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Pää(toimittajan)kirjoitus
Teksti: Roosa Mattila

Wikipedia kertoo: ”Pääkirjoitus on
sanoma- ja aikakauslehden aloitussivulla sijaitseva, päätoimittajan hyväksymä mielipidekirjoitus, joka kertoo
lehden kannan ajankohtaiseen aiheeseen”[1]. Jaa. Ajankohtainen aihe:
Eduskuntavaalit. Lehden kanta: Ei se
timosoini siellä yksin asioista päätä.

paljastaa salaisuuden tai kaksikin.
Alkoholivertailu helpottaa jokaisen
koneteekkarin(/-fuksin) tulevia kauppareissuja. Kaikenkaikkiaan toimituksemme on saanut aikaan kokonaisen
ja laadultaan edeltäjiä mukailevan
lehden. Nauttikaa!

Päädyin päätoimittajaksi ihan vahingossa, mutta en kyllä ole katunut.
Ensikertalaisena ja pestistäni ulapalla
olevana en onneksi jäänyt yksin, vaan
vinkkejä sateli suunnasta jos toisestakin, toimitus tuki parhaansa mukaan
ja hoiti hommansa, ja vanhoja lehtiä
hamstrasin vähän paljon. Eikä wappukaan kauheasti lehteä hidastanut.
Vaikka deadlinet eivät olekaan millään tavalla minun (tai edeltäjieni?)
juttu, saatiin kevään lehti ulos. Jee!
Lupaan toivoa saavani syksyn lehden
kiltahuoneelle oikeasti syksyllä. Sori
että kesti.

Rakkaudella,
Roosa Mattila
Päätoimittaja
Toimitus:
Päätoimittaja
Roosa Mattila
Toimittaja
Jussi Eskelinen
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Mikko Merikoski
Valokuvaaja
Joonas Pulkkinen
Taitto
Tiina Suksi

Mutta puhutaan käsissäsi olevasta
lehdestämme! Kirkkareista on juttua
kulissien takaa järjestävältä taholta,
ja typerän fuksin (lue: päätoimittaja)
seikkailuita voit seurata LightRankkaKirkkariXQ-jutusta. Puheenjohtaja
kertoilee palstallaan erinäisiä juttuja ja viime hallituskauden limumies

Viitteet:
[1] ”Pääkirjoitus”, Wikipedia, viitattu 8.4.2015 http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4kirjoitus
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Puheenjohtajan palsta
Teksti: Pekka Lätti

Maaliskuussa Herwoodin sydämmessä järjestettiin Kirkastusjuhlat, joiden
tämän vuoden järjestysvastuu siirrettiin meille pois Oteniemestä CN-100
juhlien alta. Kummatkin juhlat olivat
menestyksiä, ja vaikka muistikuvien
määrä olisi voinut olla suurempi, niin
hauskaa totisesti oli. Kiitoksen sana
on toimikuntien jäsenille paikallaan!
Keväällä järjestettiin myös KoRK-Lexica, sekä KoRK-Mentor-sitsit, joihin
osallistui kiitettävä määrä ihmisiä toisiinsa tutustumaan.
Kuten jo alkuun mainitsin, wappu on
jo käynnissä, joten tätä lukiessanne
voitte kaiholla muistella wappuheilojenne perään ja valmistautua viimeisiin tentteihin ennen kauan odotettua
kesää! Latailkaahan akujanne ja tilinne saldoa, jotta jaksatte taas syksyllä
ottaa avosylein uudet fuksit vastaan!
Ja vielä lohdutuksen sana, kyllä se
wappu tulee taas ensi vuonnakin :)

Wappu on tätä kirjoittessani jo kovassa vauhdissa, ja kevätlukukauden loppuminen ja kesäkiireiden lähestyminen näyttää uhkaavan todelta. KoRK:n
hallituksen ja toimihenkilöiden urakka
on polkaistu hyvin käyntiin kiitettävin
arvosanoin. Myös killan jäseniä on
pyörinyt ilahduttavan paljon killassa,
ja jopa uusi korttirinkisukupolvi alkaa
muodostua.

