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Päätoimittaja:

▼▼

Koneenrakentajakilta vahvistui taas uuden lukuvuoden mukanaan tuomilla uusilla fukseilla.
Kelpo väkeä saunotettiin ensimmäistä
kertaa fuksisaunalla 22. elokuuta.

▼ Näin talven odotuksen keskellä on
hyvä muistella mennyttä kesää. Kruisingilla oli huisia, taas kerran. Kuvassa
arvon risteilijöitä ympäri maailman,
nakkilaisia sekä valokuvan kaunis Pyhäjärven ulappa. Sää oli kuin morsian.

Lauri Nurttila

Taitto:

Joonas Suontaus

Toimittajat:

Ilkka Huru
Ville Kukkonen

Palaute

hallitus@kork.fi

Painopaikka
Kopijyvä

Levikki

120 kpl

Pää(tön)kirjoitus
Lauri Nurttila

S

anovat, että hyvää kannattaa odottaa.
Korkkiruuvin tapauksessa en tiedä hyvästä, mutta ainakin odotus on ollut
pitkä! Perinteisesti tämänkin aviisin kohdalla kaikki määritellyt deadlinet on ylitetty aikaa sitten, ja olen näkevinäni pj-Annen hiuksissa
lievää harvenemista.

eineen ja päättömine projekteineen jää valitettavan monelta kokematta. Tosiasia kuitenkin on,
ettei hyvillä kurssiarvosanoilla voi korvata kokemusta. Laput silmillä neljässä vuodessa valmistunut pikainsinööri ei ole ainakaan sen parempi
työntekijä kuin seitsemän vuotta eri tehtävissä luuhannut, tuhanteen ihmiseen tutustunut Teekkari.
Käykää hyvät ihmiset killassa, skipatkaa matiEi kuitenkaan keskitytä kalenteriin, vaan itse kan harkat norja-lautan rakentamisen vuoksi ja
olennaiseen – eli ka... Korkkariin. Tässä lehdessä lähtekää tekemään vaikka speksiä. Elämänkokemuun muassa selvitetään kaljacoolerin arvoi- mus taattu!
tus, käydään Norjassa ja puhutaan
Tämä kädessäsi oleva lehti on almuuten vain pehmoisia. Vanhaan
lekirjoittaneen
viimeinen ponnistus
”I love deadlines. They
verrattuna uudistuminen on ollut hypäätoimittajana. Lapsi on ruma,
make nice sound
vin maltillista, mutta mitä 45-vuotimutta ainakin tekijöidensä näköinen.
when passing by.”
aalta killalta ja lähes yhtä vanhalta
Pari vuotta lehden teossa on sujunut
lehdeltä voi odottaakaan? Kiltamme
rattoisasti, mutta nyt on meikäläisen
nelivitosia vietetään näillä näppäimillä. Korkkiru- aika siirtyä seuraaviin hommiin Tallin yrittäjyysuvi onnittelee KoRKia – toivottavasti vuosia on palveluihin. Ei saa silti olla huolissaan, sillä lehden
tutkintouudistusten ja muiden mylläysten aikana taso tästä tulee tuskin nousemaan! Pohjalla on
edessä vähintään yhtä monta.
aina tilaa.
Ei muuten ole helppoa olla kilta! Nykyään joka
tuutista pusketaan propagandaa valmistumisen
tärkeydestä, opintolainan takaisinmaksusta ja
työurien pidentämisestä. Tässä painostuksessa
teekkarielämä kaikkine tapahtumineen, kaver-

Ugh. Olen puhunut.

Lauri nurssi Nurttila
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Puheenjohtajan
pakinat
Anne Nuora

