KorkkiRuuvi
Tampereen Koneenrakentajakillan julkaisu 2/2015

Janeeli: murska-arvio jallulle!!! - Tapsa paljastaa: Täläisistä naisista pidän
- PJ:n palsta - Elämää fuksivastaavana
- TEK tervehtii - Fuksin palsta - Mitä
tapahtui limumiesten sitseillä?

Pääkirjoitus

Teksti: Roosa Mattila
Kuva: Joonas Pulkkinen

Voit myös tutkia sivulla X, miten uusi
kiltaihmisemme suoriutui konetyttöjen ristitulessa, ja puheenjohtajaPekksu valottaa sisäistä sielunmaisemaansa muutamalla sanalla. Jotain
palautettakin on lehden loppupäähän
onnistuttu liittämään, ellei palauteboksi kadonnut kiltahuoneelle.

Hei taas,
Syksy on pyörähtänyt mukavasti käyntiin, mutta jouluunkin on vielä aikaa.
Miten päätoimittaja-taittajapari nyt
näin on innostunut? Ihan ajoissa on
jopa tämä lehti (vaikkakin sähköisenä). Ihan on maailmankirjat sekaisin.

Päästän teidät nyt nauttimaan syksyn
Korkkiruuvista sen pidempään puhelematta.

Syy lehden aikaiseen ilmestymiseen
taitaa huokua jo asiasisällöstä (jaa
mikä?). Löytyy niin jallumaistelua
kaikkine janukkaineen ja jämmeineen,
fuksivastaavan kuulumisia, kuin fuksipoikiakin. Ei sillä, että nämä kolme
useinkaan toisiinsa liittyisivät. Limumiesten sitsit on dokumentoitu täysin
oikeaoppisesti reportaasimuodossa
päätoimituksen päästessä nauttimaan
median kutsuvierasoikeuksista.
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Puheenjohtajan palsta
Teksti: Pekka Lätti

Tätä kirjoittaessani alkaa pikkujoulukausi
jo uhkaavasti lähestyä, mikä taasen tarkoittaa myös urani killan puheenjohtajana lähestyvän viimeistä hengenvetoaan.
Nopsakasti tämä vuosi totisesti meni, ja
mikäs siinä kuha on hauskaa. Tästä on kiittäminen toki juurikin teitä KoRKkilaisia,
jotka tästä vuodesta olette näin huikean
tehneet! Oli myös ilo huomata, että rahanahneen ja töissä liian pitkään syksyyn
viihtyneen puheenjohtajan puuttuminen
fuksiviikoilla aiheutti huolta pienen etsintäkuulutuskamppanjan verran :)

Mielenkiinnolla saamme odottaa, kestävätkö lappeen Rantalaiset housuissaan
tällä kertaa pääjuhlan loppuun asti...
Vielä haluaisin kiittää suuresti Koneenrakentajakillan hallitusta ja toimihenkilöitä,
sekä muita toimintaan oman korvaamattoman panoksensa antaneita kuluneesta
ja varsinkin allekirjoittaneelle hyvin antoisasta vuodesta vuodesta! Pitäkäämme
KoRK:n lippu korkealla vielä pitkään ja ennenkaikkea näyttävästi!
Vielä hetken vallankahvassa ollen, Pekka

Syksyyn on taas mahtunut kaikenlaista;
osalle uutta ja osalle muuten vain ihmeellistä, varsinkin jos hauskuuden mukanaan
mahdollisesti tuomat kemialliset rajoitukset eivät ole ulottuneet lähimuistiin. Syksyn yksi odotetuimmista ja parhaimmista
sisävesiristeilyistä, KoRK -cruising, vietettiin perinteisesti mitä täydellisimmässä
säässä, ja tuttuputtu KLE oli jälleen risteilykansaa viihdyttämässä. Hämeenkadun
appron aikana tuli myös huomattua, että
allekirjoittaneen matkaviestintäväline oli
allerginen Hämeenkadulle.
Vielä on toki paljon tulossa ennen jouluisia tentteihin valmistautumisia ja harkkatyörumbaa. Tulevassa syyskokouksessa
valitaan kiltaamme uusi puheenjohtaja
ja hallitus toimintaamme rikastuttamaan,
toivokaamme heille onnea ja menestystä urakkaansa! Lisäksi rakas kiltamme
täyttää 7.12. kunnioitettavat 48 vuotta, ja tätä juhlistamme 28.11. Haiharan kartanossa pidettävillä vuosijuhlilla.
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Elämää fuksivuoden toisella,
sillä paremmalla puolella
Teksti: Minna Anttila

-Fuksivastaavan salaiset päiväkirjat vol 1.Fuksivastaavana olo ei tietenkään ole vain
fuksivuoden elämistä x2 vaan enemmänkin sitä että olen mukana tekemässä fuksien fuksivuodesta yhtä mahtavaa kuin
omani oli. Kaikki ansaitsevat sen mahtavan kokemuksen, matkan fuksista teekkariksi.

