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Päätöskirjoitus
Heipähei taas!
Hyvää joulua tai alkanutta uuttavuotta, riippuen siitä minä ajankohtana lehden poimit
käteesi. Tällä kertaa korkkiruuvi on tyylillensä
uskollisena hieman myöhässä, pahoitteluni
siitä. Toivottavasti seuraajani hoitaa hommat
täsmällisemmin.
Lehdestä itsestään, hyvä lukija, löydät
toivottavasti mieleistä sisältöä. Toimitus on
kuuppa punaisena miettinyt, että mitähän kiltakansa haluaa lukea lehdestään ja päätynyt
sitten tälläiseen lopputulokseen. Ilmeisesti
lehteen ollaan kuitenkin oltu tyytyväisiä, sillä
edellisessä numerossa pyytämäänne palautetta lehdestä, sen jutuista ja ulkonäöstä, tuli
huikeat 0 kappaletta, joten ilmeisesti kaikki
ovat tyytyväisiä. Hihhei!
Tällä kertaa sivujen kätköistä löytyy perinteisien vakiopalstojemme lisäksi myös jotain
uutta. On ilo esitellä myös uusi (vakio?)palsta,
Nillipalsta. Kiitos uudesta palstasta kuuluu
vanhoille nilleille, erityisesti Terhille. Lehdestä
voi lukea myös pitkän hiljaiselon jälkeen konetytöistä, ratkoa puuhanurkan tehtäviä, tutustua alkometritestiin, lukea KoRK:n voitokkaasta osallistumisesta jäynäkisaan ja matkustaa
aikakoneella yli vuosikymmenen taa, silloisen
korkkiruuvin pariin. Mutta ei siitä enempää,
ole hyvä ja lue itse!
Tämä on samalla viimeinen pääkirjoitukseni, on aika jättää hyvästit korkkiruuville ja
toivottaa onnea tuleville toimijoille! Tason
pitäminen sopivana (alhaalla) ei liene mahdotonta teillekkään. Toivottavasti jatkatte ainakin
aloittamaani, jo kahden lehden mittaista, 2.
sivun tyttö-perinnettä.
Kiitos & heihei,
-sumppi, eläköityvä päätoimittaja
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Mä oon vittu
PEEJII -palsta

V

Tämän puheenjohtajapalstan kirjoitushetkellä kuluu joulukuun kymmenes päivä.
Puheenjohtajavuotta on jäljellä tasan kolme
viikkoa. Seuraavan kolmen viikon ohjelmaan
kuuluu pääasiassa tenttiin lukua, kandin kirjoittamista ja toimintakertomuksen väsäilyä.
Kuka väittikään, ettei pj-vuonna ehdi opiskella? Pötyä, sanon ma.

uosijuhlasitsien jälkeinen tervehdyshenkäys kaikille lukijoille!

Edellämainittujen juhlien jälkeen
ainakaan allekirjoittanut ei alkoholivapaita
henkäyksiä puhallellut vielä moneen päivään.
Täysin vastakohtaista voi hönkiä lappeen
Rannan konekillan puheenjohtaja, joka oli
lauantaisunnuntaikombinaation
vesilinjalla.
Hatunnoston arvoinen suoritus, johon tuskin
kukaan muu olisi edes pystynyt.

Lopuksi käytösopas vuosijuhlille:

Kulunut vuosi on pitänyt sisällään vaikka
mitä. Eeppisimmät muistot tai ainakin repaleiset muistikuvat ovat reissuilta ulkopaikkakunnille ja muu toiminta Tampereella ulkopaikkakuntalaisten kanssa. Opiskelijapiireissä
ympäri maan pyörii uskomattoman hienoa
porukkaa, ja kiltatoiminta on oivallinen paikka
verkostoitua.

1. Älä vastaa puhelimeen pääjuhlassa. Älä
varsinkaan puheen aikana.
2. Älä juo toisten juomia ilman lupaa.
3. Silliksellä saunassa älä kommentoi
muiden naisten (tai miesten) ulkoisia ominaisuuksia.
4. Älä sammu vieraassa kaupungissa silliksellä. Kotiin on pitkä matka.