Keväisin wapputerveisin,
Pekka
Ps. Muistakaahan laittaa myös killan
kesätappo kalentereihinne (26.-28.6.)
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Paskan limumiehen vuosi 2014
Teksti: Jani Vilppo

Jokaisella on elämässään tavoitteita.
Tärkein omistani täyttyi tammikuussa
2014 vastaanottaessani limujumalan
viitan vuodeksi harteilleni. Kaljapässäni
lupauduin myös kertomaan siitä.
Vuoteen 2014 mennessä killan historia
ei vielä tuntenut kelvollista limumiestä. Päätin kuitenkin korjata tilanteen
ja olla ensimmäinen kelvollinen, ehkä
jopa ihan hyväkin limumies. Toimikauteni alussa limuautomaatti pullistelikin
limua, jokaista sorttia. Hallituskopinkin
virvokevalikoimaa kasvatettiin tuomalla
perinteisen nallekaljan rinnalle vaihtoehto-oluita eri hintaluokista. Halvimmat lähes alle euron tölkki, kalleimat yli
kaksikymppiä laatikko.

metodia tukeva limumiehen palautelaatikko. Tähän laatikkoon janoiset kiltalaiset saisivat antaa oman rakentavan
palautteensa. Alussa palautetta tuli
melko nihkeästi, mutta lopulta käyttäjäkunta keksi keinot jättää palautteen
laatikkoon. Palautteista erottui selkeästi
kolme asiaa, jotka limumiehen toiminnassa ärsyttivät: fuksityttöjen vähäisyys,
työstökonepelikorttien kuvien haalistuminen ja Karhun puute. Palautteisiin
tietenkin vastattiin. Fuksitytöt haalittiin
MIKin listoilta, pelikortit hukattiin ja
pullo-Olvin saatavuus turvattiin.
Pyyteetön uurastus killan hyväksi pantiin merkille myös hallituksen toimesta,
joka viimeisessä kokouksessaan palkitsikin allekirjoittaneen vuoden parhaana
limumiehenä.

Vierestä seurannut limumiehen renki,
herra automaatti, päätti kuitenkin puuttua tilanteeseen ja palauttaa tuoreen limujumalan todellisuuteen rajoittamalla
virvokkeiden jakelua ja jäähdytystä.
Rikkoutuneet kylmälaitteet johtivatkin
lopulta 11-vuotiaan limukoneen hautajaisiin. Lyhyehkön suruajan päätyttyä
tärkeää työtä jatkamaan valikoitui IntelliVend 2000. Lyhyen harjoitteluperiodin
jälkeen nuori tulokas omaksui kiitettävästi tavan syötellä pulloja pääasiassa
poikittain syöttötorviin. Tästä eteenpäin
vuosi menikin sitten melko lupsakasti.
Limonadinkulutus oli vähentynyt limumiehen kannalta siedettävälle tasolle.
Raatamisesta säästetyt työtunnit käytin tehokkaasti, ja kevätkaudella lanseerattiinkin jatkuvan parantamisen
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LightrankkakirkkariXQ
Teksti: Roosa Mattila

Suunta: Kuopio
Kesto: 5.-6.3.
Yritys: Ei ole

aamupalan kokonaan välistä. ”Kyllä
se maha kaljallaki täyttyy”. Niin täyttyy, juu, ja hetihän se pitää aloittaa. Ei
pidä. Ens kerralla osaan.

Excullamme oli tällä kertaa aivan
huipputason lähtökohdat. Kuulemma
hiihtolomaviikonlopun takia suurin
osa yrityksistä ei meitä halunnut, ja
se yksi ainoakin joka olisi meidät voinut ottaa, pelästyi kuullessaan meitä
tulevan 49. Oikeasti meitä oli kai 22.
Mutta ei se menoa haitannut! Excuhan sujui jotakuinkin näin:

N. klo 12:00 ruokatauko jossain Hesessä
Pysähdytään syömään. Humalaa alkaa tuntua, joten syöminen tulee hyvään paikkaan.
Kaupasta haetaan vähän lisää kurkunkostuketta (ja esim. sipsejä), ja sitten
vaan tupakan kautta bussiin. Ihan
vain varoittaisin kaikkia muitakin tissit
omaavia, että se tupakka voi muuten
oikeasti tippua paidan sisään siitä tissivaosta. Oliko muuten vähän paniikkinen hetki se muutama sekunti, mikä
röökin pois onkimiseen meni. Onneksi
ei polttanut paitaa eikä tyttöä.

Lähtö klo 10:00
Suunta kohti Kuopiota !! Itse artikkelin
kirjoittaja tajuaa Duon ohittaessaan,
ettei ole syönyt aamupalaa, ja että on
kiire, ja ettei enää kannata kääntyä
takaisin kohti kauppaa. Killasta löytyy
pakastettu roiskeläppä, ja typerä fuksi
päättää siis mennä riskipelillä ja jättää

XQ:n naisedustus
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N. klo 15 (ei kukaan enää muista) perillä majoituksessa
Majoittauduttiin, johonkin Kuopion
yliopiston rakennukseen. Käytiin istumassa Hyeenan kiltiksellä, ja kaupan
kautta taas majoitukseen. Ilmeisesti.