Nautintoaineiden huuruinen bommari,
edessä monta pakattua Tamppia ja useampi tyhjä siideri tölkki. Joku kumartuu olkani yli ja kysyy kohtalokkaan kysymyksen:
”Joko sä Minna hait fuksitoimarin pestiin?”
Siitä kaikki tämä alkoi. Oli Wappu 2014…
Näin reilun 17kk jälkeen voin sanoa, ettei ollut yhtään hullumpi päätös hakea
fuksitoimariksi. Oon päässy tutustumaan
ihaniin ihmisiin KoRKin hallitustoiminnassa ja sekä sitäkin ihanimpiin fukseihin, niin viime kuin tänäkin syksynä.

Tietenkin kuullostaa mahtavalta järkätä
bileitä, juhlia, tapahtumia ja olla niissä
mukana ilman huolenhäivää. Vaikkakin
fuksivastaavan pesti on ehkä parhain ikinä ei sekään ole aina jallua colalla. On
monia asioita joita tuskin tulen kaipaamaan pestini loputtua. Esimerkiksi lausetta ”Hei saanko mä leimoja. Mulla puuttuu
aika monesta kohtaa.” Siinä kohtaa on
monesti meinannut lyhyt pinnani palaa,
sillä useaan kertaan on ohjeistettu leimat
hakemaan tapahtumista, silti yritän hymy
huulilla (toivottavasti ainakin) leimata teidän fuksien passia. Ymmärrän, että pisteiden kerääminen on tärkeää ja passin
leimaus on yksi tärkeimmistä pesteistäni.
Lisäksi muistelen sitä kuinka fuksi-Minna
seisoi Henkan ja Katsun edessä kysymässä
tuota samaista kysymystä.
Fuksivastaavan suurin pelko on olla hyödytön ja toivon, että musta on ollut teille
apua, tukea ja turvaa. Ehkä myös jatkossakin.
-Minna
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Janeeli: Jonetytöt jarvioivat
jalluvalmisteita
Teksti ja kuvat: Roosa Mattila (+ janeeli)

Oletko koskaan pohtinut, minkä kaiken kanssa jallu sopii? Konetytöt ottivat puolestasi
selvää jallun mahdollisuuksista.
MUKANA OLIVAT SEURAAVAT JAMMATTILAISET:
RALLU: Roosa Mattila, pääjoimittaja, 2. vsk
TALLU: Tiina Suksi, jaittaja ja kv(/jv)-tyyppi, 2. vsk
JINNA: Minna Anttila, fuksivastaava/jaalistaja, 3. vsk
JANNUKKA: Annukka Säätelä, jahteeri ja tiedotusspämmääjä, 3. vsk
Jallujelly
Resepti:
Liota 7 liivatetta kylmässä vedessä. Kuumenna 0,5 dl vettä kiehuvaksi, sekoita
liivatteet sinne ja kaadu jallu perään. Hyydytä jääkaapissa ainakin muutama tunti.

Minttusuklaajanukas
Resepti:
Angry birds- minttusuklaavanukasta ja
jallua sopivassa suhteessa.
Rallu: Ensimmäinen loraus: Ei maistu
jallu yhtään. Juoksevahkoa. Toinen loraus:
nyt maistuu jallu jo hiukan. Pillillä juotava
koostumus, lämmittää kurkussa. 3/5.
Tallu: Ensimmäisen lorauksen jälkeen
jallu ja suklaa peitti toistensa maun. Toinen loraus, jallu ei vieläkään maistu, mutta ei myöskään minttu eikä suklaa. Pilli
auttaa nauttimisessa, ja toi mintun maun
taas esiin. Plussa äänistä. Ilman pilliä 3/5,
pillillä 4/5.
Jinna: Ensimmäisen lorauksen jälkeen
ei maistu jallu. Lisätään... Nestemäinen
koostumus. Minttu peittää jallun maun
sopivasti. Sopii myös hampaattomille. 4 /
5.