Syksy. Sade. Sienet. Pimeys. Fuksit. Euro. Nokia. nuoria naisia. Pojat taisivat myös huomata, että
Cruising. Badekarpadlingen. 45.
joka toisella naisista oli juuri oikeista paikoista
Syksyni starttasi kunnolla vasta KoRK Cruisingilla. Fuksiviikoilla ehdin vain pyörähtämään killassa
ja luottamaan uljaisiin fuksivastaaviin ja sankarillisiin tutoreihin. Hölmösti en tajunnut lopettaa
kesätöitä ajoissa. Jos siis olet fuksi ja luet tätä juttua, etkä tiedä kuka olen, niin flodhäst ni ær.
Mielestäni jokaisen oikean koneteekkarin pitäisi kerran elämässään käydä Norjassa, exculla.
Noin 48 koneteekkaria, 30 tuntia yhteistä aikaa
bussissa ja 22 euroa trondheimilaisesta wok-ateriasta. Joudut lähtemään ulos pimeästä ja tunkkaisesta Hervanta-yksiöstäsi, uskaltaudut Tampereen rajojen ulkopuolelle ja tajuat kuinka Suomi on
oikeasti halba maa. Excun määränpää, Trondheim
ja kylpyammesoutukilpailu viimeistään saa sinut
ymmärtämään reissun eeppisyyden. Tänä vuonna ihmetystä excuporukan keskuudessa aiheutti
myös norjalaiset naiset. Emme muuta nähneetkään kuin jyrkkiä mäkiä ylös kipuavia, hehkeitä
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puristavat juoksutrikoot... Trondheimissa oli myös
erittäin varteenotettavia Alexander Rybakkeja ja
viikinginalkuja. Jo pelkästään hyvännäköisyysbarometrin takia kannattaa olla keväällä ensimmäisenä jonossa, kun excun ilmoittautuminen
aukeaa.
Norja-turvotuksesta selvinneenä voisin myös
itse etsiä jostain kaapin perältä juoksuhousut ja
lähteä syyspimeällä kipuamaan Lukonmäkeä
ylös. Ei olisi yhtään pahitteeksi mahtua juhlamekkoon 1.12. pidettävissä Kuninkaallisen Koneenrakentajakillan 45-vuotisjuhlissa. Ilmoittautumalla
juhlille (5.11. alkaen), takaat paikkasi juhlilla ja
tiedät mistä kertoa työkavereillesi firman pikkujouluissa 10 vuoden päästä.

Äidin. Pienet. Sienet. Ryyppää. Viinaa. Taas.
Jotarpeeksisukunimestäänvitsejäkuullut,
Anne Nuora

TEK

Tekniikan Akateemiset
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ässä artikkelissa käydään läpi Tekniikka
ja Talous –lehteä ja mietitään mitä siitä on
hyötyä. T&T -lehti tulee kaikille TEKin jäsenille ilmaiseksi viikottain postiluukkuun.
Monessa opiskelijakämpässä T&T löytyy useimmiten keittiön pöydältä tai wc-pytyn välittömästä
läheisyydestä. Uusin lehti nro 31 aloittaa vahvasti
tarjoamalla etusivulla pääuutisen Aalto-yliopiston
teekkareiden ja lääkisopiskelijoiden yhteistyöstä.
Startup-yritys on jälleen kerran ylittänyt uutiskynnyksen.
Ensimmäisten aukeamien uutispalstoilla pääset
seuraamaan Suomen ja ulkomaiden teollisuuden
näkymiä aitiopaikalta. Uutisointi on teknisestä
näkökulmasta asiantuntevampaa kuin muissa sanomalehdissä ja joskus uutisissa saattaa vilahtaa
jopa entisiä koneteekkareita. Ruotsinkielellä
kirjoitetut jutut tarjoavat kevyttä treeniä Ruotsia tekniikan opiskelijoille-kurssin tenttiä varten.
TEK-lehden mainoksista haalaritiimiläiset ja vuosijuhlien mainosmyyjät voivat tarkastella, mitkä
teollisuusyritykset panostavat tällä hetkellä mainostamiseen. *vinkvink*
Sarjakuvia T&T -lehdessä on kaksi, Frankensteinin henkilöstöpalvelu ja Putkiaivo. Kumpikaan
ei välttämättä yllä huumorillaan sarjakuvastrippien kirkkaimpaan kärkeen, mutta sarjakuvien
aiheet ovatkin insinöörimäisempiä kuin useammat muut sarjakuvat. Olisi parhautta jos T&T-lehdessä olisi Mustanaamion kaltainen jatkosarjis