Juurikin tässä noin kello kahdeksan
aikoihin herra johtaja soitti ja käski
nousta ylös ja lähteä kohti saunaa.
Työtä käskettyä tehtiin ja niin taas typerä fuksi oli menossa mukana. Saunalla oli muuten helvetin kivaa! Toisaalta, milloinpa ei olisi.

Tasan klo 18:26
”Kello on melkein puoli seitsemän, ja
mä olen täällä majotuspaikassa, koska muut meni saunalle. Ja mä olen yksin, ja, koska, ja mä jäin yksin koska,
koska ehkä ei kannattanut juoda enää
enempää, koska joskus pitää pitää välikuolema, että mä voin jatkaa sitten
kun ne tulee. Ja mutta mulla on humala, ja mutta mulla on vielä puolikas
siideri jäljellä, koska sitä ei voi jättää
kesken eli mun pitää juoda se loppuun
ja sitte mä voin vasta ottaa päikkärit,
tai yökkärit… tai mikä onkaan se sana.
Ja onneksi täältä on musiikki pois, ja
mä sain pääsiäismunan, minnalta,
jotta, jotta mä saan…(erittäin pitkä
hiljaisuus)… munaa tällä matkalla, ja
mä en tiedä miks mä halusin kertoa
sen mut mä kerroin sen silti. ja mulla on myös sipsejä. ja mä jatkan tätä
pohdintaani, ja nähdään tunnin päästä taas.”

Tasan klo 5:43
”Seuraava loki. Ja täällä oli ysikutosia,
jotka joku tyhmä fuksipoika, hmph, toi
baarista. Nyt ne lähtee vihdoin pois ja
mä pääsen vihdoin nukkumaan, kolmatta kertaa tänään. Akkua on takaisin olemassa, se loppui siinä MasterChef Australian aikana viimeksi, ja,
ja mutta jaksoin herätä vähän monta
kertaa takaisin juhlimaan, joten nyt
on vihdoin nukkumaanmenoaika, jos
vaikka musiikki loppuis joskus. Kiitos
ja hei ja jatketaan myöhemmin.”

Niin. Mitäs siihen lisäisi. Excun typerin fuksi neuvoo tosiaan syömään sitä
aamupalaa ja aloittamaan juomisen
vähän vaisummin.
Noin klo 20
Excunjohtajia kuulemma yleisesti sanotaan homoapinoiksi, ja meidän homoapinapa on maailman paras.
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Yheksältä piti lähteä pois majotuksesta, ja mentiin sitten toiseen yliopiston
rakennukseen nukkumaan sohville ja
syömään kun ruokala aukesi. Kaupasta haettiin tupakkaa, juotavaa ja kukkasipuli???? (Artturi: Voiko sen syödä?
Ei voinut, ohjelapussa erikseen kiellettiin), ja kahdentoista maissa lähdettiin
takaisin kohti kotia. Bussissa oli semi
kuollut tunnelma.
Neljän aikoihin oltiin perillä. Sitten alkoikin Kirkkarit.

Suurin osa väestä lähti kohti baaria
ilmeisesti yhdentoista aikoihin. XQkansa tuli pilkun jälkeen takaisin, ja
noin viiden aikoihin jaksoi artikkelin
kirjoittaja nousta tanssimaan muiden
kanssa. Valehtelin muuten, ei se akku
loppunut ennen kun vasta ehkä ysiltä.
Perjantai 6.3.
Noin kello liian aikaisin (varttia vailla
8) Sampo nostattaa excuväen ylös ja
siivoamaan. Samalla paljastuu, että
ei ne paikalliset naispuolen edustajat
mihinkään illalla lähteneet, siellä ne
nukkuivat fuksipoikien hellässä syleilyssä. Saatiin ne potkittua ulos kumminkin, kerta olivat liian hienoja siivoamaan. Siivotessa oli semi kuollut
tunnelma.

Mitä exculta opimme?
- Älä pudota tupakkaa tissivakoon
- Syö ryypätessä ja sitä ennen

Illalla oli hauskaa ja aamulla
oli... hauskaa.

Sitseillä oli myös bändi!
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Kirkkarit

Teksti: Henri Tervo, Kuvat: Joonas Pulkkinen

kuiva osuus oli onnellisesti ohi ja katseet suunnattiin kohti illan huikeita
sitsejä, joiden käsistälähtemisaikaa jo
luennolla kovasti veikattiin.

