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Pää(tön)kirjoitus

Halipatsuippa vaan!

H

ämmentävää ensimmäistä vuosipuoliskoa ja raikkaan räntäistä kesää vaan
kaikille lukijoille!
Sumppi pääsi hyvin ansaitulle eläkkeelle
päätoimittajan pestistä ja uusi sählääjä toivotettiin tervetulleeksi vanhan maestron tilalle.
Uudistettu ja kutistunut ulkoasu tuskin elää
suuremmin suuntaan tai toiseen omana aikanani - tästä on paha enää parantaa.
Sisältö on yhtä laella samaa takaamatonta laatua. Tapahtumaraporttia ja viinivertailua
hyökyy ihmisten silmille entiseen malliin ja me
omasta mielestämme ah-niin-tärkeät ihmiset
paukuttelemme palstoja tänne rahvaan luettavaksi.
Omaa varsin perverssiä kirjoitustyyliäni on
vihdoin hieman vähenevissä määrin luetavissa, koska nytpähän voin nakittaa jutut eteenpäin, hah. Jotta elo ei olisi kuitenkaan turhan
ihanaa, niin tyydytän (teko)taiteelliset tarpeeni
hoitamalla tekstien sijaan leijonanosan kuvista. Hipsterifilttereitä inholla odotellessa...
Julkaisuaikataulussa oli kuitenkin uudistusten aika - venyvät ja paukkuvat deadlinet
muuttuivat (akateemisesti?) vapaaksi aikatauluttomuudeksi. Lehtiä napsuu kuitenkin se
totutut pari painosta vuodessa, ällös huoliko!
Yhteistä taivaltamme odotellen,
Antti / Uusi pikkuwanha päätoimittajanne
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Henkan horinat
Eli PJ:n palsta

Teksti: Henri Tervo

W

Kuvat: Antti Kallunki

appu on meneillään ja kevätlukukausi loppupuolella. KoRKin hallitus ja
toimihenkilöt ovat suoriutuneet urakasta kiitettävin arvosanoin. Järjestettävien
tapahtumien ketju alkoi heti tammikuussa, kun
rankkaXQ starttasi tammikuun puolessa välissä. Tällöin ajeltiin Vaasan kautta Otaniemeen
ja takaisin Hervantaan.

Killasta puheenollen, tarkkanäköiset ovat
huomanneet kiltahuoneen uuden jääkaappipakastimen. Tämän ansiosta pitsaa on jälleen
saatavilla! Myös sohvanpäällisten ja tiskinurkkauksen uusiminen tulee ajankohtaiseksi kesällä.
Opiskelkaahan ahkerasti, kunnes kesätyöt
alkaa!

Maaliskuussa käytiin Kirkastusjuhlilla lappeen Rannassa, muistikuvia on vähän, mutta
laatu sitäkin parempi. Muutkin perinteikkäät
tapahtumat on pidetty, osa tapahtumista ovat
olleet täynnä, osa taas huutaa uudistusta tai
kenties kokonaan lopettamista. Tästä esimerkkinä tämän vuoden keilaturnaus, joka
keräsi ainoastaan kuusi (6) joukkuetta.

Aurinkoisin terveisin,
Henkka

Sen sijaan Wappuna järjestetty uusi tapahtuma nimeltään Pussikaljatapahtuma oli suuri
menestys, kenties nimekkään bändin, KännisLäpälExtemporeen ansiosta. Suuret kiitokset
bändin pojille! Ensi vuonna uudestaan?
Wappu on tosiaankin käynnissä tätä kirjoitellessani, joten kun luette tätä, voitte kaihoisasti muistella, mitä kaikkea tulikaan taas
hölmöiltyä. Kesä koittaa kohta ja muistakaa
laittaa kalenteriinne ylös killan kesätappo!
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dot löytyy jutun loppupuolelta.
Yhteinen liittomme TEK (olettehan kaikki jäseniä?!?*) on jälleen ojentanut auttavan
kätensä opiskelijoiden suuntaan teekkarin
työkirjan ja muiden hyödyllisten kesätyöhakuapuvälineiden, kuten CV-klinikan, muodossa. Toivottavasti mahdollisimman moni koneteekkari onkin kesätyönsä onnistunut näitä
apuvälineitä käyttäen onnistunut hankkimaan.
Onnea töiden johdosta ja ahkeraa kesää teille!
Pelkän onnen varaan on kuitenkin petollista
jättäytyä. Muistakaa siis aina tehdä kirjallinen
työsopimus työnantajan kanssa. Osoitteesta
www.tek.fi/laki/sopimusmallit voi tarkastaa
millainen työsopimuksen pitäisi olla ja mitä
sen tulee sisältää. Mutta mitä tehdä kun kesätöiden työsopimuksen, palkanmaksun tai
työaikojen kanssa ei näkemykset työnantajan
kanssa kohtaakaan?
Suurempiin ongelmiin TEK tarjoaa lakipalveluita, joiden avulla yksinäinen työntekijä saa
selvitettyä oikeuksiansa työelämässä. Toivottavasti lakipalveluiden hyödyntämiselle ei tule
tarvetta, mutta ongelmien osuessa omalle
kohdalle on helpottavaa tietää, että tukijoukoista löytyy myös lakimaailman muskelia.
Muistakaa myös liittyä kaikkien akavalaisten yhteiseen IAET-työttömyyskassaan. Kassan jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana ja
sen eduista pääsee mahdollisen työttömyyden kohdatessa nauttimaan, kun täyttää työssäolo- ja jäsenyysehdot.
Päätoimiselle opiskelijalle tämä tarkoittaa
26 viikon pituista jäsenyyttä ja jäsenyyden
aikana 26 viikon työssäoloa edellisten seitsemän vuoden aikana. Nämä ehdot pystyy
täyttämään helposti jo kesätöissä, joten kassan tarjoamasta turvasta pääsee osalliseksi jo
opintojen aikana.