diplomi-insinöörin jännittävästä, seikkailuja pursuavasta elämästä. Vai voitko kieltää?
Tekniikka ja talous –lehti tarjoaa viikottain
mielenkiintoisia aiheita Supergraafi-jutussaan.
Tällä kertaa selvisi mm. savolaisen mafian suuresti kunnioittaman taitelijan Jaakko Tepon olevan
koulutukseltaan insinööri. Seuraavat pari aukeamaa käsittelevät jotain tiettyä teemaa, kuten tällä
kertaa pumppausta ja aineensiirtoa. Epäilemättä
kainalot perspiroituvat konetekniikkateemaa lukiessa. Lehden lopussa on monenlaista pähkinää
purtavaksi. Ne haastavat älykkyydessä heidätkin,
jotka ovat päässeet kaikki insinöörimatematiikat
läpi. Perusinsinööri Veijo taas haastaa ajattelemaan maailman menoa ja Veijon maailmassa esitellään paikkoja, joihin tekniikasta kiinnostuneet
reissaajat voisivat matkoillaan poiketa.
Etsi kotoasi lehti käteen ja lue. Jos et löydä
lehteä mistään, et todennäköisesti ole vielä TEKin
jäsen. Liity siis TEKkiin!
Syyssadeterveisin,
Koneenrakentajakillan
makkaranpaistovastaava, TEK-kiltayhdyshenkilö
Olli-Pekka Kariniemi
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V

anhaan hyvään aikaan metallikaivokset
pyörivät, vedet virtasivat minne pitääkin ja
vihervasemmistolaiset hippiäiset oli kahlehdittu tunturikoivuihin puolustamaan liito-oravan papanoita. Siihen aikaan viime keväänä
Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin myös
metallinjalostajien Toimitusjohtajat Tentissä -tapahtuma. Liituraitahousunsa penkkeihin asettelivat Jyrki Makkonen (Boliden), Anders Moliis-Mellberg (Fnsteel), Joni Hautojärvi (Norilsk Nickel),
Mika Seitovirta (Outokumpu), Seppo Ronkainen
(Outotec), Heikki Nyholm (Ovako), sekä Sakari
Tamminen (Rautaruukki).

tutuksi tullut suomenruotsalainen hujoppi Peter
Nyman, ja kysymyksiä sai esittää myös yleisöstä.
Itse johtajille oli selvästi juotettu rentouttavaa tai
sitten he olivat oikeasti mukavia tapauksia, sillä
vastaukset esittämiimme kysymyksiin muun
muassa koulutuksen tarpeellisuudesta olivat hyviä, jopa vitsikkäitä. Olihan joukossa toki mukana
vanhoja teekkareita. Mitään maailmoja mullistavia tai lööppeihin nousseita avauksia ei kuultu,
mutta se tuskin oli tapahtuman tarkoituskaan.
Ennemminkin tenttausosio keskittyi tunnelman
luomiseen ja ajankohtaisiin aiheisiin muun muassa taloustilanteesta.

Tamperelaisten teekkarien päivä oli kaikin
puolin menestys, sillä samaan aikaan Messukeskuksessa pidettiin metalliteollisuuden alihankintamessut. Sanomattakin lienee selvää, että
kaikenlaista sorvia, härveliä ja robottia oli enemmän kuin koneteekkarin märässä päiväunessa
keskimäärin. Aamupäivän kiertelyllä kiinnostusta
tuntuivat herättävän ainakin kannettava 3d-skanneri (kuvitelkaa mahdollisuuksia firman pikkujouluissa!!), snapsilasien sorvaamiseen soveltuva
monitoimikone sekä työkaluvalmistajan muodollisesti pätevä esittelijätyttönen.

Reippaan puolentoista tunnin jälkeen Metallinjalostajat ry tarjosi osallistujille vielä buffetin juomineen (!). Myös itse johtajat saapuivat
seuraksemme syömään, ja taisipa muutama olut
maittaa heillekin. Jutustelu syömisen ja juomisen
ohessa olikin ehdottomasti tapahtuman parasta
arkea, ja kuulemma jopa muutama käyntikortti
ehti vaihtaa omistajaa. Varsin onnistunut tilaisuus,
siis.