Vuoden aikana kiltahuone koki pieniä kosmeettisia muutoksia. Viimeinen ATK-pääte
poistettiin viemästä tilaa, ja sohvat järjestettiin uudelleen. Ensi kesänä luvassa lienee
suurempi remppa, jonka tarkemmat suunnitelmat selvinevät myöhemmin. Äärimmäisiä
uudistuksia tapahtui jo syksyllä: kahvikamera
kertoo, onko kiltahuoneen pannuissa kahvia.
Kameralla voi myös kätevästi tarkistaa, lataavatko fuksit tai muut(!) kahvinkeittimen sen tyhjenemisen jälkeen.

5. Älä luule konduktööriä juhlavieraaksi.
Konnari ei myöskään arvosta kommenttia
”mitä vittua sä teet täällä?”.
Hyvää ensi vuotta kaikille!
-Mikko
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TEK-Juttu

Aika laittaa avain reikään

Nyt kiinnostaa kiviäkin!

Tässä kiltayhdyshenkilön helppo nelivaiheinen to-do-lista tuleville kuukausille.
1.

Hanki käsiisi TEEKKARIN TYÖKIRJA		

2.

Päivitä CV työkirjan ohjeiden mukaisesti		

3.

Hanki kesätyö kesälle 2014, löydät työpaikkoja työkirjasta

4.

Liity IAET-kassaan allaolevien ohjeiden mukaisesti

A

luksi tahdon infota teitä tästä IAET-kassasta. IAET-kassa on TEKin jäsenten
työttömyyskassa, joka maksaa työttömille jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. IAET-kassaan kannattaa liittyä heti ensimmäisten kesätöiden alkaessa.
Tällä tavoin varmistat työttömyysturvasi heti
valmistuttuasi. Ajatus valmistumisesta voi
kuulostaa kaukaiselta ja varsinkin valmistumisen jälkeen työttömyys naurettavalta. Kukaan meistä ei voi ennustaa miten helppoa tai
vaikeaa töihin pääseminen tulevaisuudessa
on.
Saadaksesi tätä ansiosidonnaista päivärahaa, sinun tulee olla 34 viikkoa töitä tehtynä
opiskelujen aikana. Jo muutama kesätyö ja
työsuhteessa tehty diplomityö täyttää tämän
ehdon.
TEKin jäsenille tämän IAET-kassan jäsenmaksu vuodelta 2013 on 75 euroa. Se on
suurin piirtein yhtä paljon kuin yhden töissä
paiskitun päivän palkka tai 50 litran tankillinen

bensaa. Helpoiten liityt IAET-kassaan TEKin
verkkopalvelussa lisäämällä jäsenyys omiin
tietoihisi.
46 vuotiasta Koneenrakentajakiltaa onnitellen,
KoRKin kiltayhdyshenkilönne
Olli-Pekka Kariniemi

Tiesitkö,
että TEK tarkoittaa myös Unkarin
terrorisminvastaista iskuryhmää.

5

Mitä ta
pahtuu
kun kuu
Norjaan
si kapp
, tuonn
aletta k
e
onetytt
tu
rskan ja
un maa
öä lähte
komeid
han! Sa
e
e
n
ik
m
o
ie
kukaan
sten luv
itsensä
? Täytt
a
tt
syödä h
uyikö tav
umalaa
oitteet?
n? Kaik
tankin ta
V
o
ik
kea tätä
o
pahtui k
ja vähä
un Anti
n muun enkeli
t lähti k
ohti No
rjaa!

t
ö
t
y
t
e
n
Ko

Tiistai 17.9.2013

Norjaan lähtevät ja muutama muu kokoontuu Teehin kämpälle. Tavoitteena varoittaa
fuksityttöjä vanhoista sedistä, saadaan Antin
enkelit paidat valmiiksi ja hyytelö hyytymään.
Paidat valmistuu ja matkanjohtajan puhelinnumero on lähes oikein jokaisessa paidassa. Teehi kertoilee unisssakäveluistänsä,
hyytelö ei hyydy. Tytöt päättävät että on aika
lähteä kotiin keräämän voimia viikonlopun
seikkkailuja varten.
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Keskiviikko 18.9.2013