TEK-Löpinät

Teksti: Joonas Suontaus

H

Kuva: Antti Kallunki

yvää vappua, kesää, jommankumman
(tai molempien) odotusta! Korkkiruuvi™
ilmestyy täsmällisen epäsäännöllisellä aikataululla, joka tekee alkutervehdysten
kirjoittamisesta haastavaa. Mitä luultavimmin
liikumme kuitenkin jossain päin kevättä 2014.
Se tarkoittaa että kesätyöt ovat jälleen ajankohtainen aihe käsiteltäväksi TEK-jutun tiimoilla.
Minä olen Joonas Suontaus, sumppi, kiltamme uudehko TEK-kiltayhdyshenkilö. Jatkan edeltäjäni jalanjäljissä, eli olen valmiina
palvelemaan jäsenistöä kaikissa heitä askarruttavissa asioissa. Älkää epäröikö kysyä,
sillä en luultavasti osaa vastata. Jos kysymys
kuitenkin liittyy jotenkin TEKkiin, työsopimuksiin, makkaroihin tai hattaroihin, lupaan ottaa
selvää.
Yhteyden minuun saa joko kiltahuoneella
aivan naamatusten, tai sitten sähköisen postiosoiteeni kautta, johon tarkemmat kontaktitie-

Hyvää kesää (tai vappua) toivotellen,
Joonas Suontaus
joonas.suontaus@student.tut.fi
Koneenrakentajakillan TEK-KYH
*Liittyminen onnistuu osoittessa www.tek.
fi/jasenyys/liity ja opiskejalle TEK:n jäsenyys
on maksuton
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RankkaXQ

15.-17.1.2014

Teksti: Annukka Säätelä

E

Kuvat: Antti Kallunki

15.1. Tekniikan torneilla | 11:29 | 0,37‰

xcuilla käy monesti niin, ettei jälkikäteen
yllättäen muistakkaan tapahtumasta
juuri mitään, tai nekin muistikuvat mitä
löytyy, saattavat olla hyvin hämäriä ja vähintäänkin aikajana on erittäin epäselvä. Siksi
päätinkin pitää koko reissun ajan kännipäiväkirjaa.
Jotta muistiinpanojen todenperäisyydestä saataisiin oikea kuva, oli niihin kirjattava
myös kirjoitushetken laskettu promillemäärä.
Alkometrit oli jo korkkiruuvin viimenumerossa
todettu riittämättömiksi teekkarikäytössä.
Sitä varten latasinkin puhelimeeni OttoMitta-sovelluksen, joka laski promillemäärän
otettujen annosten perusteella.
15.1. Kilta		

Matkaan piti päästä jo ajat sitten, mutta jäätiin kuitenkin hakemaan Autekin urpoa. Myös
yksi KoRKkilaisista on nukkunut pommiin, joten ehkä se on ihan reilua odotella. Exculevy
herättää erimielisyyksiä, jostain syystä Norjassa olleet eivät arvosta Drunken Sailoria.

| 10:48 | 0‰

Porukka aloittelee kaljanjuontia, ja minä
ompelen haalarimerkkejä ukulelekoteloon.
Uken mukanaolo aiheuttaa erimielisyyksiä,
jostain syystä Norjassa olleet eivät arvosta
soittimia.
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15.1. Hesan lähistöllä | 19:30 | >2‰
SKS omn huippu,!!
Otaniemessä päästiin ensimmäisenä katsomaan KIKin kiltahuone. Oli muuten hieno
kiltahuone, niin hieno että autekkilaiset taisivat ottaa sieltä vähän matkamuistoja...
Juhlinta jatkui majotuksessa muun muassa beerbongia pelaillen. Tässä vaiheessa minulta takavarikoitiin tinapilli, enkä ole sitä sen
koommin nähnyt.
Viereisellä saunalla oli myös bileet joissa käytiin tottakai, vaikka kukaan ei tuntunut
olevan ihan varma mitkä bileet ne olivat. Eräs
autekkilainen päätti vielä jättää muiston KIKkiläisille, ja kusi lattialle. Teki mitä piti. Tässä
vaiheessa KoRKin toinen naisedustaja päätti
lähteä takaisin Tampereelle.

Kuten saatoin huomata, kun promillemäärä nousi, tekstin määrä ja taso laski kääntäen
verrannollisesti siihen. Yllättäen moni asia on
muuten kääntäen verrannollisia humalatilan
määrään: juttujen taso, soittamisen taso, otettujen kopioiden taso...
Anyway, juuri ennen SKS:ää pysähdyttiin
kauppakeskuksessa täydentämässä varastoja. Etanoliliuosten lisäksi ostin repullisen hedelmiä. Siinä nousussa se tuntui hyvältä idealta, mutta seuraavana aamuna mietin kyllä että
mitähän *elvettiä tuli tehtyä, eihän tämä edes
ole darraruokaa...
Ostosten jälkeen bussi suuntasi SKS Groupin toimipisteelle tarkalleen siihen kellonaikaan mikä oli ilmoitettukin, ja useampikin
ihminen taisi tuntea pientä vahingoniloa, kun
vanha peejiimme ja pari muuta joutuivat seuraamaan perässä taksilla.
SKS:stä pidettiin kovasti: ruoka oli hyvää,
juoma oli erittäin hyvää ja sauna oli paras.
Jopa virallisen osuuden jaksoi mukavasti
kuunnella pienessä nousussa. Lähtiessä saatiin vielä loput kaljat mukaan.

