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Pääki(i)-rjoitus

M

aailma muuttuu. Niin muuttuu myös
korkkiruuvi. Kuten nokkelimmat ovat
jo ehkä huomanneet, korkkiruuvi on
siirtynyt, erään maamme laatumedian esimerkkiä seuraten, pienempään julkaisukokoon. Että miksikö?
Ainoa syy ei suinkaan ole se, ettei yltiölaiskat
toimittajat jaksaisi suoltaa A4 kokoista sivua
täyteen timantinkovaa asiaa. Kuten nokkelimmat ovat jälleen ehkä jo huomanneet, lehden
joka sivulta löytyvien värien lukumäärä on
lisääntynyt. Toisinsanoen kokoa pienentämällä, saimme lisää värejä ilman että rakkaan kiltamme talous kokisi merkittäviä menolisiä.
Lehden koon pienentyminen ja värien
lisääntyminen eivät suinkaan ole ainoat uudet
asiat. Päätoimittaja ja koko vanha toimitus on
laitettu vaihtoon. Uutena päätoimittajana pyrin
säilyttämään vanhan (hyvän?) tason, mutta
myös tuomaan lehteen jotain uutta!. Historiallisia hetkiä eletään myös toisella tapaa. Johtuneeko se uusien toimijoiden innokkuudesta
vai mistä, mutta korkkiruuvi (ainakin tämän jutun näkymien aikana) ilmestyy historiallisesti
ajallaan.
Oikeaan aikaan ilmestymisestä päästäänkin
seuraavaan aiheeseen. Korkkiruuvi

toivottavasti tavoittaa lukijansa kirkastusjuhlilla, jotka tänä vuonna järjestetään, missäpä
muuallakaan kuin omassa kotikaupungissamme Tampereella. Mikäpä olisikaan
parempi tapa viettää aikaa, kuin tutustua
kanssaopiskelijoihin muilta paikkakunnilta?
Toivotankin kaikille kirkkareille osallistujille
koko korkkiruuvin puolesta loistokasta juhlaa!
Kevään lehteen valitsimme aiheiksi
ajankohtaisia tai muuten tärkeitä aiheita.
Värien kunniaksi ja uuden toimituksen linjan
selväksi tekemiseksi: Lehdestä löytyy nyt
tissejä! (Vihdoinkin!) Muista jutuista hallitusesittely on lähes itsestäänselvyys, mutta toivottavasti lopuissa jutuissa on käsitelty tärkeitä
aiheita oikeista näkökulmista.
Korkkiruuvi ottaa mielellään vastaan palautetta, risuja, ruusuja, juttutoiveita, kehitysideoita ynnä muuta. Lehteä tehdessä helpottaisi tietää mitä jäsenistö haluaa lehdestänsä
löytää. Palautteen voi ohjata suoraan, kuten
edellisellä sivulla mainitaan, osoitteeseen hallitus@kork.fi. Myös killan palautelaatikkoon
päätynyt palaute löytää varmasti perille.
Päätoimittaja
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Puheenjohtaja
puhuu

T

erveisiä kaikille sinne kylmään ja

teeseen. Tätä varten kiltahuoneelta löytyykin

pimeään Suomeen täältä Karinkaaren

palautelaatikko, johon hallitus toivoo kaikilta

auringosta! Noh, ennen kuin voin näin

kiltalaisilta kiukkuisia avautumisia ja nillitystä.

huudella B-rapun palmun alta, niin täytyy vielä

Myös maili toimii: hallitus@kork.fi ottaa vas-

viettää jo taaksejäänyt helmikuu Tieteentorn-

taan kaiken, mitä sinne lähettää.

ien sohvia kuluttaen. Alkuvuosi on jo kuiten-

Kaiken yllekirjoitetun plagioinnin jälkeen on

kin näyttänyt, ettei tämä homma käy tylsäksi

aika kirjoittaa jotain itse. Kirkkarit ovat ihan

uuden hallitusporukan kanssa temmeltäessä.

kohta ja toivon mukaan siinä vaiheessa, kun

Ennen kuin vuosi ehti vaihtua, vietettiin

lehti ilmestyy, on jokaisella lukijalla jo hyvä

pitkää joululomaa jolloin myös allekirjoitta-

meininki ja huppeli päällänsä. Ah!

nut joutui joulurauhan vallitessa menemään

P.S. Muistakaapa opiskella ja ennen kai-

töihin. Työ-öiden pimeinä tunteina päässä

kkea tehdä töitä, että voitte vuoden päästä

pyörivät mm. seuraavat miljoonan pisteen ky-

maksella taas tukia takaisin tuhansilla rahoilla.

symykset: Teenkö tällä hetkellä asioita, joita
haluan tehdä? Käytänkö aikani oikeasti siihen,
mikä minua kiinnostaa?