Josefiinan sisko valmistaa hyytelön että
tyttö voi keksittyä rauhassa opiskeluun.
Teehi lähettää viestin Janelle skumpanjuonnista! Jane suostuu. Terhi tekee tohvelijuoksun maailmanennätyksen juoksemalla
uuden repun kaupasta, pakkaa kotona ja on
koululla kahdessa tunnissa. Konetytöt saapuvat pikkuhiljaa kiltaan. Juodaan skumppaa,
joku kääntää kiltakäytävän kyltit. 04.00 lähtö
kohti norjaa. Konetytöt katsovat twilightia, yksi
panisi edvardia, toinen jacobia ja yksi kaikkea.
Takapenkiltä kuuluu lähes joka vampyyrin/
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Saavutaan Tukholmaan. Suunnaksi KTH
ja ruokaa. Teehi jaksaa kehua hyviä hampurilaisia. On kuulemma verrattavissa huvään
seksiin. Ihmiset ui suihkulähteissä. Pussikaljottelua. Kohti Trondheimiä, Igor ja batman
pyörimään. Konetytöt vaipuvat kauneisunille.
Antaa poikien keskittyä alanviihteeseen

Perjantai 20.9

Aamu valkenee. Konetytötkin heräilee.
Paitojen paljastus, skumppaa aamupalaksi
ja Igor! Only in Norjaexcu, skumppaa ja huonoa aikuisviihdettä. Saavutaan Trondheimiin,
jumalaisten miesten ja akvaviitin luvattuun
maahan. Vanhusosaston henkilömäärä tuplaantuu. Pojat rakentaa lauttaa ja tytöt syövät
itsensä humalaan ja tutustuvat norjalaisiin ja
vaaleanpunahaalarisiin. Liköörikakku saavuttaa suuren suosion. Osa ottaa taktisen laskun
syömisen jälkeen, osa ei.
Siirrytään majoitukseen, Janen vauhti vaan
kiihtyy, lapa on jäässä ja nimi lehdissä.
Tulee jälleen todistettua kuinka persoja
konepojat on viinille ja typeriä. Nimeltä maintsematon matkanjohtaja kusee yritysvastaavan nugetteihin. Idiootit!
Teehi ja fuksityttö ottavat vedenjuontikisan. Fuksityttö häviää, ja se kyllä huomataan.
Janen vauhti hiipuu ja on aika kantaa Jane
nukkumaan.
Yksi miestappio ei muita lannista suunnaksi kellarit. Kellarit kaikki humaltuu. Muistaako
kukaan. NMT pidettiin, kai muutama äidillinen

kautta arvio panisiko vai ei!

Torstai 19.9

Bussi on turussa ja laivalle meno edessä.
Jane ja Terhi viettävät romanttisen kynttilälounaan buffetissa, myös Antti Korhonen nähdään
sitseillä ( tosin Antti oli hieman pienempi ja li
vaihtanut KoRK:lle). Sitseillä lauletaan, meitä
ei hillitä. Konehuoneeseen ei todin päästä. On
aika siirtyä taxfreen puolelle täydentämään
juomavarastoja. Konetytöt ostaa yhteensä 6
pulloa skumppaa ja kaikki saatiin tuhottua.
Toinen Minna saa, tai niin se ainakin väitti tai
joku vaan kuuli väärinfuksitytön tinapillin soitto
ja matkanjohtajan ukulelen soitto jakaa mielipiteet. Josefiina makaa keskellä käytävää
haarat levällä. Terhi kysyy mitä sä teet Josefiina vastaa ootan että joku raiskaa mutta. No
voihan sitä seksiä noinkin harrastaa. Meidän
muiden onneksemme kuitenkaan kyseistä
asiaa ei tapahtanut.
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hitti ja suunnaksi Banket. Ruoka on hyvää kukaan ei lennä ulos. Heipat Norjalaisille ja vaaleanpunaisille, igor pyörimään ja nukkumaan.
Uskokaa tai älkää siihen ähinään kyllä tottuu.

Sunnuntai

Herätään toisessa maassa missä mentiin
nukkumaan. Igor pyörii yhä edelleen. Aamupalaa eli jätskiä. Tukholmassa ruokatankkaus
ja kotimatka eläinlääkiksen tyttöjen kanssa voi
alkaa. Karaokea, viimeisen illan tanssilattian
valloitus

neuvokin tulee jaettua. Jane nukkuu autuaan
tietämättä että vanhusosasto haluaa nukkumaan.