16.1. Bussissa

| 11:15 | 0,28‰

Igoria.. Pornofunkki opeteltu ukella ja lisätty ohjelmistoon.
Igor, tuo jo norjanreissulla tutuksitullut suomalainen laatuelokuva. Kaikki kunnia huumorintajuiselle bussikuskille, joka jaksoi ymmärtää meitä teekkareita koko reissun ajan.
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Puoliltapäivin päästiin UPM:n paperitehtaille. Muistaako kukaan mitään niistä koneista?
Ainakaan allekirjoittaneen silmät eivät tahtoneet pysyä auki. Tehdaskierroksen jälkeen
saatiin sentään hyvää ruokaa, joka helpotti
kohmeloisen kansan oloa. Tässä vaiheessa kännykkäni sammui, joten promilleista oli
enää turha yrittää pitää kirjaa.
Myöhemmin bussissa porukka pääsi taas
hyvään nousuun. Kuten excursioilla kuuluukin, saimme taas kuulla eroottisia tarinoita
luettuna mikrofoniin. Siitähän tulee yhteensä
viiden tähden tarina, jos lukee viisi noin yhden
tähden tarinaa?
Saimme kuulla myös improa, Aappoa ja
yleisön pyynnöstä kolmen sanan yhdyssanoja, joista suosikiksi nousi välilihapiirakka kolmella nakilla. Näissä tunnelmissa pääsimme
käymään lapsivesipuistossa.
Vaikka UPM:ltä lähtiessä olimme luulleet
ettemme kerkiäisi Tropiclandiaan, oli loistava
bussikuskimme huomannut nopeusrajoitusten
olevan liian pieniä, ja ajanut nopeutta, jonka
koki sopivan paremmin tähän akuuttiin tilanteeseen.

Teekkarijuna kulki liukumäkiä ja kaikilla oli
hauskaa, vaikka aikaa ei siltikään ruhtinaallisesti riittänyt.
Majapaikkana Vaasassa meillä oli Palosaaren työväentalo. Sieltä lähdimme käymään
tuttilaisten kiltahuoneella, josta ikävä kyllä
jouduimme lähtemään jo kymmeneltä hälyjen
mennessä päälle. Siispä pizzerian kautta takaisin majoitukseen!
Tässä kohtaa itse kullakin alkaa hämärtyä
ajantaju, mutta varmaa on se, että jossain vaiheessa eräs autekkilainen nähtiin epäilyttävästi Aallon lippua muistuttava tooga päällään,
ja ensimmäinen paikka mihin sammuimme oli
se ainoa asia mihin oli kielletty koskemasta:
liikuntasalin patja.
Myöhemmin heräsi huhuja, että ihmisten
kuntoon ei olisikaan ollut syyllisenä alkoholi,
vaan tiskiaineena tunnettu Fairy... Kuvia ei käy
kiistäminen.
Aamun herätys oli lievästi sanottuna tuskainen. Pääsin bussiin, räpäytin silmiä, ja sillä
aikaa porukka olikin siirtynyt ABB:lle, vaikken
huomannut bussin edes liikkuneen.

8

No, pääsimme muutaman muun väsyneen
kanssa testaamaan, millaista on nukkua jääkylmässä bussissa, kun ulkona on -20, eikä
sisälämpötilakaan moottorin sammuttua paljoa siitä eroa.
Kuulemma tarjolla oli vain sämpylää, joten
en missannut mitään tärkeää. Olihan minulla
vielä kaikki ne ostamani hedelmät...
Paluumatka sujui selvästi hiljaisemmissa
merkeissä kuin menomatka. Kumma juttu.
Koululle palattuamme Autek järjesti jatkoja.
Itse lähdin hallituksenvaihtoon, ja totesin kolmen päivän suojakännin olevan vähintäänkin
tarpeellinen.

Mitä opin reissulla:
Kännipäiväkirja on hyvä idea, muttei toimi
humalassa
Osta oikeaa darraruokaa, älä hedelmiä
(paitsi viinirypäleet olivat kyllä ihan hyviä)
Älä anna soittimia takavarikoitavaksi
Autek tekee mitä pitää
Varo Fairyä!
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Kiltamummi Norjassa
Terhi seikkailee

Teksti: Terhi Alaviitala

M

itä tapahtuu kun Teehi lähtee viiden
otaniemen konekiltalaisen kanssa
Trondheimiin juhlimaan 85 vuotiasta
A/F Smörekoppenia.
Matkaseurueemme suoritti vaativat valintakriteerit ja näin saimme valikoitua vain
valioyksilöitä matkalle mukaan. Muutaman
some-viestittelyn jälkeen oli aika lähteä matkaan.
Torstaina noin kello kuusi kokoontui Helsinki-Vantaan lentoaseman elintarvikeliikkeen
eteen todella pirteä matkaseurue, olimmehan
kaikki nukkuneet kunnon yöunet edellisänä
yönä, joten olimme äärimmäisen virkeitä. Lento Oslon kautta Trondheimiin sujui ongelmitta
ja samalla hoidimme tuliaiset Norjaan.
Trondeimiin saavuttua otimme lentokenttäbussin Trondheimiin keskustaan ja onneksi bussissa oli wlan sillä herrasmiehet saivat
tutustua internetin kautta Trondheimin nähtävyyksiin ja kuuluisiin kukkuloihin. Pysäkillä meitä oli vastassa Tuomo ja Sverre jotka
timivat isäntinämme varsin mallikkaasti koko