Terveisin

Kiltatoiminnan kehittäminen pohjautuu en-

Mikko Haikonen

nen kaikkea jäsenistöltä tulleeseen palaut-
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TEK-Juttu
Oisko mitään kesätöitä
tai edes jäätelöitä?

T

erve vaan 45-vuotiaan Koneenraken-

saa töitä. Älä anna Kenian parlamenttivaalien

tajakillan jäsenet. Tiedättehän, että

masentaa, vaan hae sinäkin kesätöihin! Hae

monet opiskelijat hakevat kesätöitä

kuitenkin ennen toukokuun 10. päivää, kos-

juuri nyt? Tiesittehän, että TEKin jäseninä teil-

ka tällöin Tyynellämerellä näkyy täydellinen

lä on etulyöntiasema muihin hakijoihin, koska

auringonpimennys ja ennustaa migreeniä kai-

olette kaikki mahtavia teekkarisankareita.

kille vielä kesätöitä vailla oleville.

Jos teekkarisankarin viitta kiristää, kannattaa

Koneenrakentajakillan TEK-kyh ei suosit-

työnhakua löysätä käymällä osoitteessa www.

tele näitä sivustoja kenellekään joka välttelee

teekkarintyokirja.fi ja hakea tähtäimeen kone-

kesätöiden saamista:

teekkarille sopiva kesätyö. Ei silti kannata olla
ronkeli, sillä ronkeliteekkareiden urotyöt ovat

http://www.teekkarintyokirja.fi

asia erikseen.

http://teekkari.fi/fi/toissa/palkka

Jos olet päässyt toiseen kappaleeseen asti
TEK-jutussa, onnittelen. Kuulut tilastolliseen
kärkijoukkoon!

Globaaliuden

valta-aikaan

Kirkkarihuuman kynnyksellä,

Kyh tiedottaa uljaille koneteekkareille seuraa-

KoRKin kiltayhdyshenkilönne

via uutisia: Maaliskuussa konklaavi valitsee

Olli-Pekka Kariniemi

uuden paavin ja Keniassa järjestetään parla-

olli.kariniemi@tut.fi

menttivaalit. Tämähän tarkoittaa sitä, että joku
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Nice
try!
Talli.TUT

Maailma on pullollaan loistavia mahdollisuuksia tehdä
vaikka mitä, mutta silti valmistuttuaan suurin osa insinööreistä
valuu töihin suureen firmaan. Ihmiset, mikä teitä vaivaa?
Metso, Nokia ja muut vanhat
talouden veturit yllätettiin muutama
vuosi sitten housut kintuissa. Pankkien
töhöilystä alkunsa saanut lama kolkutti ovella, firmat olivat työllistäneet hyvinä vuosina jos
jonkinlaista hiihtäjää nurkkiin pölyyntymään,
eikä tehokkuudesta saati kehityksestä oltu
huolehdittu kunnolla. Lopputulos voitiin lukea
lehdistä: Metso vähensi satoja, UPM sulki
tehtaita, Nokiasta puhumattakaan. Tarvittiin
varmasti vähintään Pek-ka Himasen tasoinen
filosofi sanomaan, mistä Suomen työpaikat

tehdään: uusista yrityksistä.
A i van! Jos valmistumisen jälkeen menee töihin
muualle, työllistää itsensä. Jos taas perustaa
oman firman, työllistää siinä sivussa todennäköisesti pari kaveria! Selvitys oli siinä, 700
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000 € ja kassan kautta kiitos.

sille. Fyysisesti Talli on sähvötalossa (hyi!),
mutta siellä ei ole silti mitään sinistä. Omaa
liikeideaansa voi viedä eteenpäin muun muassa Tallin työkaluilla ja Coffee breakeilla maanantaisin. Loppujen lopuksi omasta ideastaan
puhuminen kun on tärkein taito, mitä liikeelämässä tarvitaan. En sano, enkä edes salaa
ole sitä mieltä että jokaisen opiskelijan pitäisi
perustaa yritys tässä, nyt ja heti, kun lämppärissäkin on tarpeeksi tekemistä. Jokaisen
opiskelijan tulisi kuitenkin miettiä vaihtoehtoa:
”Kun (jos) valmistun, haluanko olla pomo vai
jonkun muun hommissa?”