Tätä kirjoittaessa seuraavasta tapahtumasta
ei ole tietoja, mutta Korkkiruuvin toimitus suosittelee lämpimästi osallistumaan tenttaukseen ensi
Iltapäivällä päästiin itse asiaan. Tilaisuuden keväänä. Onpahan ainakin olutta ja Peter Nyman.
juonsi maikkarin Mediapeli -visailuohjelmasta
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KONEMIES
KOKEILEE:
“Onpas saa*anan ruma parveke”

E

lämä heittää aina välillä viattoman
koneteekkarin eteen tilanteita, joista ei
pelkällä Solidworksilla selviä. Tiedättehän,
muuten nätti kämppä mutta kuka prkle on
valanut parvekkeen lattian niin, että se näyttää
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lappeen Rantalaisen oksennukselta norja-bussin
peräseinässä? Kaiken lisäksi se on ruma, kylmä
jaloille ja kaikin puolin ikävä, joten tuumasta toimeen: tehdäänpä tuosta laattalattia!

1

Hyvin suunniteltu on vielä kokonaan
tekemättä, joten jätetään suunnittelu
pois! Laske partsin pinta-ala, ja totea että
”24 laattaa lienee passeli. Puuta menee
noin... paljon.” Hae puut tutulta tai muuten halvalla. Tässä tapauksessa käytettiin lämpökäsiteltyä lautaa ja nurkista löytynyttä filmivaneria.
Työkaluiksi kannattaa hankkia jotain, mikä liikkuu sähköllä tai edes polttomoottorilla.

2

Lautojen leveys ei ole koskaan kovin vakio, joten
tarkempi mittojen suunnittelu on nyt paikallaan.
Iteroimalla xyz-funktioon lautojen leveys, haluttu laattojen väli
ja avattujen kaljojen lukumäärä
saadaan tulokseksi jotain. Tällä
kertaa 55*55 cm laattoja parin
sentin väleillä. Höylätään ja pätkitään päällilaudat ja filmivaneria
soiroina rungoksi. Pro tip: kannattaa suunnitella laatat neliöiksi,
muuten valmiiseen lattiaan jää
outoja koloja.

3

Budjettirakentaminen jatkuu, sillä pajan nurkista
täytyy kaivaa seuraavaksi laatikollinen ruuveja.
Huomaa, että lämpöpuu on haurasta kamaa, joten käytä ohuita
ruuveja tai poraa reiät puuhun.
Kipsilevyruuvit olivat hyvä ratkaisu, sillä poran kanssa ei tarvinnut
tällä kertaa sählätä. Siispä korkataan seuraava olut ja ruuvataan
laudat kiinni vanerisoiroihin. Välit
kannattaa mitata jollain tieteellisen tarkalla työkalulla, kuten sytkärillä.

4

Ta-Daa! Tässä versiossa
jokainen laatta menee
yhdestä
reunastaan
seuraavan alle, joten ne
pysyvät paremmin paikallaan
eivätkä kippaa. Välttämättä laattoja ei tarvitse ruuvata toisiinsa
kiinni – se helpottaa elämää.
Lopuksi säädetään laattojen välit
käsisahalla kohdalleen, otetaan
olutta uudella parvekkeella ja todetaan että hyvähän siitä tuli.

Kannattiko?
Itse tekeminen kannattaa, jos
• Vapaa-aikaa on liikaa
• Saat tarvikkeet halvalla tai ilmaiseksi
• Työkalut pysyvät kädessä
• Halvimmat laatat maksavat noin 5e/kpl = 120 euroa
• Itse väsäten materiaali on parempaa, mutta lopputulos
...se riippuu koneteekkarista.
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Badekarpadlingen 2012

▼

▼Reissussa oli mukana myös bussillinen Ot-

Reissukertomuksen kirjoittaja
aniemen teekkareita. Kuvassa esitys montako lähtöä tekemässä. Psih nro 1, jonka
teekkaria mahtuu laivan hyttiin. Setämiehillä vuoksi leveä hymy naamalla.
oli oma muistisääntönsä hytin numeroa var- To 27.9.2012 Hervanta, Finland
ten. ”Ensimmäiset kaksi numeroa ovat syntymävuoteni -1, ja 16 –vuotiasta voi jo päästellä.” (8716)
09:21:34 [Lateksi] Mietitään aerodynamiikka
viheltäminen on vaikeata
Buffetissa kuultu keskustelu: Oletko sinkku?
En. Miksi? Koska seurustelen
To 27.9.2012, Meri
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Kuten kuvasta voi päätellä, ▼Karaoken puuttuessa laivan ohjelmatarjonnasta, jouemme lähteneet soitellen sotaan. duimme keksimään oheistoimintaa. Tässä esitys kuinka
pitää musavisan vastaukset salassa muilta. (Toim. huom.
Melat tanaan! Peukku nro 1
To 27.9.2012, Hervanta, Finland
Toimittaja voitti bingossa suklaalevyn!)