viikonlopun. kun olimme saanet matkatavaramme Tuomon luokse piipahdimme NTNUlla syömässä maittavan ja edullisen lounaan
tästä jatkoimme majoittumaan kukin omille
tahoillamme. Itse majoittauduin Sverren luokse. Tässä vaiheessa saimme viimeisen matkaseurueemme jäsenen paikanpäälle
Olin kuitenkin väsynyt matkasta ja aikaerorasituksesta joten päädyin nukkumaan ajoissa.
Herrasmiehet jatkoivat aluksi drinkkikurssille ja siitä jatkamaan koulutuspoliittista keskustelua ja Trondhemin nähtävyyksiin ja mäkiin tutustumista Samfundetista käsin.
Perjantaina heräsimme virkeinä, sillä olihan sentään juhlapäivä. Päivä sujui juhliin
valmistuen ja siirryimme koululle seuraamaan
Smörekoppenin palkitsemisseremoniaa ja
tämän jälkeen siirryimme pääjuhlaan, jossa
joimme ainoastaan vain tarjotut viiniannokset
ja lähdimme juhlan jälkeen kaikki kotiin nukkumaan. Itse kävelin öisen Trondheimin läpi a
oin sana paikka on todella kaunis yöllä.
Lauantaina heräsimme jälleen virkeänä ja
suuntasimme maittavalla aamiaiselle ja silliksellä, missä jotkut sivistymättömät joivat lasinpesunestettä, onneksi matkaseurueemme ei
sortunut tähän eikä myöskään itsevalmistettuun kuohujuomaan. Silliksen jälkeen suuntasimme Trondheimin läpi ihailemaan mahtavia
maisemia näköalatasanteelle ja illan pimetessä Sylvian luokse jatkamaan sivistynyttä keskustelua koulutuspoliittisista aiheista.
Tästä ilta jatkui vielä Samfundetista, itse
kuitenkin raitisilma myrkytyksen saaneena
meni ajoissa nukkumaan
Sunnuntaina heräsimme pirteinä ja kotimatka voi alkaa. Hyvästelimme pirteän ja hyvin levänneen Tuomon ja matka kohti kotisuomea
voi alkaa. Osloon saavuttaemme huomasimme että lennot oli ajallaan ja nopean Boardingin ansiosta lähdimme ajoissa koti Helsinkiä
Jaksoit lukea tänne asti. No nyt kerron että
käytin hieman värikynää, mutta totuutta ennen reissusta kerro. olisitte itse lähtenyt mukaan. What happens in Trondheim stays in
Trondheim.
Kiitos matkaseurueella! Kiitos Trondheim
Kiitos Smörekoppenin väki! Syksyllä nähdään
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Panonurkka

How to fuck sima?

Teksti: Aki Saukoniemi

K

		
Tarvikkeet:

Kuvat: Antti Kallunki

oska kohta on taas wappu, toimituksen kovin panomies päätti julkistaa
äärimmilleen hiotun simareseptinsä!

Tällä reseptillä nektarista tulee noin 6% vahvuista ja litrahinta jää raaka-aineiden osalta
noin euroon.

1) Käymispönttö, 30 litraa. Lähimmästä hyvinvarustellusta kaupastasi. Sisältää kannen ja
vesilukon.
2) Desinfiointiaine. Mieluiten panemiseen
tarkoitettu (löytyy kaupasta pönttöhyllyltä),
mutta kuulemma erittäin kuivalla väkevällä
eestiläisellä valkoviinillä (80%) päästään myös
puhtaisiin tuloksiin.

		
Ainesosat:

3) Kattila, n. 5 litraa.
4) Kulho, noin 0,5 litraa.

1) Vesi, 25l

5) Kauha. Sellanen hyvän kokonen.

2) Tuorehiiva, 1 paketti

6) Kuorimiseen soveltuva veitsi.

3) Hunaja, 3.4 kg (7 purkkia). Osta halvinta,

7) Joku kippo.

kaikki maistuu ihan samalta.

8) Toinen käymisastia/pari pientä ämpäriä/

4) Fariinisokeri, 1 kg (2 pussia)

pari Juven mehutonkkaa

5) Isoja sitruunoita, noin 1 kg

9) Lappo.
10) Tyhjiä pulloja.
11) Tarkemmille panomiehille ominaispaino		
mittari ja lämpömittari.
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Pano-ohjeet:

8) Kulhossa olevan veden pitäisi nyt olla alle
kädenlämpöistä (25-35 asteista). Murusta hii-

1) Täytä kattilasi vedellä, laita yksi levy lie-

va sekaan ja sekoittele hyvin. Laita elmukelmu

destä täysille ja siirrä kattila kyseisen levyn

takaisin päälle ja jätä lämpimään paikkaan

päälle. Kiehumista nopeuttaa kraanakuuman

noin tunniksi.

veden sekä kannen käyttö.