Myönnetään:
konetekniikan alalta on vaikeampi
perustaa pientä ja ketterää
yritystä ihan noin vain.
Työstökoneet ovat kalliita ja suuria, raakaaineet usein hintavia.
Toisaalta, kuka käskee
perustaa omaa valimoa? Esimerkiksi pienille suunnittelutoimistoille on aina kysyntää.
Pääomaksi riittää oma
pää ja tietokone, kenties
pari ohjelmistoa. Oman
firman pykääminen pystyyn
ei ole niin vaikeaa kuin voisi
luulla. Osakeyhtiönkin perustamiseen tarvitaan vain pari paperia,
2500 euroa pääomaa ja liikeidea. Niin
ja asiakkaat, jotka kantavat kottikärryllä rahaa firmaan.
TTY:llä kannustetaan yrittäjyyteen. Miksi?
Työpaikkojen takia, ja siksi etteivät yritykset
tee keksintöjä ja innovaatioita: ihmiset tekevät. Talli on oikea paikka ideaan, sen kehittämiseen ja liiketoimintaan liittyville kysymyk-

Tsekkaa seuraavana Tallin tapahtumana
20.3.2013 ENTRE-messut Pakkahuoneella.
Puhumassa muun muassa Mikko Kuitunen
(Vincit), Timo Vuorensola (Iron Sky ym.) sekä
Simo Frangen. Hyvä meininki ja propagandaa
tuutin täydeltä siis luvassa! Hyppää siis osoitteeseen www.en3.fi.

-Lauri // Talli

FAKTA: Juju Kiteboarding

Eli mitä?

Yksi tuoreimmista yrityksistä TTY:ltä on Juuso Tilaeuksen

Nimi: Juju Kiteboarding

ja kumppaneidensa perustama Juju Kiteboarding. 2012 pe-

Perustettu: 2012

rustettu leijalautailuun keskittyvä firma tarjoaa kursseja ja

Juuso: Korkkilainen, laijalautailun
harrastaja, hyvä tyyppi

myy tarvikkeita Tampereella. Idea sai alkunsa Espanjassa
ja on hyvä esimerkki siitä, ettei välttämättä tarvita maailmoja
mullistavaa tuoteideaa – hyvällä meiningillä pääsee jo todella
pitkälle.
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Missä: www.jujukite.fi, Näsijärvi, TTY
Miksi: Koska voidaan!

  




 
  
   
 

   

       
    

       
     
   

      
       
      


      
     

       
        
    

       
         
   
   

Alahyllyn punkut
K
orkkiruuvi päätti ottaa hoitaakseen
aina yhtä ajankohtaisen kysymyksen
parhaista alkoholituotteista tutkittavakseen, jotta lehteä lukevan opiskelijanrentun
pohjimmaisimmat tarpeet saadaan tyydytetyksi.
Juttusarjan avaa laajahko vertailu punaviineistä hintaluokassa alle 7€. Pitkäripaisen
nettisivut tarjoavat 41 ehdot täyttävää nimikettä. Mukaan vertailuun valittiin Stetson-Beret-metodilla kahdeksan eri viiniä, joten noin
viidennes tiukkaakin tiukemmat kriteerit täyttävästä tuotevalikoimasta tuli testatuksi.
Hintahaitari vaihteli Alkon halvimmasta
0,75L pullossa myytävästä punaviinistä (Don
Opas, 6,28€) kalleimpaan alle 7€ (Santiago
1541, 6,98€) vinkkuun, hajontaa oli siis huikeat 0,70€! Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia (heh) kallein ei olekaan paras eikä halvin
järkyttävin makuelämys, ainakaan raatimme
mielestä.
Jokainen punkku otti mukaansa yhden
asialleen omistautuneen (?) viininharrastajan.
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Vinettojen arviointi suoritettiin pullon ulkoasua
lukuunottamatta sokkotestinä siten, että raatilainen sai eteensä tuntematonta viintä parjattavakseen.
Testipenkissämme maisteluannokset tarjoiltiin budjettipunkkujen luonnollisessa esiintymisympäristössä, halvimmissa mahdollisissa muovimukeissa. Tämä takasi optimaalisen
arviointiympäristön viinin tuoksun estimointiin
yleisimmässä tutustumistilanteessa.
Loppuarvosanat saatiin laskemalla keskiarvo kahdeksanhenkisen raadin antamista
arvosanoista. Yleisarvosanaa ei ole määritelty arvioitujen ominaisuuksien pohjalta, vaan
korkea-arvoinen raatimme jäsenistö arpoi
sen(kin) tukevahkolta perstuntumalta kevyessä nousuhumalassa.
Fysiikan töiden hajottama Excel-orjamme ei
laskenut mittaustulosten keskihajontaa, mutta
näin silmämääräisesti vilkaisten se on hiukan
suurempi, kuin muilla ammattiraadeilla yleensä. Kuitenkin vahvahko konsensus saavutettiin siitä, että vertailuviineistä vain yhden voi

hyvällä omallatunnolla kehua maistuvan ihan
viinille.
Muiden tuotteiden vaihtelevan kevyt ei-viinimäisyys ei kuitenkaan suinkaan ole kaikissa
yhteyksissä negatiivinen asia. Arvioitu ”Nauttimisen helppous” voi nimittäin olla lähempänä
toivottua ominaisuutta, kuin ”Maku” tai ”Yleisarvosana” - ainakin mikäli päätavoitteena on
jumalahakuinen huominen.