Kirkastusjuhlat rantautuivat tänä
vuonna jälleen Tampereelle vain kahden vuoden tauon jälkeen. Syynä tähän perinteisen neljän vuoden syklin
rikkoutumiseen oli rakkaan vaaleanpunaisen sisarkiltamme satavuotisjuhlat. Vuoro olisi siis oikeasti ollut
Otaniemen, mutta ei se mitään, Tampere oli valmiina! Juhlien suunnittelu
aloitettiin tammikuun alkupuolella ja
hyvien dokumentaatioiden ja loistavan Kirkkaritiimin ansiosta järjestäminen oli hauskaa ja leppoisaa.
Kirkastusjuhlat alkoivat perinteisesti luennolla, joka tällä kertaa
pidettiin luentosalissa K1705, poiketen edelliskerran Cinolasta. Tervetuliaispuheenvuorojen,
puheenvuorojen ja vuorojen jälkeen päivän

Sitsien alkaessa tunnelma oli käsinkosketeltavissa. Latautunut energia
purkautuikin (tirsk) melko nopeasti ja
sitsit taisivat pysyä varsinaisesti hallinnassa muutaman minuutin ajan.
Tämähän ei Kirkkarimenoa tietenkään
haitannut, päinvastoin. Jatkoille siirryttiin sitsien jälkeen roheesti bussikyydillä keskustaan, jossa kalja oli lähes ilmaista!
Sunnutaiaamuna sillis keräsi vielä porukan kasaan krapuloimaan yhdessä
ja nauttimaan monipuolisesta silliaamiaisesta. Järjestäjät olivat väsyneitä,
mutta tyytyväisiä viikonlopun kulkuun
kaiken kaikkiaan. Uhreja koko viikonlopulta oli vain yksi onneton oululainen, jolle ei ilmeisesti oltu opetettu
lapsena, että korkealta hyppääminen
sattuu, tai sitten suojakänni ei ollut
riittävä.
Kiitokset kirkkaritoimikunnalle, nakkilaisille ja ilman muuta kaikille Kirkastusjuhlavieraille! Ensi vuonna
Otaniemi ja allekirjoittaneelle kierros
täyteen.

Kirkkaritiimi ja taustalla sitsit.

9

Alkoholivertailu

Teksti: Jussi Eskelinen

Wappu on jo ovella, joten toimitus on päättänyt helpottaa teekkarien valintaa
vappuviinien kanssa esittelemällä muutamia vaihtoehtoja. On päivänselvä asia,
että itse kukin pohtii näitä asioita vähintään yhden kerran seuraavien viikkojen
aikana, joten pidemmittä puheitta: asiaan.

Kossu,

Koskenkorva A.K.A (Also Known As)
on perusvarma valinta. Ei ole sattumaa, että tätä suomalaisen juomakulttuurin kulmakiviä on valmistettu jo vuodesta 1953
(silloin purkki maksoi 495 markkaa = ostovoima korjattu
nykypäivään 15,44€, lähde Internet). Tämä juoma on siitä
hyvä, että se maistuu aina samalta, etkä tarvitse tarjoiluun edes karahvia. Saat tämän kaveri-magneetin rientoihin mukaan kätevästi puolen litran pakkauskoolla 13,68€
hintaan, tai vaihtoehtoisesti kuvassa näkyvän rintataskukoon (0,35l) 10,99€.

Minttu

Koskenkorva
A.K.A Kryptoniitti, on sinulle,
joka haluat salakavalasti hiprakkaan. Tästä juomasta
Hervannan useat vaihto-opiskelijat voivat kotimaassaan
vain haaveilla; vastaavia tuotteita ei maailmalta liikaa
löydy. Vaikka jotkut väittävät, että Minttu kuuluu MMKyykkään ja kaakaon sekaan, niin kyseessä on varteenotettava välipäivän aperatiivi. Tämän saat haalarin taskuun illan rientoihin hintaan 15,59€ (0,5l).
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Jallu

Jaloviina A.K.A
, no kukapa ei tästä edes salaisesti
pitäisi. Teekkarit ovat laulaneet ja runoilleet tästä juomasta
enemmän kuin rakkaudesta (jokainen voi tehdä omat päätelmänsä, onko se surullista vai hienoa). Yksi asia on varma:
kun Korkkaat tuon korkin, niin et tule olemaan yksin kosken
rannassa. Mikäli olet teekkari, etkä ole Jallua maistanut, niin
ilmeisestikin pieni pala opiskelijakulttuuria on jäänyt kokematta. Näitä voit hankkia hintaan 16,99€.

R-Standard

Russian Standard A.K.A
on juomien kuninkaallisia, nautitaan kylmänä. Tai lämpimänä, yhdessä tai erikseen tai pullosta tai lasista. Hinta on merkityksetön, et kadu.