▼

P

erinteinen turskaexcu järjestettiin taas syyskuun ja lokakuun
vaihteessa keskiviikon ja maanantain välisenä yönä. Matkaan
lähti parikymmentä reipasta koneteekkaria. Mukaan kutsuttiin
myös setämies, arvon herra Diplomi-insinööri Antti Korhonen, entinen koneteekkari Otaniemestä. Käykäämme läpi matkan tapahtumat
keräämämme todistusaineiston avulla (kuvat ja reissu-irkki).Tulomatkalta
ei ole kuvia niin pakko tyytyä irkkiin: Kuultua bussissa fuksin suusta:
”Mikään ei ole niin kallista kuin… Vittu!”
01:54:13 [HagsE] Fuksit pois leffan edestä, menee juoni ohi.
11:55:36 [Anzsu] Muumeja ja vaahteranmäen Eemeliä ruotsissa! Vad Fint!

Torstai 27.9.2012, Meri

Kolme iloista metromatkustajaa lähdössä Kuninkaalliselta teknilliseltä yliopistolta
Gamla Staniin nauttimaan illallista. Hetkeä ennemmin pidimme hiljaisen hetken ja
muistolaulelman kassista pudonneelle viinipullolle. Peukut nro 2 ja 3. KTH:lla suoritimme perinteisen tradition: suihkulähteessä kastautumisen.
23:12:24 [yontimoo] jack daniels –burgeri ei ollut parin kympin arvoinen. yliopiston
grilli oli jepa.
Torstai 27.9.2012, Tukholma, Sweden

▼

Ihme että lautta rakentuu, näyttäisi että paikalla on vain päällysmiehiä. Lautta
tosiaankin saatiin valmiiksi ja se havaittiin erittäin toimivaksi ja jämäkäksi. Pääsuunnittelijana toimi Setämies Hannu Virtanen. Lautan valmistuttua kävelimme majoitukseen ja vietimme Norjalaisten isännöimää iltaa Moholt:ssä, eli opiskelijakampuksessa.
Perjantai 28.9.2012, Trondheim, Norway

▼Uljas

lauttamiehistömme valmiina taisteluun tavoitteenaan kansainvälisen sarjan voitto. Ammuksia oli vähintäänkin riittävästi kananmunista bioaseisiin. Melojen
sotamaalausten Suomi-teema luo kansallistuntoa tähän kansainväliseen kylpyammesoutukilpaan.
Lauantai 29.9.2012, Nidelven –joki , Trondheim, Norway

▼Taistelun pärskettä kovimmillaan. Otaniemen lautta räjähti jo rantakivikkoon. Olisi-

Kyllähän reissulla muistettiin myös irrotella. Tanssina ilmeisesti on perinteinen
ratsastustanssi Skandien vuoristosta. Perinteitä kunnioitettiin pukeutumalla asiaan
kuuluvalla kunnioituksella.
Lauantai 29.9.2012, Trondheim, Norway

Kork on kaikkien kaveri. Lahjamme norjalaisille edistää läheisyyttä ja lämpöä.
Lauantai 29.9.2012, Trondheim, Norway

▼

kohan delfiinipalkinto tulossa 6 vuoden tauon jälkeen takaisin Tampereelle. Katsojia
oli kiitettävästi katsomassa kun kirjaimellisesti paska lensi kaaressa Nidelven –joella.
Lauantai 29.9.2012, Nidelven –joki , Trondheim, Norway

▼

▼

Voittajan on helppo hymyillä. Kuvassa voitokas joukkueemme paikalliseen tapaan
ikke byxorna. Kuvasta puuttuu kuvaaja Setämies, DI-KorhosAntti.
Lauantai 29.9.2012, Banketti, Trondheim, Norway