9) Kun pöntössä sijaitsevat sokerit ovat liuen-

2) Desinfioi tarvikkeet. Valuta pönttöön noin

neet veteen, lisää kraanavettä noin 24l merk-

20 litraa lämmintä vettä ja lisää ohjeen mu-

kiin asti. Jos vesi vaikuttaa edelleen hyvin

kaisesti desinfiointiainetta (2-3 korkillista).

lämpimältä, vie pönttö vaikka parvekkeelle

Sekoita kauhalla. Jynssää pöntön reunat ja

jäähtymään.

kansi huolellisesti liuoksellasi, heitä kauha,

10) Hiivakulhossa pitäisi näkyä pieniä kuplia

kulho, ominaispainomittari, lämpömittari ja

pinnalla. Käyminen on alkanut, huraa!

vesilukko korkkeineen ja tiivisteineen sekaan

11) Kun pöntön sisältö on jäähtynyt tarpeeksi

lillumaan. Sulje kansi.

(20-25 asteeseen), voit kaataa hiivat nest-

3) Tarkista veden kiehuvuus. Jos kiehuu, lisää

eineen pönttöön. Nostele tuotetta kauhalla ja

pari purkkia hunajaa ja sekoita hyvin. Kiehau-

pudota takaisin korkealta tai sekoita voimak-

ta nopeasti hunajoiden kanssa ja siirrä kattila

kaasti, jotta hiiva sekottuu hyvin ja tuote saa

pois levyltä.

ilmaa. Ominaispainon pitäisi olla noin 1.063

4) Tarvikkeesi ovat lilluneet desinfiointiliuok-

mikäli käytät mittaria.

sessa noin viisi minuuttia. Kaada liuos pois ja
huuhtele kaikki huolellisesti. Kiinnitä vesilukko
tiivisteineen kanteen. Laita ominaispainomittari ja lämpömittari esimerkiksi puhtaaseen
pakastepussiin piiloon ikävimmiltä pöpöiltä.
5) Kaada osa keitetystä hunajavedestä kulhoon, lisää hieman kylmää vettä, peitä esimerkiksi elmukelmulla ja laita johonkin viilenemään. Hyväksi todettuja paikkoja ovat mm.
pakastin, parveke ja vesihaude lavuaarissa.
6) Kaada loput hunajavedestä käymisastiaan,
täytä kattila uudelleen ja laita levylle kiehumaan. Siirrä loput hunajat ja sokerit pakkauksistaan käymisastiaan.
7) Kaada kiehuva vesi pönttöön ja sekoita
hyvin. Jos kaikki sokerit eivät liukene, kiehauta vielä yksi kattilallinen vettä ja lisää se
pönttöön. Hunajapurkit kannattaa huuhdella
kuumalla vedellä, jotta kaikki käymiskelpoinen
aines saadaan talteen.
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12) Sulje pönttö, täytä vesilukko puolilleen ja

20) Anna siman seistä pari päivää, jotta hapot

anna pojan pulputella 9 päivän ajan huoneen-

ehtivät syntyä.

lämmössä (noin 20 astetta). Vie pönttö vielä

21) Simasi on vihdoin valmista! Nauti hyvin vi-

yhdeksi päiväksi viileämpään tilaan (parve-

ilennettynä lasista, jolloin hiivat jäävät pullon

ke/häkkivarasto), jotta suurin osa hiivoista

pohjalle etkä kuole ripuliin.

laskeutuu pohjalle.

		
Variaatioita:

13) Lappoa sima tarvikkeiden kohdassa 8
mainittuun desinfioituun astiaan. Yritä jättää
hiivakakku suurimmilta osin pöntön pohjalle.

1) Taistelusima: kaksinkertaista sokereiden

14) Pese ja desinfioi pönttö uudelleen.

määrä ja korvaa pullahiiva turbohiivalla. Käytä

15) Pese sitruunat erittäin huolellisesti ja kuori

hieman pidempään.

ne johonkin kippoon. Kuoresta halutaan vain

2) Laiskasima: murusta hiiva suoraan paketis-

keltainen osa mukaan, valkoinen maistuu pa-

ta pönttöön, sekoita ja lisää sitruunat. Odot-

halta.

tele pari viikkoa ja pullota.

16) Halkaise sitruunat ja purista mehut kip-

3) Budjettisima: muuta hunaja-fariinisoker-

poon.

isuhde päinvastaiseksi.

17) Siirrä sima takaisin desinfioituun ja huuh-

4) Opiskelijabudjettisima: muuta hunaja-fari-

deltuun pönttöön. Lisää sitruunamehu ja kuo-

inisokerisuhde päinvastaiseksi ja korvaa hu-

ret.

naja taloussokerilla.

18) Käytä noin 5 päivää.

5) Wappusima: korvaa fariinisokeri ja hu-

19) Desinfioi tai ainakin pese huolellisesti lap-

naja taloussokerilla. Lisää paketti rusinoita

po ja tyhjät pullot. Pullota sima. Lisää pulloihin

käymisen päätyttyä.

noin kaksi teelusikallista sokeria per 1,5 litraa
jotta saat happoja.
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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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Valkkarivertailu
Halpaa seuraa

Teksti: Aki Saukoniemi

E

Kuvat: Jasmin Tuominen

räänä kauniina tammikuisena perjantai-iltana jalon taidejulkaisumme toimitus päätti kokoontua maistelemaan
valkoviinejä viimevuotisen kyykkypunkkuvertailun innoittamana.
Viinejä valitessamme joku kokeneempi viinisieppo osasi kertoa, että hyvän viinin
tunnistaa kahdesta asiasta: kierrekorkista ja
alle seitsemän euron hinnasta. Tämähän sopi
opiskelijabudjetilla elävälle toimitukselle paremmin kuin hyvin, ja delegaatiomme suunnisti kohti Herwoodin A-tarviketta ostoksille.
Mukaan tarttui viisi toinen toistaan mykistävämpää viinimaailman ihmettä.
Kun ilta alkoi pimentyä, toimitus saapui
salaiseen bunkkeriin Annalassa. Sommelier
D:nkin saavuttua paikalle pääsimme vihdoin
aloittamaan maistelun. Päätoimittajamme oli
poiminut kotoaan mukaansa erään viinin, jota
edes Alkosta ei löytynyt. Meillä oli siis yhteensä kuusi tuotetta maisteltavaksi, vau!