Vergi,

Vergi A.K.A
luonnollisessa pakkauskoossaan. Kuten kuvasta näkyy, niin
juoma on oivallinen laatikkoviini purjehdusretkelle. Laatikkohinta on lahden toisella puolella 11,00€, joten juomaa voi ja kannattaa tuoda suurempia määriä kerralla.

Muistakaa myös juoda vettä ja vastuullisesti, näillä Wapusta selviää helpoiten.
Hyvää Wappua 2015!
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Vaihtoraportti: Liechtenstein
Teksti ja kuvat: Mikko Merikoski

Terveiset täältä Liechtensteinista! Täällä on oikein mukavaa olla vaihdossa, säät
suosivat ja maisemat on mahtavia. Minkälainen maa Liechtenstein mahtaa olla
ja missä se oikeastaan sijaitsee?

Näkymä kotipihalta

Liechtenstein sijaitsee keskellä Alppeja Itävallan ja Sveitsin välissä. Se
on yksi maailman pienimpiä valtioita
160 km2 pinta-alallaan ja 36 000 asukasluvullaan. Pienestä maasta noin
2/3 on vuoristoa, joka on yhtä pientä
laskettelukeskusta lukuun ottamatta
käytännössä asumatonta. Koko maan
itsessään voi ajatella oikeastaan vain
yhtenä kaupunkina, jossa on muutamia erillisiä kyliä tai kaupunginosia.

Elämä Liechtensteinissa on melko
kallista, hintataso on sama kuin Sveitsissä. Hinnat ulkomaalaisille nousivat
lisäksi noin 20 % tämän vuoden tammikuussa, koska Sveitsin frangin kurssi vahvistui huomattavasti. Asuntojen
hinnat ovat aivan järjettömiä kuin
myös ilmeisesti vakuutukset. Toisaalta
ne eivät vaihdossa olevaa haittaa lainkaan.
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Jauheliha
Kanasuikaleet
Leipä
Maito
Pasta
Tortillakuoret

10-20 €/kg
30-40 €/kg
2 €/kg
1,2 €/l
0,7 €/kg
5 €/pkt

Kuten taulukosta käy ilmi, hinnat ovat
paikoin melko korkeat. Liechtensteinissa tilanne on kohtuullisen hyvä,
koska kaupat myyvät ”euroshopper”tyylisiä tuotteita, jotka ovat yleensä
hinnaltaan vain 1,5x Suomen hintataso, mutta joskus jopa halvempiakin. Yllättävää on, että lähes kaikki
”euroshopper”-tuotteet on valmistettu Sveitsissä, joten ne ovat erittäin
laadukkaita, eikä eroa normaaleihin

tuotteisiin ole lainkaan. Kana on järkyttävän kallista, joten sitä tulee syötyä melko harvoin.
Yliopisto on melko pieni, opiskelijoita on ehkä noin 1000, jos sitäkään.
Yliopistolla opetus on pitkälti noin
20–40 hengen ryhmissä, tosin yhdellä kursseistani luennoilla on vain 5
ihmistä, luennoitsija mukaan lukien.
Yliopistossa on yksi varsinainen luentosali, joka on pienempi kuin K1702 ja
loput opetustilat ovat lähinnä luokkahuoneita 20–50 hengelle. Opetus on
hyvää, mutta huhujen mukaan myös
tentit ovat vaativia. Sitten näkee, kun
on tenttien aika.

Liechtensteinin yliopisto
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Sankt Antonin laskettelukeskus, Itävalta (2811 m)

Vapaa-aika kuluu melko mukavasti
vuorilla joko laskettelemassa tai kiipeilemässä/vaeltamassa. Liechtensteinin
oma laskettelukeskus, Malbun on
puolen tunnin bussimatkan päässä ja
suuremmat keskukset noin 1,5h bussija junamatkan päässä. Hissilippujen
hinnat ovat kohtuullisia, sillä moninkertaisesti Leviä tai Yllästä isommassa
laskettelukeskuksessa päivälippu on
noin 50€. Rinteitä on usein lähes 100
ja ne ovat yleensä moninkertaisesti
pidempiä. Pienemmissä keskuksissa
laskettelemaan pääsee noin 30 eurolla, myös Sveitsissä ja niissäkin riittää
laskettavaa. Parhaimmat laskupäivät
ovat olleet Liechtensteinin Malbunissa, kun päivän aikana on satanut

noin 50 cm lunta jolloin myös aivan
rinteiden vieressä on ollut loistavaa
puuteria laskettavaksi.
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Ulkoilumaastot ovat Liechtensteinissa
loistavat, ja yli 2000 metriin pääsee
kotiovelta kävellen neljässä tunnissa. Lunta on monin paikoin yli metrin
verran, joten monen vuoren kohdalla
täytyy odottaa vielä lumien sulamista,
vaikka laaksossa onkin jo kesäsää. Heinäkuussa viimeistään ainakin Liechtensteinin vuorilta lumet ovat sen
verran sulaneet, että vuorilla pääsee

liikkumaan ilman pelkoa lumivyöryistä. Tällä hetkellä lämpötilat ovat
aurinkoisina päivinä laaksossa 20–25
astetta, joten sortsikeliä pukkaa.
Ulkomaan kirjeenvaihtaja,
Mikko Merikoski