1,55 %
1,50 %
1,45 %
1,40 %
1,35 %

Yllä:Testilaboratoriomme piinapenkki
Alla: Viinien välissä makuhermot oli nollattava

1,30 %
1,25 %
1,20 %
1,15 %
1,10 %

% per euro
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5,0
4,5
4,0
3,5

“Tätä pitää olla aina humanisti“Vähä niinku puolukkamehua ja
tytön varalta kaapissa. Ainut viinin
viinaa, ei viiniä”
makuinen tuotos”
“Aluksi tosi makea, lopuksi tosi kar“haisee ihan glögiltä”
vas, hyi saasta”

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Serenata

Hannibal
Tanniinisuus 0-5

5,0“Täähä o iha hyvää”
4,5

Footmark
Pinotage

Santiago
Don opas Vallis Queyras Santa helena (La?)Sol de
1541
chile
Tuoksu 0-5
Nauttimisen helppous 0-5
“Kännissä menee helposti alas,
toisvottavasti pysyykin”
“Ei haise mitään muuta kun vähän
pahalle”

“Tulee joku haju mieleen”

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Serenata

Hannibal

Footmark Santiago 1541 Don opas
Pinotage
Pullon ulkoasu 0-5
Maku 0-5
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Vallis Queyras Santa helena (La?)Sol de
chile
Yleisarvosana

Hallitus & toimihenkilöt 2013
Mikko Haikonen (3.vsk)
Puheenjohtaja & ATK-vastaava
“Norsunluiselta
istuimeltaan hallitsee
kanki kovana”

Timo Myllykangas (3.vsk)
Varapuheenjohtaja & tiedotus
“Opintoneuvon.
Luulevat, että tiedän
jostain jotain. Täh?”

Antti Kallunki (1.vsk)
Ekskursiovastaava & toimittaja
“Järjestää excun
vaikka Pohjois-Koreaan,
jos siellä juodaan”

Pii Suokivi (3.vsk)
Sihteeri
“Mistä mä saan sen
a:n, jossa on ympyrä
ympärillä? Tä?”
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Pekka Lätti (2.vsk)
Tapahtumavastaava
“Jallua tänään
nyt juokaamme iloiten
aamulla hyhhyh”

Minna Kettunen (3.vsk)
Rahastonhoitaja
“Tilit täsmäävät
Rahis sanoo tättärää
Ottaa oluen”

Mikko Merikoski (1.vsk)
Taloussihteeri
“Innokas hän on
vaeltamaan ja aina
hän syö keksejä”

Viljami Hoffrén (3.vsk)
Fuksivastaava
“Kaitsee fukseja
selittämättömällä
Loimaan kielellä”
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Juha Koljonen (1.vsk)
Yritysvastaava
“Hyvin innokas
Jotain pitäisi tehdä
Mutta komea”

Artturi Hoffrén (1.vsk)
Ekskursiotoimari
“Iloisin mielin
kanssa absolutistin
excuja järkkään”

Jani Kahari (2.vsk)
Tapahtumatoimari
“Aamun aurinko
miten tässä näin kävi
elon merkkejä”

Manu Hirvilammi (2.vsk)
Toimittaja & kopiokonevastaava
”Kenen turjakkeen
idea oli esitellä
hallitus haikuin?”

Anne Nuora (4.vsk)
Kirkkarivastaava & isäntä
“Olen vanha ja
väsynyt, mutta silti
aina iloinen!”
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Joonas Suontaus (2.vsk)
Päätoimittaja & taittaja
“Mistä runoksi,
kun pimeä on mieli,
ei valoa, saati runoa”

Lauri Pirkkanen (1.vsk)
Limuörp
“Roudaan limua
Välitän “virvokkeita”
Hirveä hiki”

Henri Tervo (2.vsk)
Yritys- ja fuksitoimari
“Hoidan fukseja
plus yritysjuttuja,
sen pituinen se”

Anton Miettinen (2.vsk)
Kiltaörp
“Maito oli loppu,
nyt löytyy kaikkialta
Milbonaa. Kiitos”

