaupungissa 
majoituimme paikallisen opiskelija-asuntolan 
kerhohuoneen lattialle. KRK:n kiltahuone ja lähe-

salastomuus kävivät tutuksi. Selvisi myös, että alastomuus 
on tarttuvaa. Kielen päälle jäi suhteellisen karvas maku 
munakahvista.

Kaupungissa oli samana päivänä järjestetty Ympäristö-
teekkaripäivät, joidenka loppubileisiin oli tarkoitus hyökätä 
sopivalla ajanhetkellä. Ja näin teimmekin.

Aamuyöstä nälkä iski kovalla kourallaan. Asian ratkaisu 
ei ollut itses-
täänselvää: 
paikallis ien 
ruokailukult-
tuuri poikkeaa 
tamperelaises-
ta vastaavas-
ta hurjasti, 
sillä yhdeksän 
jälkeen illalla 
ruokaa ei saa-
nut mistään. 
Lohdutuksek-
si mukaamme 
tarttui jota-
kin muuta... 
ei kuitenkaan 
tauteja, vaikka 
lusikassa kaikki 
nukuimmekin!

ekskursio

K
o

R
K

k
iru

u
v
i 

16



Päivä 3, perjantai
Excuvastaava hukassa aamulla: [x]
Perjantaipäivä pärähti liikkeelle reippaalla r*pul i/a 

:lla totuttuun malliin. Yhteistuumin todettiin alkoholin 
olevan myös lappeen Rannassa huokean humalluttavaa. 
Hyvin levätyn yön jälkeen Vapautimme bussin käsijarrun 
lukitusasennosta ja jatkoimme hyvin alkanutta matkaamme 
kukonlaulun aikaan. Tässä vaiheessa totesimme hukanneem-
me 50 prosenttia mukanamme olleista naismatkustajista. 
Mieleen muistuikin välikohtaus yön pikkutunneilta pitkä-
tukkaisesta ja salskeasta paikallisesta asukista lausumassa 
kuolemattomat sanat ?Me Tarzan, you Jane!?

Linja-auto matkamme jatkui toiveikkaissa, ellei jopa 
suorastaan riehakkaissa tunnelmissa kohti Vantaata ja 
SKS Groupia, jossa meille oli luvattuna ilmaista ruokaa, 
juomaa ja sirkushuveja. Ytimekkään esittelyn jälkeen 
siirryimme saunatiloihin ja nautimme maistuvista vir-
vokkeista. Ohjelmassa oli myös tiukka pöytälätkäskaba, 
joka päättyi luonnollisesti 6-1 suomelle. Matkamuistoksi 
saimme vielä tyylikkäät Buff-huivit ja Duff-oluet. Huiveja 
testasimme miehissä ja totesimme mukavaksi hameen 
korvikkeeksi. Looking good!

Päivän edustustyö oli tehty ja illan agenda hyvin sel-
vä osallistujille. Siirryimme pikaisen MC Donaldsin ja 
Hyvinvointi&Terveys ( kröh kröh) kaupan kautta Otaniemen 
vapaakaupunkiin, missä AuTekin sisarkiltalaiset väänsivät 
sievin pikku kätösin ruokaa nälkäiselle joukkiollemme. 
Nam! Kohta meininki olikin kuin Pohjolan pidoissa konsa-
naan. Viereisestä tilasta löysimme riemuksemme iloisesti 
juhlivan joukkion, joiden sauna oli lähestulkoon tyhjillään 
ja ulkona amme täynnä kuumaa vettä. Paljubileet olivat 
todellisuutta! Ilta jatkui kuumana ja kosteana loppuun 

saakka juhliessamme XQ:mme viimeistä iltaa. Henkisiä ja 
fyysisiä vammoja aiheutettiin niin itsellemme kuin tove-
reillemmekin. Mutta kyllähän meille hauskaa oli, Ai että!

Päivä 4, lauantai
Excuvastaava hukassa aamulla: [x]
Herätys Otaniemessä. Kankea olotila. Jotkut säkit 

tulossa tanssimaan majoituspaikkaamme. Eihän bussillsta 
aamu-unisia reissaajia ihan hetkessä pihalle pistetä. Kamat 
kasaan salamana (...) ja perään ”mukava” bussimatka 
takaisin Herwoodiin.

-Mikko, Viljami, Huru & Timo
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Sunnuntai-iltana puoli kahdeksan aikaan löysin itseni Heikiltä 
brainstormaamasta jotain päheetä tekemistä illalle. Olimme Ilen ja 
Hegen kanssa kuluttaneet edellisen tunnin neppaillen ja dataillen, ilman 
sen kummempaa puuhastelua. Tarvitsimme jotain mielekästä. NYT.

Kun Heikki ehdotti tuhannetta kertaa, että lähtisimme driftaile-
maan, sain parhaan idean ikinä. Lähetään Korpparille! Yllätyksekseni 
tämä puolivitsillä heitetty ideé sai ehkä hieman turhankin innostuneen 
vastaanoton. Mutta siitä se ajatus sitten lähti.

Kellon tosiaan lähennellessä jo kahdeksaa päätimme tehdä tästä 
enemmän tai vähemmän ”nopeat syövät hitaat”-periaatteella naa-
makirjatapahtuman, jossa lähtöaika oli asetettu yhdeksäksi. Tässä 
vaiheessa kukaan ei vielä tiennyt tulisiko reissu tapahtumaan vai ei. 
Tarvittiin lisää lähtijöitä.