Ratkiriemukas reissumme siirtyi paluumatkalle, joka sujuikin ilman suurempia ongelmia (Otaniemen bussi hajosi Tukholman terminaaliin).
Paluumatkalla lauloimme karaokea menomatkankin edestä. Kovankaan
vonkauksen jälkeen reissulle ei tällä kertaa saatu panofuksia. Laivamatkan
railakkuutta kuvaa ote reissu-irkistä.
10:12:03 [Viljkki] Kuski numero 1 puhalsi alkolukkoon, bussi ei käynnistynyt. Kuski numero 2 puhalsi alkolukkoon, bussi käynnistyi.
10:13:31 [dodo] Ei tullut panofuksia tänä vuonna. Onneksi vajottiin edes
alas
10:22:11 [dodo] Tulikohan panokuski?
10:31:51 [@handuc] tekn. yo atm, setämies kukkonen –parempi kuin
skrillex!
10:35:41 [yontimoo] bussissa kuultua: ”Helsinki on Suomen Turku!”
Reissu oli antoisa ja Setämiehetkin selvisivät reissusta elävänä vaikka ovatkin jo vanhoja. Ensi vuonna uudestaan!
Kirjoittaja: Ville Kukkonen Kuvat: Antti Korhonen ja Anne Nuora
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▼
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TESTISSÄ

KALJAcoolerit

”ONKO NÄISTÄ OIKEESTI MIHINKÄÄN?”
Korkkiruuvin tiukkaakin tiukempi tieteellinen raportti paneutuu syvälle asian ytimeen ja selvittää, kannattaako kaljaa suojata varmuusvälineellä vai nauttia sellaisenaan.

K

aljacooler on kaljatölkin päälle vedettävä, neopreenista tai muusta synteettisestä aineesta kötöstelty suoja,
jonka on tarkoitus estää tölkkiä lämpenemästä illanvietossa tai saunassa. Coolereita saa
koulussa ainakin titeltä ja skillalta (hyi!) sekä esimerkiksi mainoksena eri firmoilta. Usein moista
suojaa käytettäessä herää epäilys, josko se toimii
ollenkaan. Lämpeneekö tölkki samalla vauhdilla
esimerkiksi saunan löylyssä? Päätimme ottaa
selvää.

nitettävä lämpömittari. Terveisiä labraan, että mittarit näyttävät päin persettä. Toivottavasti muutos
on oikein. Testiin valittiin titen cooler sekä skillan
omaa vastaava mainoscooler toimitusvaikeuksien
takia. Coolerit kasteltiin oikeaoppisesti kylmällä
vedellä, kolme kappaletta jääkaappikylmiä nestemäisiä virvokkeita asetettiin huoneenlämpöön,
mittarit tökättiin tölkkiin ja katsottiin, mitä tapahtuu.

Seuraavan sivun kuvaajasta näkyy, että alussa
lämpötila oli noin +8 astetta. Tunnin mittailujen
Tarkan poikkitieteellistä testiä varten lainat- aikana tölkki ilman cooleria lämpeni 6 astetta
tiin fysiikan labrasta (kiitos yhteistyöstä) kolme ja titen coolerilla varustettu 4 astetta. Paksulla
termoparia. Termopari on siis yleismittariin kiin- mainoscoolerilla varustettu tölkki lämpeni vain 2
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astetta! Hämmästyttävää! Testiä jatkettiin, kunnes lämmitä tölkkiä. Tuskin kaljahifistelijät coolerista
kaikki tölkit olivat huoneenlämpöisiä. Tähän meni hyötyvät, mutta meille talouskaljan juojille se on
aikaa noin 1,5 tuntia.
mukava lisä esimerkiksi haalarin taskuun. Skillan
cooler maksaa 3,50e ja titen ohuempi vastaava 2
Näyttää siltä, että cooler todellakin toimii ja pitää euroa.
tölkin hieman kylmempänä. Ero paljaaseen tölkkiin ei kuitenkaan ole kovin suuri. Kenties suurin Vinkki: ruman logon coolerista voi peittää esihyöty on oman tölkin tunnistaminen (hyödyllistä merkiksi KoRKin uljaalla haalarimerkillä.
esimerkiksi teekkarisaunalla!) ja se, ettei käsi
Lämpötila (°c)

Paljas
Mainos
TiTe

Aika (min)
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KoRK - kaikkien kaveri