Raati: Korkkiruuvin toimitus

Reilun kahden tunnin maistelun jälkeen tulokset oli kirattu ylös ja oli aika toteuttaa vertailun vaativin osuus eli juoda loput viinit pois.
Illan pimetessä entisestään teimme positiivisen havainnon: jokainen viini parani selvästi
vanhetessaan!

16

Päätoimittajan huomioita:
Panostettiin oleelliseen - eli tarjoamme
teille fyssanselkkarimaisen epäselviä taulukoita ja vertailuvaiheessa hassunhauskoilta
tuntuneita huomioita. Ja tietenkin kuvia, joissa nautimme viintä samalla kun teillä on vain
tämä lehti kätösissänne. Lälläslää.
Toisin kuin kyykkypunkuissa, niin valkkarisarjassa ei ollut selkeää voittajaa. Katso
arvosanat ja valitse mikä osa-alue on sinulle
tärkeintä!
Tai eihän me törkyturvat nyt oikeesti näistä valkkareista mitään tiedetä, kuhan arvostellaan.

Nimi
Maa
Vuosikerta
Rypäleet
Tehot
Hinta

Liebfraumilch Marienglöckhen
Saksa
2012
Riesling, Rivaner, Silvaner, Kerner
8%
6,29€

Nimi
Maa
Vuosikerta
Rypäleet
Tehot
Hinta

El Tiempo Blanco
Espanja
Bästa efter 12.11.2013
Alkon mukaan ei ole
10,5%
6,68%

Pullo
Haju
Maku
Jälkimaku
Helppous

3,25
2,5
4
3,75
4

Pullo
Haju
Maku
Jälkimaku
Helppous

1,5
3
2,88
2,5
3,5

Arvosana 3½

Arvosana 3-

Hennon omenainen, makea mutta ei imelä,
hajuton, dokattava. Kuulemma fiini pullo. Saksan ihme olisi parempi, jos siinä olisi enemmän voltteja. Kierrekorkista plussa. Alkon
edullisin valkoviini!
”itseasiassa tää on ihan hyvää”

Nostalginen, hajultaan huomaamaton klassikko. Tuo teinivuodet mieleen. Suositellaan
nautittavaksi suurina kerta-annoksina. Kierrikorkista iso plussa.
”tulee paha olo jo kun kattoo”
”tässon joku tosi mukava haju”
”jälkimaku kakkonen, tirsk”

Nimi
Maa
Vuosikerta
Rypäleet
Tehot
Hinta

Pearly Bay Dry White
Etelä-Afrikka
Luultavasti
Chenin Blanc, Colombard
12%
6,47€

Pullo
Haju
Maku
Jälkimaku
Helppous

2,38
2,38
2,38
1,5
2,38

Arvosana 2+
Omenainen, imelä tuoksu. Maku vain vähän paha. Menee alas pieninä kulauksina.
Spriten kanssa voisi olla hyvää. Tai ei hyvää,
mutta juovuttavaa.
”no ei oo helppoo (nauttia)”
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Nimi
Maa
Vuosikerta
Rypäleet
Tehot
Hinta

Cono Sur Tocornal Chardonnay
Chile
2013
Chardonnay
13%
6,89€

Nimi
Maa
Vuosikerta
Rypäleet
Tehot
Hinta

Leo
Etelä-Afrikka
Tuoreehko
Chenin Blanc, Colombard
12,5%
6,99€ (HUOM PANTTI 20 SNT!!)

Pullo
Haju
Maku
Jälkimaku
Helppous

3,88
2
2,25
2,25
2,88

Pullo
Haju
Maku
Jälkimaku
Helppous

2,5
2,5
1,75
3,25
2,75

Arvosana 3-

Arvosana 2,5

Mieto, hennon hiivainen. Haisee valkkarilta.
”paksu ja ihana muotoilu, siitä saa hyvän
otteen”
”maku kuivahko kakkonen”
”jälkimaku hennon pistävä, vähän ku villapaidalla puukottais”
”musta tuntuu etten oikeesti haista enää
mitään, nää haisee kaikki ihan samalta”

Tuoksu miellyttävä, maku ei. Hennon muovipulloinen.
”leossa sä voit puristaa viiniä ulos pullosta!”
”toi leijona on kyllä älyttömän ruman näkönen tossa”
”ihan mukava haju... no maku ei oo niin mukava”

Nimi
Maa
Vuosikerta
Rypäleet
Tehot
Hinta

Extra Fint Hemvin
Toimituksen salainen viinitila
Alkuvuosi
Kenties
12,5%
Likimain 1€/L

Pullo
Haju
Maku
Jälkimaku
Helppous

3,25
1,5
2,25
3
3,75

Arvosana 3Kiljahtava, hiivainen, omenamehuinen.
”olen kyllä tosissaan huonompaakin kiljua
maistanut”
”hajusta ei voi erehtyä”
”olihan sitä helppo nauttia”

*Arvosanat raatilaisten näkemysten keskiarvoja.