Rallu: Liian tiivistä. Tippuessaan pomppii
kuin superpallo. Ihan jallulta tosin maistui. 3/5.
Tallu: Herkullista, kun tunkee koko
möllin suuhun kerralla. Pureminen hankalaa. Jalluun käsiksi pääseminen oli myös
hankalaa. 3-/5
Jinna: Mukavan kuminen koostumus,
maistuu jallulta. Syöminen (nieleminen)
hankalaa. Toimii myös superpallona tarvittaessa. 2,5 / 5.
Jannukka: 1/5, maistuu aivan kamalalle,
mutta toisaalta koostumus on hauska:
sillä voi leikkiä! Toimii imukuppina ja superpallona.
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Glöllu
(Jglögi/Jögi/Gallu/
Jalögi/Jaglögi)
Rallu:
Lämmin: Ensimmäinen loraus: liian vähän
jallua. Toinen loraus: aika vahvaa, yhtäkkinen jalluhulmahdus. Tuplajännittävää.
3,5 / 5.
Kylmä: Yksi loraus ei riittänyt. Lämmin
olin parempaa, mutta kylmä peittää jallun
paremmin. Lopputuloksena ei-glögimäinen maku. 3+/5.
Tallu:
Lämmin: Yksi loraus, liian vähä jallua.
NYT MAISTUU (laitettiin lisää jallua).
WOOOOO / 5. Hyi saatana.
Kylmä: Ei riitä. Toisen lorauksen jälkeen
pelottaa ennen maistamista. Pelko oli aiheellista. Parempaa kuin lämmin jallu /
5. Tässä vaiheessa testaaja(t) on slightly
drunk.
Jinna:
Lämmin: Liian vähän jallua, uusi yritys:
nyt maistuu! Ihan toimiva kombo, 3/5.
Lämmittää mukavasti syysillassa.
Kylmä: Liian vähän jallua, lisätään. Peittää
jallun maun jopa lisäyksen jälkeen, 1/5.
Jannukka: 5-/5, tosi hyvää! Lämmittää,
paremmin kuin tavallinen glögi! Pitää juoda jos on kylmä, tai kipeenä, tai kyykkä.

Kaakaojanukas = kökkösuklaajanukas
Resepti:
Angry birds- kaakaovanukasta ja jallua
sopivassa suhteessa.
Rallu: Ulkonäkö koulun lihakastike extralihalla. Kökät hyvä lisä, jallu jälkimaussa.
4/5.
Tallu: Koostumus hieman kokkareinen.
Muistuttaa koulun lihasoosia, jossa on lihaax4. Hyvä suklainen maku, pieni jallun
jälkipotku. 3,4/5, koska ei voi käyttää pilliä.
Jinna: Ulkonäkö 5/5, kaikki tykkää kököistä. Jälkimaku hennon jalluinen, 4,5 /5.
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Jahvi
Rallu: Piristää aamukahvia tuo jallu. Itse
tehty suodatusprosessi vähän meni miten
meni, mutta kahvilta se maistuu. Vähän
ehkä liikaa jallua jahvissani. 4- / 5.
Tallu: 0/5. Hyi saatana. Maistuu kahvilta.
Jinna: Roosalle 5/5 kahvin valmistamisesta. Itse jahvi saa 0,5 / 5. En pidä kahvista,
ja sitä paitsi se peittää jallun maun vaikka
kaadettiin koko loppu pullo sekaan.

Jaetelö
Resepti:
http://www.wikihow.com/Make-IceCream
OBS: Kermajäätelöpohja, puolikas annos.
Lisää kolme ruokalusikallista jallua ennen
pakastimeen laittoa.
Rallu: Tosi hyvää! Kokeillaan myös jallukastikkeella: maistuu jallu ehkä liian vahvana. 5- /5.
Tallu: Hyvää, mutta toimii heikosti pillillä.
Hukkasin lusikan käteeni. Toimii kastikkeen kanssa paremmin pillillä. 4,93/5.
Jinna: Hyvää, nams! Suosittelen. Kokeillaan myös raakajallukastikkeella: maistuu
jallu. 4,9 / 5.
Jannukka: 4/5 koska ei pääse känniin mutta todella hyvää, jallukastikkeella 5-/5!