Maanantai

Kaikilla on krapula, ja päästään kotiin. Teehi laukoo viimeisen riman alituksen “Sä olisit
oikeesti halunnut nähdä teinityttöseksiä”. Kotona, kaikki on ehjänä

Lauantai 21.9

The päivä. Skumppaa naamaan ja menoks. Jane harjoittaa paikallisen kielen puhumista, Teehi ottaa Antin melan suuhunsa
niin että veri lentää. Muistoksi jää arvet.Tänä
vuonna kisa oli hieman muuttunut, paskaa
ei saatu enää niskaan ja turvatoimet olivat
tiukentuneet. KoRKilta lautalle pääsi kaksi yhdeksästä. Mutta hienosti pärjätään oltiinko me
peräti kolmansia.
Lautta puretaan on aika valmistua iltaan.
Haalareista kuoriutuu kuusi leidiä sateenkaarikynsineen. Lahjanluovutukseen puistoon
ja pussikaljottelemaan. Fuksityttö kiipeilee
lavojen päälle, näyttää pelottavalta. Otaniemeläiset yrittävät yksipyöräillä. Lahja on

Yhteenveto

- fuksityttö oppi nielemään vanhan sedän
opastuksella
- ketään ei raiskattu
- Teehillä ei ollut punkkukrapulaa kovasta
yrityksestä huolimatta
- miksi sanotaan fuksia vanhan sedän ja tädin välissä? Ehkäisyvälineeksi
Kiitokset mukana olleille, ensi vuonna uudestaan!
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Korkkiruuvi testaa:

P

Alkometritesti

äätoimittajamme kaikessa oikeudenmukaisuudessaan päätti saada myös
sille laiskemmalle toimittajalle jutun kirjoitettavaksi tähän lehteen, ja siitä se idea
alkometrien testauksesta sitten lähti. Toimitus
ei yllätäen vastustellut. Testissä oli mukana
yritysvastaavan analoginen alkometri joka
vaikutti keskimäärin luotettavalta, mutta jonka
asteikko loppuu 1,5:n promilleen, sekä jokin
tiimari-mallinen valkoinen rimpula, johon pahinkin örisevä mustahampainen katkokävelijä
olisi puhaltanut alle rattijuopumusrajan. Tämä
mittari hyllytettiin melko pian. Materiaalisten
mittareiden lisäksi tuloksia laskettiin Lintukodon nettilaskurilla sekä Blood Alcohol -Android sovelluksella. Testaushenkilöstö esiintyy
taiteilijanimillä.

Koejärjestelyt

Koska alkometrin täytyi levätä 15 minuuttia jokaisen puhalluksen välillä jotta edellinen
puhallus ei vaikuta seuraavaan, ajoitettiin testihenkilöiden juomisen aloitus myös 15 minuutin
välein. Myös testihenkilöiden annettiin levätä
15 minuuttia ennen puhallusta ja purskutella
ja juoda vettä, että mahdolliset alkoholihuurut
poistuivat suusta. Ensimmäisellä kierroksella

juotiin kaksi annosta puolessa tunnissa ja sen
jälkeen levättiin 15 minuuttia ja puhallettiin.
Seuraavilla kierroksilla juotiin kolme annosta
45:ssä minuutissa, ja sen jälkeen levättiin 15
minuuttia ennen puhallusta.

Itse suoritus

Ensimmäisen puhalluksen, eli kahden alkoholiannoksen jälkeen Musta Ryssä ja Screwdriver olivat lain mukaan vielä ajokuntoisia, ja
Jorma lievästi yli rattijuopumusrajan, ja Cosmopolitan puhalsi jo 0,8‰.Molemmat laskurit antavat kuitenkin kaikille muille n. 0,3‰ ja
Cosmopolitanille 0,6‰. Kaikkien tuntemukset
omasta humalatilasta oli kohtalaisen vähäsisiä.
Toisen puhalluksen jälkeen kaikki puhalsivat yli promillen, vaikka lintukodon laskuri
näyttää keski-raskaan sarjan edustajille vasta
0,6-0,7‰. Höyhensarjan edustajalle lintukoto
näyttää jo 1,6‰, mutta alkometri vain 1,2‰.
Joskus näihin aikoihin testaushenkilöstön
naisväki opetti miehille miten WC-istuimen rengasta käytetään. Jorma luonnehtii oman olotilansa olevan verrattavissa sitsien pääruokaan,
ja Musta Ryssä toteaa kaljan toimivan. Muun
testihenkilöstön mielestä Mustan Ryssän ei