18

Wappubingo

N

yt häviäjistä tuleekin voittajia! Rasti tähän jos olet hukannut kyseisen tuotteen Wapun
kuluessa. Saadessasi viisi peräkkäistä rastia joko pysty-, vaaka- tahi vinoriville olet oikeutettu huutamaan kovaan ääneen: ”Ei vittu mä oon rappiolla!”. Kerää koko potti ja saa
känniääliön titteli!

Muisti

Tulevaisuudennäkymät

Maine

Mahdollisuudet
parisuhteeseen

Avaimet
kotikotiin

Kämpän
avaimet

Kännykkä

Lompakko

Kengät

Takki

Pankkikortti

Kylpytakki

Reppu

Soitin

Aurinkolasit

Ajokortti

Hammasharja

Haalarit

Teekkarilakki

Tuoppi

Kamera

Pyyhe

Excubussi

Passi

Kilju

19

Metallinjalostajien
toimitusjohtajat
tentissä

Oli synkkä ja myrskyinen yö, tai aurinkoinen päivä, tai sateinen ilta - kuitenkin jossain
vaiheessa sain kuulla opiskelijoille suunnatusta toimitusjohtajien tenttimisestä suuressa ja
mahtavassa Helsingissä.
Vielä siinä vaiheessa elossa olleet toiveet
kesätyöstä Ruukilla (ja hyväksi kehuttu ilmainen sapuska) houkutteli perehtymään alaan
hieman tarkemmin. Osallistujalistassa kummitteli niin paljon tuttuja nimiä, että ei auttanut
muu kuin nousta bussiin ja lähteä selvittelemään asiaa.
Aamutuimaan bussissa ilahdus oli suuri, kun tarjolla oli leipää ja kaffetta firman™
(minkä niistä?) piikkiin. Matka taittui vujuilta
toipuvassa MIKkiläisessä seurassa ja lopulta
menopelimme laskeutui viinarallista kenties
paremmin tunnetun Katajanokan satamahotellin aluevesille.
Ennen turhaa ihmettelyä meidät istutettiin
suuren salin tuolirivistölle ja persuksiemme
alta saimme käsiimme päivän ohjelman, joka
paljasti hyökkäyssuunnitelman koostuvan
workshopeista, lihottamisesta ja itse tentistä.
Infotilaisuudesta livistettyämme pääsimme
kuuntelemaan esitelmää alan tarjoamista urapolkujen kiemuroista ulkomaankomennuksineen ja Espoolaisine omakotitaloineen.
Pikaisen hatun nestekonsentraation pudot-

tamisen jälkeen matka jatkui kohti Outotecin
edustajien pitämää workshoppia. Eteen lykättiin kuvia pakanallisen suurista koneista, jotka piti asetella prosessikaavioksi kuvaamaan
metallimalmin
kulkumatkaa maaperästä siitä erotetuksi puhtaaksi
materiaaliksi.
Omaksi (ja työryhmään sattuneen Indecsin edustajan) lohduksi
Oulusta paikalle lennätetty prosessiteekkari
tuntui olevan lähes yhtä
pahasti hukassa. Hyvästä yrityksestä huolimatta
selviydyimme
tehtävästä ja pääsimme
jatkamaan matkaamme
ruokapöytien ääreen.
Täydellä
masulla
pääsimme
kiertelemään paikalle askarreltua yritystoria, jossa oma ständi oli jokaisella
tapahtuman järjestämiseen osallistuneella
puulaakilla. Nuppiin jäi hieman tietoa alasta
- ja tassuihin kaikilta yritysmessuilta tuttua firmakrääsää.
Kiertelyn jälkeen napotimme taas infotilaisuudesta tutussa salissa ja eteemme ilmiintyi
yleisönä ollutta opiskelijalaumaa (ainakin vielä) selkeästi isompia herroja, joilta oli mahdollisuus kysellä paneelikeskustelussa metalliteollisuuden menneestä tulevaisuudesta
ja tulevasta menneisyydestä - tai vaikkapa
aktiivisuudesta opiskelijavuosina.
Vastoin ennakko-odotuksia ei-puuduttavan
kaksitunteroisen aikana käytiin mielenkiintoinen keskustelu ja sen jälkeen meidät ohjattiin
jatkamaan ylipainonhallintaa buffettiin.
Satuin samaan pystypöytään Rautaruukki Oyj:n strategiajohtajan kanssa ja päädyin
osalliseksi aiheesta toiseen pomppineeseen
turinaan.
Pian rahvas kuitenkin nostettiin ajoneuvoihin ja lähetettiin takaisin sinne mistä oli tullutkin. Omaksi (ja himpun pahoinvoineiden vuosijuhlailijoiden) iloksemme havaitsimme, että
tavaratilassa oli mallasnektariinia varattuna
paluumatkaamme varten.
Ensi vuonna uudestaan.
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Hallitusesittely
Henri Tervo @PJ

Kolmas vuosi loppuu yhyy, kohta pitäis alkaa
opiskeleenki ): Oon kaikkien kaveri niinku kiltaki.
#vittu #peejii #risuaita

Pekka Lätti @VPJ+TAPAHTUMA

Meidän karvainen #nallekarhu. :3 Namusedäksikin
kehuttu, vaikka #tapahtumissa on #janukasta.
#parta #sparta

Artturi Hoffrén @XQ-VASTAAVA

matkanjohtaja on #homoapina. ja #soitinnatsi. jäis
vaikka #norjaan.