Jämmi (ilman mämmiä)
Resepti:
Sekoita jallua ja mämmiä sopivassa suhteessa. Valitettavasti toimitus ei löytänyt
mämmiä kaupasta,
joten jouduimme käyttämään mielikuvitusta.
Rallu: Kuvittelimme ulkonäön, tuli mieleen ripuli. Ei ihme, että oksetti jälkikäteen. Ehdoton herkku ensi pääsiäiseen.
5-/5.
Tallu: PELOTTAA. Oli kaunista, ehdotan
herkkupääsiäiseen. 4,97/5.
Jinna: Ulkonäkö 0/5 mämmin kanssa kuviteltuna. Maku harmoninen, ehdottomasti
pääsiäisen 2016 must-herkku. Arvosana
5- / 5.
Jannukka: Ulkonäkö ei kieltämättä houkuta, mutta maku yllätti positiivisesti. 4,5/5.
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Jarmeladi
Resepti:
jallujelly
kidesokeria
tomusokeria
Valmistus:
1) Leikkaa syömättä jäänyt jallujelly
kappaleiksi.
2) Kieritä kidesokerissa
3) Kieritä tomusokerissa, koska se toimii paremmin
4) Syö myös sokerikuorrute, joka syntyy sivutuotteena jellyjen sulaessa sokeriin
Rallu: Parempaa kuin jallujelly yksinään. Sormista tulee tahmaiset, kun
yrittää syödä. 3,5 /5.
Tallu: Hyi saatana, ja vähemmän hyi
saatana. Tomusokeri oli siis tuo toinen. 4/5.
Jinna: Sokerinen, yhä vaikeasti nieltävä, sekä nyt myös vaikea ottaa käteen.
3,5 /5.
Jannukka: Täähän on vähän niin kuin
jalluhyytelö sokerilla (paljastus: se on
tasan tarkkaan just sitä). Sokeri on
ihan hyvää, joten 3/5. Btw: Ootteko
koskaan tehny likööriin tehtyä piparikuorrutetta? Koska me tehtiin ja se oli
hyvä idea.

Jallu raakana
Resepti:
Juo.
Rallu: 5/5
Tallu: 5/5
Jinna: 5/5
Jannukka: 5/5

VOITTAJA!
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Teksti: Niki Nironen

FUKSIN PALSTA

Hei lukijat!
Olen vuoden 2015 syksyn fuksi ja kuten
näkyy, koneella! Moni on kysellyt, minkälaista on ollut uudessa koulussa, mitä
olen tykännyt, olenko viihtynyt, ja niin
edelleen. Kaikki kiinnostaa se, miten uusilla opiskelijoilla alkaa koulu sujua. On
helpompi vastata kaikkiin kysymyksiin
aina ”ihan hyvin”, muuten tulisi sepitettyä
joka kerta tällainen romaani.
Kun saavuin orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä Festian isoon saliin, en
tiennyt oikeastaan mistään mitään. Aloitustuntien asioita oli paljon ja ne muodostivat yhä isomman sillisalaatin korvien
välissä. En muistanut tunnin jälkeen kuin
pari yksityiskohtaa, mutta sitten tapasin tuutorit. ”Mikä on tuutori?”, oli siinä
vaiheessa ensimmäinen asia, joka pompahti mieleeni. Menimme tuutorien ja 10
muun kanssa pihalle ja aloimme tutustua
toisiimme. Kävi ilmi, että he ovat TTY:llä
jo opiskelevia tyyppejä, joiden tehtävänä
on saada meidät ymmärtämään tämän
laitoksen periaatteet. He kertoivat todella
paljon vinkkejä koulun aloittamista varten, eikä neuvominen vieläkään ota loppuakseen. Sanoisin, että ilman tuutoreita
en olisi kyllä selvinnyt ensimmäisistä kouluviikoista. Orientaatioviikolla olin aina innoissani, kun pääsi taas heidän kanssaan
tekemään jotain kivaa, tai edes vähemmän kivaa. Tuutorit olivat ne, jotka sekä
nostivat kiinnostusta, että laskivat uuden
opiskelupaikan pelkoa.
Ensimmäisellä viikolla pääsin esimakuun
myös erääseen toiseen asiaan, ryyppäys.
Uskokaa tai älkää, yliopistossa juodaan, ja
paljon.