Seppo Vuokare (2.vsk)
Ilkka Toivanen (2.vsk)
Saunaörp
“Tumma varjo on
lähtenyt kesken vuoden
Sori, pärjätkää”
“Ilkka tulee jee,
hommat jatkuu, taas kerran
sauna lämpeää!”
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Ahti Honkanen (3.vsk)
KV-vastaava
“Kolmatta vuotta
hallituksessa roikun
eroon et pääse”

Terhi Alaviitala (N.vsk)
Lukkari & alumnivastaava
“Lukkari laulaa,
alumneista huolehtii
”Silloin kun minä”

Olli-Pekka Kariniemi (N.vsk)
TEK-kiltayhdyshenkilö
“Montako vuotta
menee makkaran kasvuun
taskussa juujaa”

Natalia Kovru (?.vsk)
Kiltakummi
“kiltakummina
on joku mikkiläinen
tunteeko joku? “
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11:55 A.M.
KAMPPI SHOPPING CENTER, HELSINKI, FINLAND

Are you ready to make
Liz and thousands of other
visitors’ shopping trip a
pleasant experience?
KONE is one of the world’s leading elevator and
escalator companies. We provide eco-efficient
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
Daily traffic flow: Kamppi shopping mall
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Suppea emulaattoriteoria
N
aama kiinni ruutuun, ikkunat kiinni ja
pelit auki. Iltaa viettelevän ryhmämme
mielestä tämän ei tule olla pelkästään
valoa pelkäävän tietoteekkarin yksinoikeus,
joten suoritimme lyhyen, mutta sitäkin eksoottisemman kulttuurimatkan synkässä ja myrskyisessä Herwoodissa.
T(yhjänt)oimittajamme
tilasi
mielenhäiriöissään neljä peliohjainta eBayn välityksellä. Kiinan pimeimmässä nurkassa lapsityövoimalla pyörivä hikipaja (?) veloitti näistä
härveleistä 21,56 Yhdysvaltain rahaa. Euroja
meni yhden pihisti hankitun humalatilan verran, joten otimme tavoitteeksi selvittää, että
oliko se sen arvoista.
Ohjaimet lykättiin kiinni jo etukäteen askarreltuun HTPC:seen, johon asennettiin emulaattorit PlayStationin (ePSXe) ja Nintendo
64:än (Project 64) matkimiseksi. Isot pojat
netissä kertoivat, että kummallekin emulaat-

torille on helppoa löytää peleistä napsitut romtiedostot, jotka mahdollistavat pelaamisen
ilman alkuperäisiä pelejä. Raatimme ei tietenkään harrastanut tälläisia syntejä, ei missään
nimessä, ei...
Pahin yksikseen nurkassa datailu päätettiin
jättää stereotyyppisen datahiiren tehtäväksi,
joten nappasimme testiin vain nelinpelejä.
Tämä rajoitti vaihtoehtoja yllättävänkin paljon.
Ainakin allekirjoittaneen lapsuudenrakkaus,
Crash Team Racing (PSX), toimi nelinpelinä
todella hyvin. Pelille iso plussa siitä, että kilpaajamisen lisäksi tarjolla oli aloittelijaystävällisempi muiden henkiseen ja fyysiseen rusikointiin keskittyvä battle-pelimuoto.
Testaajille uudempi tuttavuus, Super
Smash Bros. (N64), osoittautui hyväksi peliksi
alkoholin kanssa sekakäytettynä. Peliä voisi
kuvailla lyhyesti sanalla: ”hakkaa-kaikkianappeja-kuole-homo-tekkeniä-vähän-niinku-

18

muttei-kuitenkaan-elä-vittu-heitämua-kentästä”.
Lopullinen vastaus känni vai ohjaimet
-dilemmaan jäi hämärn peittoon, koska illan
lopputulos oli känni ja ohjaimet. Tämä heijastunee
myös
vakavahenkiseen
plus-miinus-tilastointiin illan aikana puhuttaneista
aiheista.
Yhteenvetona
todettakoon, että C2H5OH :n
nauttiminen testikokoonpanossa oli vähintään yhtä
viihdyttävää kuin keskivertojuottolassa. Voin siksi käsi Raamatulla (kirjoittaja
ateisti, toim.huom.) vannoa, että hankinta oli
jokaisen puupennin arvoinen, sekä suositella
vastaavan
kokoonpanon

pykkäämistä. Ainakin pelivälineet ovat seurana vielä selkeästi pidempään, kuin ahkeran
kännäämisen jälkeinen krapula ja morkkis.
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KoRK - kaikkien kaveri