huomaa olevan humalassa.
Kolmas puhallus tehtiin kahdeksan annoksen jälkeen, ja alkometri näytti kaikille muille
n. 1,1‰, ja Musta Ryssä puhalsi 1,3‰. Kaikkien hämmästykseksi Cosmopolitanin on humala alkometrin mukaan laskenut. Lintukoto ja
Android-laskuri antaa kuiten Cosmopolitanille
2,6‰ ja 2,8‰. Cosmopolitanin tuntee kyllä
itse olevansa ihan vitun naamat. Näin ajattelee
myös muu testaushenkilöstö.
Neljäs mittaus jääkin sitten Cosmopolitanilta väliin. Hänet hylättiin, koska ylen annon jälkeen juodut annokset ovat poistuneet
elimistöstä viemäristöön. Muut eivät vieläkään
saaneet alkometrin viisaria asteikon päähän
asti, vaikka molemmat laskurit näyttävät jo
vähintään 1,5‰ kaikille. Musta Ryssä toteaa
että kohta lähtee muisti. Muiden mielestä hän
ei edelleenkään näytä känniseltä. Allekirjoittanut ei kyllä muista tätä puhallusta enää, eikä
tämän jälkeen juuri mitään muutakaan.
Tuloksista päätellen Musta Ryssä ja Jorma
ovat juoneet vielä yhden kierroksen, ja puhallusten tulokset ovat 1,3‰ ja 1,4‰. Laskurit
antavat jo n. kahden promillen tulokset. Kuulopuheiden mukaan Screwdriver jatkoi pikkujouluihin, Cosmopolitan kaupungille, Jorma
ehkä kotiin ja allekirjoittanut sammui sohvalle.
Muistikuvat palaavat, kun palautan kertaalleen
syötyjä sipsejä takaisin kulhoon.

Tulokset

Alkometrin, Lintukodon sekä Androdlaskurien tulokset näkyvät kuvaajista. Testin
alkuperäinen idea oli testata nettilaskurien paikkaansapitävyys, mutta nähtävästi siihen tarkoitukseen tarvittaisiin aivan oikea virkavallan
alkometri. Käyttämämme alkometri vaikuttaa
näyttävän kohtalaisen tarkasti n. promilleen
asti, jonka jälkeen siihen ei saa puhallettua
täyttä 1,5‰:a jos ei harjoittele tosissaan. Alkuperäinen oletus oli, että nettilaskurit laske-

vat hieman yläkanttiin, mutta nähtävästi verrokkialkometrimme näyttää vielä enemmän
yläkanttiin. Ja jos omistaa sellaisen Tanita HC
207 alkometrin, niin voimme kertoa se näyttää n. 0,2‰ jos siihen puhaltaa juuri kun on
purskutellut viskiä suussa. Ei kannata ostaa.
Lisäksi kolme annosta tuntiin osoittautui melko

kovaksi tahdiksi, vaikka se ei ajatuksen tasolla
siltä vaikuttanut. Emme suosittele sitäkään,
jos tahtoo pitää sipsikulhonsa puhtaana. Se aiheuttaa myös sielua riipivän koistisen seuraavalle aamulle. Älkääkä sitten ajako humalassa.
Musta Ryssä

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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Nillipalsta
Täti ei vittuile, täti neuvoo!