Augstenbergin huipulla (2359 m)
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Hallitusesittely
Uusi hallitus valittiin taas vuodenvaihteessa, ja vaihdettiin tammikuun puolissa
välissä. Oli muuten kivaa! Vaikka kuulemma jallua on kivempi juoda shotteina
ja kulauksina, kuin puoli desiä kerrallaan.
On aika esitellä uudet toimijat! Siispä toimitus kysyi hallitus- ja toimihenkilöiltä
muutaman kysymyksen. Seuraavilta sivuilta itse kukin voi ottaa selvää, millainen väki kiltalaisten asioista tänä vuonna päättää. Enjoy!
Tätä kysyttiin:
1) Nimi, vuosikurssi, pesti
2) Kuinka päädyit pestiisi? Onko siinä jotain erityisen kivaa, mitä?
3) Mikä Pokemon olisit?
4) Jos et olisi koneteekkari/-fuksi, mitä humanistiainetta opiskelisit?

1) Pekka Lätti, 4 vsk, Puheenjohtaja
2) Kiltahommat on parasta ikinä, ja halusin ottaa
enemmän vastuuta killan toiminnan pyörittämisestä.
Parasta on uusiin ihmisiin tutustuminen ja yhteinen
hauskanpito.
3) Se joku pikatsu, mitä niitä nyt oli.
4) Hmm, aika paha. Olisko vaikka kielitieteitä ;)

1) Artturi Hoffrén, 3.vsk, VPJ ja Liikuntavastaava
2) Se vaan tapahtu. Pääsee järkkäämään tapahtumia ja
edustamaan kiltaa kaikkiin kissanristijäisiin.
3) Magikarp
4) Folkloristiikkaa koska hyvä työllisyys
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1) Niki Suominen 2. Vsk tapahtuma vastaava
2) Halusin virkaan koska hallitustyö näyttää hyvältä cv:ssä ja
tapahtumavastaavalla on killan tapahtumiin ilmainen pääsy.
3) Ehdottomasti onix, kova ku kivi.
4) Naistutkimusta

1)Tatu Könkö, 2.vsk, excursiovastaava
2)Excursiot avaavat maailmankuvaa ja ryyppäämisen
ohessa voi tutustua niin kotimaiseen teollisuuteen ja
yrittämiseen kuin laajaan skaalaan eri alojen opiskelijoita Suomessa ja parhaimmillaan maailmalla. Kuka nyt ei
haluaisi tämmöistä tehdä? Lisäksi varsinaiset järjestelyt
voi tuupata huoletta excursiotoimarin harteille.
3)Paras
4) Lääketiedettä, mutta henkilökohtaisen valinnan vuoksi
päädyin konetekniikkaan.

1) Annukka Säätelä, 2.vsk, sihteeri ja tiedottaja.
2) En osannut sanoa ei. Kivaa on tietää kaikki ekana (ja pimittää se muilta).
3) Eevee! Siitä on mihin vain!
4) Enhän mä edes opiskele konetta.. Humanistiaine? No vaikka arkkitehtuuri.

1) Juho Kuisma 3.vsk, Rahastonhoitaja
2) Saunamieheksi halusin, mutta huijattiin talouspuolelle vankan osaamisen vuoksi :D. Parasta hommassa
on kun luvut täsmää.
3) Charizard, koska aikoinaan sain sen jo ekasta pikkupakasta R-kioskilta! :D
4) Luultavammin kauppatieteitä.
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1) Mikko Koskiranta, x. vsk, yritysvastaava
2) Kukaan ei tiedä enkä edes itse viittiny vastata kysymyksiin
3) Onyx
4) Opiskelisin vastuuta ):