Ile tunnettuna nössönä ilmoitti, että lähtee vain, jos Manukin saadaan 
pakotettua mukaan, häneen kun oltiin jo alustavasti oltu yhteydessä. 
Jos oikein muistan, niin Manukin lähti mukaan, vain koska hänellä 
meneillään ollut jäätävä darra aiheutti seinien pystyakselin suuntaista 
liikettä, jonka seurauksena Toasin kämppä tuntui yllättävän ahtaalta. 
Mutta sen suurempia spekuloimatta meillä oli jo kohtalainen kööri 
kasassa. Eikun menoksi.

Ensimmäistä kertaa ikinä pääsin henkilökohtaisesti kokemaan yön 
yli kestävän ekscursion selvin päin, sillä rakkaalla nissukallanihan me 
olimme liikkeellä. Muiden osanottajien nesteytyksestä haluaisin kiittää 
KoRKia, koska juurikin edeltävänä päivänä olimme saaneet tuhannesti 
ylijäänyttä ja niin ollen ilmaista kaljaa ja lonkeroa vuosijuhlanakkisaunalta.

Matkalla kohti Korpilahden autuasta syleilyä pysähdyimme vain 
hetkellisesti Orituvalla. Tankattuamme yhden tai kaksi ateriaa per 
naama shoppailimme vähän evästä ja sen sellaista. Kuitenkin jatkoimme 
nopeasti kohti Korpilahden suloista kutsua.

Koska lähtömme aikataulutus oli onnistunut.. sanotaanko.. mielen-
kiintoisesti, olimme melko myöhään itse pelipaikalla. Tästä syystä jat-
koimme suoraan Korpilahden sykkivään keskustaan ja siellä koko kunnan 
sydämeen, Ohran Tähkään. Yllättäen kellon ollessa n. vartin yli yksitoista 
sunnuntaiyönä, oli Tähkä kohta sulkemassa. Ehdimme kuitenkin nopeasti 
kiskaista naamariimme yhdet kaljat ja/tai homopellevalkovenäläiset, 
sekä tutustua Tähkän erit-
täin laittomaan, tuuletuk-
settomaan ja seinättömään 
tupakkanurkkaukseen, jota 
ei siis ole erotettu tanssilat-
tiasta muuten kuin kahdella 
porrasaskelmalla. Itse pääsin 
myös pelailemaan perintee-
ni mukaan jokeripokeria, ja 
hävisinkin koko omaisuuteni, 
kuten tapaani kuuluu.

Kun aika tuli Tähkästä 
poistumisen, otimme Nis-
sukan taas alle ja heitimme 
muutamat legendaariset 
Korpilahden kyläringit ja 
jatkoimme majoituspaikal-
lemme. Täällä ilakointi jatkui 
neljään asti aamulla, vessiksen 
ja muiden hyvien kavereiden 
seurassa mm. pannuhuonetta 
tutkiessa. Välillä havahduin 
todellisuuteen ja tilanteen 

omituisuuteen, taju-
tessani Ilen, Manun ja 
Heikin istuvan lapsuu-
denkotini keittiössä, 
muropaketin vessis-
shoppauksille hervot-
tomasti naureskellen.  
Olisi siinä itse kukakin 
vähän ulalla.

Itse menin kiltis-
ti nukkumaan siinä 
neljän aikaan, mut-
ta koska olen nähnyt 
epämääräistä kuva-
materiaalia pojista 
vessapaperirullan 
kanssa siskoni huo-
neessa, olen melko 
varma, että heidän 
iltansa ei loppunut 
aivan samaan aikaan 
kuin omani. Emme 
myöskään oletetta-
vasti tule koskaan 
tietämään mitä Korpilahti-exculla oikeasti tapahtui.

Seuraavan aamun sarastaessa suuntasimme kohti Jyväskylää, 
tarkoituksenamme johdattaa Ilkka turvallisesti junalle. Aikaa kun kui-
tenkin oli, tutustutin pojat Jyväskylän eli koko maailman parhaaseen 
ruokapaikkaan, Ahjon Grilliin. Ahjolla pääsin taas yllättymään poikien 
tiedottomuudesta, kun jouduin neuvomaan heitä ostamaan taksarit, 
kun he itse etsivät listasta ”makkaraperunoita.” Olen tähän päivään 
asti varma, että meidät olisi naurettu pihalle, jos he olisivat jotain 
epäkeskisuomalaista murrettaan heittäneet tiskillä pöytään.

Grilleilyn jälkeen suuntasimme matkikselle, jossa heitimme Ilelle 
hyvästit. Tämän jälkeen kyynelsilmin jatkoimme Manun ja Heikin kanssa 
cittarin kautta kohti tuttua ja turvallista Tamperetta. Tavoitteenam-
me oli keretä Hervannan katsastusasemalle hakemaan Heikille uutta 
ajokorttia, joka loppujen lopuksi paljastuikin olevan lähetetty Kiteelle. 
Tästä lannistumattomina päätimme jatkaa excun hyvissä tunnelmissa 
Mikolle ottamaan muutamat oluet. Oma excursioni loppui seuraavana 
aamuna teppaillessani hakemaan autoni Mikon pihasta, kun olin sen hyvän 
harkintakykyni mukaisesti sinne jokusien oluiden tuiskeissa jättänyt. 

Korpilahti kun on sen verran uskomaton paikka, ettemme sitä 
muutamia rallireittejä ja Ohran Tähkää lukuun ottamatta kauheasti 
kerenneet näkemään, oletan tulevaisuudessa siintävän toisen, pidemmän, 
paremman, hienomman Korpilahti-excun. Sitä odotellessa.

-Ippa

KORPILAHTI-
SEIKKAILUK
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Nyt saatavilla äärimmäisen harvinaisena keräilykorttisarjana!
Nouda omasi lähimmältä jälleenmyyntipisteeltä ja päihitä kaverisi! K
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KoRK - kaikkien kaveri