O

len huomannut että meidän kaikille rakkaan killan lehdestä puuttuu vanhan
nillin palsta kokonaan. Päätinkin näin
yön pimeinä tunteina että se tarvitsee juurikin
sellaisen. Tuon palstan nimen keksin erään
oululaisen konesetämiehen suusta ja tottahan
se on! Meidän vanhojen suusta yleensä tulee
ainoastaan neuvoja ja nillitämme periharvoin.
Itse en pidä itseäni kovinkaan vanhana,
mutta kuitenkin jo teekkarivuosia on kertynyt
sen verran että minua voi kutsua jo tädiksi.
Päätinkin että palstani ensimmäinen osa käsittelee koneteekkariutta, sisarkiltalaisuutta ja
sitä miten me toisemme näemme.
Kaikki tietää varsin hyvin että minä en ole
alkuperäinen korkkilainen vaan muutaman
mutkan kautta tähänkin kiltaan päädyttiin, ja
olen tullut jäädäkseni. 2009 syksyllä vaihdoin
marraskuussa koneelle ja samantien valittiin
killan hallitukseen. Koneenrakentajakillassa
otettiin hyvin vastaan ja maaliskuussa otettiin
suunnaksi lappeen Rantam, koukattiin tosi Otaniemen kautta. Mulle annettiin ohjeeksi Kikkiläiset ovat ylimielisiä ja KRK on aina alasti.
En ole kuitenkaan uskonut ennakkoluuloihin.
Vietin yhden hauskimman illan Otaniemessä
ja lappeen Rannalla tutustuin myös sisarkiltalaisiin.
En itse pidä siitä miten konelaisetkin, vaikka mukavia tyyppejä ovatkin miten konekillan
haalarinväri luokittelee ihmisen. Oranssit
haalarit ei kerro alastomuudesta, vaaleanpunaiset eivät taas kerro ylimielisyydestä ja punaiset eivät taas pilaa kaikkea. Tampereesta en
ole vielä kuullut stereotypiaa ollaan varmaan
vaan huomaamattomia.
Kannustankin teitä kevään kirkkareilla
tutustumaan muihin konekiltalaisiin.
Voin
omasta kokemuksesta sanoa että jokaisesta
konekillasta löytyy huipputyyppejä. Joka killalla on varmasti se yksi blondi, jonka edesottamukset saavat hymynhuulille, Jokaisella killalla on varmasti se äitihahmo, jonka suusta
varmasti on kuulla ainakin kerran Ei v tt jätkät,

ja varmasti jokaisesta löytyy se pelle, jonka
toiminnalle varmasti voi aina nauraa! Myös
varmasti jokaisen killan puheenjohtaja on kusipää ja rahis on varmasti täysnatsi
Konekiltailaiset ovat samanhenkistä porukkaa, oman elämänsä pelle pelottomia. Olen
ainakin itse huomannut että ne konekiltailaiset
omaavat asenteen tehdään mahdottomasta
mahdollista.
Toinen minkä olen huomannut että
konekiltoihin
hakeutuu
samnahenkisiä
naispuolisia henkilöitä. Huomasin tämän kiltamme vuosijuhlilla kun KIK;n ainut naisedustaja tuumaa suolatun laulupyynnön aikana “mä
oon tämmönen pikku kakkonen” Annille vaan
terveisiä! Olen itsekin nimennyt muutaman
kerran itseni muuksi ja taidan olla muutaman
ihmisen puhelimessa nimellä vara-äiti.
Konekillat ovat mielestäni Suomen parhaita kiltoja ja niiden on todella tärkeää pitää
yhteyttä.
Lämpimät terveiset kaikille muille sedille ja
tädeille. Nähdään kirkkareilla. Lapa jäähän ja
nimi lehteen
<3 Teehi
Ollaan siis kaikki samanlaisia mutta kuitenkin erilaisia. Yhtäläisyyksiä on muunmoassa
se että Konekiltoihin hakeutuu melko samanhenkisiä ihmisiä. Tietynlainen rentous ja välillä
myös äijämäisyys löytyy jokaisesta konekiltalaisesta myös tytöistä.

Korkkiruuvi
kauan sitten

K

orkkiruuvi kurkistaa yli 10 vuoden taakse. Vuoden 2001 kolmannesta(!)
korkkiruuvista löytyy ennenkuulumattomat bileet! Kiltojen yö? Wut, wat ja wtf? Lue
lisää alta! Kyllä ennen kaikki oli paremmin.
Korkkiruuvikin ilmestyi huikeat viisi (5) kertaa
vuonna 2001.
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KoRK - kaikkien kaveri