1) Tuulia Kusmin, 1vsk. Taloussihteeri
2) Vanhat ja viekkaat KorKkilaiset minut houkutteli hakemaan hallitukseen ja taloussihteerin pesti kiinnosti eniten
sen takia että välillä pitää heittää itsensä sinne epämukavuusalueelle ja kokeilla uusia juttuja. Kivointa on tähänmennessä ollut kaikki hommat, ei ole tullut mitään ei-niinkivoja-juttuja vielä vastaan.
3) Vaporeon ehottomasti!
4) Opiskelisin taideaineita, valokuvausta tai tanssia.
1) Katarina Teittinen, “Katsu”, vsk 4, fuksivastaava
2) Tutustuakseni mahtaviin tyyppeihin ja jotta
voin olla organisoimassa parhaita tapahtumia.
Parasta fuksineuvoston tapahtumat.
3) Horsea, koska söpö ja vesi
4) Olisin kasvatustieteiden opiskelija, koska samana vuonna kun pääsin TTY:lle oisin päässyt
myös luokanopettajaksi ja valinta oli (sillon) vaikea.
1)Sampo Lehtinen, 2. vuosikurssi, XQ-Toimari
2)Fuksina ei ehtiny kaikelta muulta puuhalta mukaan ni nyt
o paikka koittaa järkkää uusille sitä itseä hidastanutta kiirettä. Excuilu on ain hauskaa puuhaa
3)picachu kait
4)Varmaa aineopettajaks, vastaavaa ku hiukkasel
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1) Henkka, 4, Emäntä
2) Pakollinen jäähdyttelypesti
3) #69
4) Kannabista

1) Mikko Haikonen, 5. vsk, atk-mursu
2) Syksyllä 2010 silloinen tuleva PJ rekrysi Pizzaservicessä. Kivointa hommassa on itsenäinen työskentelely ja vapaat kädet kehittää killan tietojärjestelmiä. Yhtä huikeeta on olla osa
killan hallituksen toimintaa.
3) Mikäli otetaan huomioon vain generation
I, valitsen sinut, Togepi! Muussa tapauksessa
olisin Vivillon.
4) Kai tässä voidaan teologia laskea humanistiaineeksi?

1) Jere Oksanen, 1. Vsk, tapahtumatoimari
2) Edeltäjällä näytti olevan niin hassunhauskaa ja Norjan
reissu. Parasta on kanssatoimijat<3
3) Kun kaikki sanoo charizard ni mä oisin kyllä Alakazam,
koska lusikat.
4) Naistutkimus. Okei lääkis.

1) Roosa Mattila, 1. vsk, päätoimittaja
2) Se oli viimenen vapaa pesti xD kivaa on kirjottaminen!
3) Vulpix. Tai Persian. Tai Cubone.
4) Kieliä tai kirjallisuutta
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1) Jussi Eskelinen, 3 vsk. (puolen vuoden) toimittaja
2) Artturi puhui ympäri hommiin.
3) Olisin kouluttaja, sen pallon heittäminen näyttää niin hienolta.
4) Kolmannen vuoden koneteekkarina koen kysymyksen
asiattomaksi.

1) Minna Anttila, 2vsk, fuksitoimari
2) Hain pestiini sillä halusin olla mukana hallitustoiminassa ja fuksien kanssa puuhaaminen, tapahtumien järjestäminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on
parasta
3) Squirtle
4) Fysiikka (sitähän mä oon jo vuoden verran kokeillu)

1) Jaakko Joukio, 2.vsk, kiltaihminen
2) Hallitustouhut kiinnosti alusta asti ja kun tyrkylle oli
mahollista päästä niin tyrkytin itteni mukaan. Ehdottomasti hauskinta on nähdä kaikkien kofeiiniaddiktien iloset naamat arkiaamusin kun ne huomaa että kaapista
löytyy tuoretta kahvia ☺️
3) No Paras for sure (tässä pitää tietää)
4) Luin vuoden matikkaa yliopistolla ja sinne en ainakaan palais kirvelläkään.

1) Teemu Toivonen 4.vsk, Limumies
2) Kalja on parasta. Killan tärkein ja arvokkain
pesti.
3) Joku mikä tykkää kaljasta.
4) En
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1) Lauri Poikolainen, fuksi, saunamies
2) Saunassa on jo aikojen alusta tervehdytty, nautittu,
juotu ja jopa synnytetty.
Siispä saunominen on aivan huikeaa ja parastahan tässä
pestissä on tietysti se, että pääsee siitä nauttimaan hyvässä seurassa mahtavalla meiningillä!
3) Ditto.
4) Historiaa ehdottomasti!
1) Tiina Suksi, 1.vsk, KV & graafikko
2) Aattelin, että vois olla jännää ja kaikkee pitää kokeilla.
Kivointa on luomisen tuska, kun tekee mieli heittää läppäri ulos ikkunasta (esim. taittaessa korkkiruuvia).
3) Snorlax!
4) Opiskelisin varmaan jotain lobotomiaa.