Mikko Merikoski @RahastonHOITAJA
Hoivaan rahaa
## #massipäällikkö #Bali #jarahaaon
#karkaanthaimaaksi

Juho Kuisma @TalousSIHTEERI

Maksan laskut jos maksan
#onkomaksettu? #excel #kulukorvaus
#seonvaanrahaa #rahallayöhön #maksavelathomo

Anton Miettinen @BlondiSIHTEERI

Google Docs ja muut #pilvipalvelut on ihQ <3.
#Häshtäg #blondi #17v #lol# #yolo #lämppäri

orkker
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Hallitusesittely
Mikko Koskiranta @Yritysvastaava

#moukaria #hallitukseen #dopingonparas #jakalja
#kvaak

Katarina Teittinen @FuksiVATSAAva

olen #ex #titen sitheri. ja #kiintiönainen #yolo #swag
#girlpower #<3 #tissi #toinentissi

Minna Anttila @FuksiTOIMARI

Hallituspoppooseen #WAPPUna huijattu tulokas.
#kukatääon #kolmastissi #neljästissi #tissejä #tupsufuksityttö

Tatu Könkö @puhomoapina
#xqtoimari Tykkään kaljasta.
#kalja #on # paras #ja #milf

Annukka Säätelä @spämmääjä

You have 42 new e-mails.
#sähköpostimestari #toimittaja #tupsufuksityttö
#ukulele

Manu Hirvilammi @kopiovastaava_laminaattori

Releet on viimesen päälle mutta sisällä ei oo ku
pelkkä tuhnu. #toimittaja #retkikirves #pålstek #zeroxin1065 #juhannussalko

orkker
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Hallitusesittely
Antti Kallunki @päätoimittaja&taitto

Ruma #Kajjjaanilainen. Haisee #pahalta.
#musiikkiasaatana #kazoo #ukulele #melodica
#banjo #’laulu’ #soitinpannaonperseestä #tupsula

Aki Saukoniemi @toimittaja

Hemaisevan seksikäs pörröpää. #pekkasauronin
suurin ihailija #7051150 #tissi #takajeejee #tupsula

Henri Huikuri @KILTAihminen

Killan virallinen kahvimaisteri. #mitäsnyttaas #vainmaisterijuttuja #hävis

Jani Vilppo @Karhu

...eli limumies. Liitteenä kuva. #paska

Heikki Kajanne @saunaMIES

No lämmitän saunan.#oksennusta #lauteilla #kalja
#lämmintä #yolo

Mikko Oksanen @KV&liikuntavastaava

Liikuntahommat karkasi tällä kertaa ulkomaille.
#sähly #tutkarit #frisbeegolf

orkker
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Hallitusesittely
Juha Koljonen @Yritystoimari

Tänä vuonna toimarin hommissa wanha tuttu yritysmies. Ps. kylpytakit on tilattu. #3D #kylpytakit
#yritystiimi #kaljaa #kyrpäotsassa

Terhi Alaviitala @lukkari

#nilli #wirsu #vihaan-hästägejä #valmistujo

Joonas Suontaus @TEKkiltayhdyshenkilö

Linkki liittomme ja sen opiskelijajäsenien välillä. Saa
kiusata -- mömmömmöö lässynlässyn -- kysymyksillä. #TEK #on #swag #ja #yolo #IAET

Jasmin Tuominen @Valokuvaaja

Otan pari kuvaa sillon tällön.
#canonEOS1100 #eivaa #tääonkännykkäkuva
#rasta #hoho #yoloswag #jb4life #1Dlove

Mikko Haikonen @atk-eMäntä

Mä oon #gona ja #exnuija. #eikinosta #hoitakaaite
#työt #kandi?

Tuuli Miinalainen @kiltakummi

Ahkera #sopotäti. Eksyn hämmentävän usein
#KoRKin mukaan. #hiukkanen #ahkera #YOkunta
#teekkari #TTYY

orkker
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Hallituksenvaihto
Mitä oikeasti tapahtui hallituksenvaihdossa?
Mitä tapahtuu hallituksenvaihdossa, pysyy hallituksenvaihdossa. Liity karvaiseen joukkoomme
ensi vuodeksi ja ota selvää!
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Jäynäkuulumisia

J

okseenkin puolivahingossa pääsi käymään siten, että koneteekkareista koottu KoRKkaajat lähti edustamaan TEKin
valtakunnallisiin jäynäkisoihin 2013 ja palasi
vielä reissulta voittajana. Lue tarkemmin mitä
ja miksi!
Koko homma lähti etenemään 2012, kun
KoRKin ja Autekin RankkaXQ:lla syntyi idea
skiltaan kohdistuvasta kiltajäynästä. Asia johti
toiseen ja lopulta sähkökilta sisustettiin marraskuussa kauniiseen jouluteemaan.
Jäynällä osallistuttiin jäynäkuun kilpailuihin
ja sitä kautta myös yleiseen sarjaan, jonka
voitto tuli koko jäynätiimille puskista. Samalla
saatiin osallistumisoikeus valtakunnalliseen
jäynäkisaan ja lupaus meille kustannettavasta
saunaillasta.
Tarkempien selvittelyjen jälkeen selvisi,
että saunomaan pääsee vain lähtemällä valtakunnalliseen kilpailuun, joten ilmaisen ruoan
ja juoman himoissamme kokosimme iskuryhmän matkaan.
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KoRK - kaikkien kaveri