1) Joonas Pulkkinen, 1.vsk, valokuvvaaja
2) Koska kuvaaminen on kivaa. Parasta on tapahtumissa
pyöriminen* ja sitä kautta uusien tuttavuuksien syntyminen**
(*= kuvaajan ilmaiset virvokkeet, **=kuvaajan virvokkeiden nauttiminen seurassa)
3) Abra, teleporttaaminen ynnämuu aikamatkustus on
valitettavan tuttua.
4) En mitään, olisin vaan tyä_miäs.

1) Perttu Tepponen, fuksi, yritystoimari
2)Mikko sai houkuteltua väkisin kovalla painostuksella pestiin. Mukavinta hommassa on suhteiden luominen yrityksiin.
3) Blastoise (Malesian reissun jäljiltä etureppu muistuttaa
erehdyttävästi kilpikonnan kilpeä)
4) Opiskelisin varmaankin luokanopettajaksi.
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1) Mikko Merikoski, 3. vsk, ulkomaan kirjeenvaihtaja
2) Olen tällä hetkellä vaihdossa ja toimin tämän vuoden
ulkomaan kirjeenvaihtajana, aka Suomen Liechtensteinin
Suurlähettiläänä. Kirjoittelen täältä juttuja Korkkiruuviin
ja autan etänä hallituksen tehtävissä. Palailen takaisin
Tampereelle vuoden 2016 puolella.
3) Bulbasaur
4) Lääketiedettä

1) Joonas Suontaus, 4. vsk, tek-kiltayhdyshenkilö
2) sosiaalisuus ja muiden kyhien kanssa toimiminen. makkara on myös hyvää.
3) pokemon… varmaan diglet
4) jos sitä opettajaksi :D

1) Erik Haara, 3. Vsk., Kiltakummi
2) Pääsee tutustumaan toisen killan toimintaan ja tuntemaan uusia ihmisiä.
3) Charizard.
4) Psykologiaa

22

Cuba Night 100

Teksti ja kuvat: Roosa Mattila

Otaniemen Koneinsinöörikilta täytti
100 vuotta. Siis sata. Eli paljon. Meitä lähti myös paljon (ei sentään sataa)
Otaniemeen juhlistamaan KIK:n vuosisataista.

Itse juhlatilaisuus oli upea. Pääjuhla
pidettiin Espoon Bluesin kotihallissa,
Barona-areenalla joukkueen ystävällisesti jäätyä kesälomalle. KoRK istui
eturivin pöydissä aivan lavan vieressä yhdessä Lappeenrannan ja Oulun
edustajien kanssa. Areena oli loihdittu
upeaan juhlakuntoon, ja se veti 1056
vuosijuhlijaa. Hauskoja(kin) vitsejä
heiteltiin laulunalustuksissa, ruoka
oli hyvää ja juotava ei loppunut kesken. Toisin sanoen, putkeen meni, ja
jos jotain parannettavaa pitää etsiä,
niin baarin olisi saanut avata hieman
aiemmin. Tanssittamisesta vastasi

Boston Promenade, ja oli siellä muuan
Jaakko Saariluomakin viihdyttämässä
juhlakansaa. You know, se paksu setä
Putouksesta. Puhe naiselle oli erittäin
hauska, tosin kauppislainen avecini ei
ymmärtänyt ihan kaikkia insinöörivitsejä. Itse on idiootti. (En mäkään.)
Jatkopaikaksi paljastui vesipuisto Flamingo Vantaalla. Aivan huikea idea!
Oli todella siistiä uida siellä satojen
opiskelijoiden (ja parin vanhan) kesken, ilman kiljuvia lapsiperheitä. Onneksi ite ei oltu lapsia eikä siis kiljuttu, eikä ainakaan leikitty vesisotaa tai
uitu kilpaa väärään suuntaan virrassa.
Keskiyöllä, Teekkarihymnin kaikuessa seinistä, katosta ja vedenpinnasta, tunnelma oli sanoinkuvaamaton.
Kyllä siellä juhlakansan kelpasi, paitsi jos sai nyrkistä naamaan. Jajatkot
kuulemma järjestettiin Otaniemessä,
mutta artikkelin kirjoittaja ei koskaan
paikalle selvinnyt.
Seuraavana päivänä silliksellä (jossain
Sörnäisissä, kai??) oli pekonia niin paljon kun jaksoi syödä, skumppapulloja
take-away -meiningillä ja paljuja ja
saunoja pihantäydeltä. Kyllä sanoisin, että koko viikonloppu oli hintansa
väärti, ja vielä vähän enemmän. Lopuksi vielä: Hirmusti onnea 100-vuotias KIK!
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