”Ottakaa kaikki ilo irti ensimmäisestä
vuodesta”, sanoivat tuutorit, ja mikäs
siinä. Kävin jokaisessa tapahtumassa katsomassa, minkälaista tämä ”vapaa-aika”
olisi ja tajusin ikäväkseni, että se on tungosta ja rahaa kuluttavaa lystiä. Päätinkin sitten pitää kukkarostani visusti kiinni
ensimmäiset pari viikkoa ja joustaa vain
hätätapauksissa. Siinä tuli samalla vahingossa todistettua, että hauskaa voi pitää
ilman alkoholiakin.
Kaiken myötä syntyi hyvin vahva mielikuva, että opiskelu ei olisi muuta kuin
hauskanpitoa. Koulun jälkeinen elämä sisälsi paljon pelejä, saunailtoja sekä muuta
hauskaa. Ensimmäisten kahden kouluviikon jälkeen huomasin kuitenkin, että sitä
kouluhommaa on myös todella paljon.
Kuten kaikki aina mainostavat, yliopistossa paino on itsenäisessä opiskelussa.
Tästä kahden maailman risteämisestä selvisin vain yhdellä tavalla; hyvällä organisoinnilla. Suosittelenkin aina miettimään,
mitä tekee ja milloin. Varsinkin uuden
fuksin on hyvä aloittaa aikatauluttaminen
jo orientaatioviikosta (vink vink tuleville
tuutoreille).
Mitä pidemmälle fuksivuosi on edennyt,
sitä paremmin olen päässyt opiskeluun
sisään. Sitä ovat kaikki aina toitottaneet,
ja tottahan se on. Vielä välillä tuottavat
erinäiset tapahtumat päänvaivaa, mutta kyllä ne yleensä jotenkin kalenteriin
mahtuvat. Yksi asia, joka tuli kyllä suurena yllätyksenä oli se, kuinka ystävällisiä ja
avoimia kaikki TTYläiset ovat. On mukavaa tehdä ryhmätöitä ja käydä eri killoissa
sekä kerhoissa, kun kaikki otetaan avoimesti vastaan. TTYllä kenenkään ei tarvitse piilotella itseään, ja kuten Koneenrakentajakillan tunnuslausekin jo sanoo;
”KoRK on kaikkien kaveri”.
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Tapsan pintaa syvemmälle
Killan hallituksessa on tapahtunut suuria muutoksia viime Wapun jälkeen. Kiltaihmisemme Jaakko valittiin fuksitoimariksi, Minna ylennettiin fuksivastaavaksi ja hänen ex-esimiehensä vastaanotti opintovastaavan paikan. Syksyllä Jaakon huomatessa tuplapestin negatiiviset puolet (eihän se edes saanu toista avainta) hän rekrytoi vanhaan pestiinsä uuden
henkilön, Tapsan. Kuka tämä uusi tuttavuus on? Otimme toimituksessa asiasta selvää.
Kekä sä oot?
Miä olen Tapio [Jouppi]. KoRKin kiltaihminen.
Mitä sää siis teet?
Kannan killalle kahvia ja maitoa.
Mikä Pokémon olisit?
Jigglypuff [kuva ohessa]

Mitä humanistiainetta opiskelisit?
Sosiaalipsykologiaa.
Kenen reittä pitkin pääsit hallitukseen?
Jaakon.
Mikä on suhteesi Jaakkoon eli PikkuJiihin?
Erittäin [kinky] intiimi.
Minkä kanssa jallu on parasta?
Puolukkamehun, [MEI KOITETTU SITÄ!!
dämit]
Kun nyt kerran Korkkiruuvi on uusi MeNaiset, niin mikä naisissa viehättää?
Ulkoinen olemus. Hyvät muodot.
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Limumiesten sitsit
Teksti: Roosa Mattila
Kuvat: Joonas Pulkkinen

Päätoimittajan muistiinpanot sitseiltä:
- janivee on sere, sauvana jallupullo
- 8 osanottajaa
- kalja maksullista (pitkä miinus)
- valokuvaajia ja katsojia useampi
- juhlapuhujan paikasta kova kilpailu
- gourmet-sitsiateria makkaraa, dippiä, lohta, uunikylki
Toimitus jättää lukijan mielikuvitukselle tilaa: kukin saa itse päättää, miten sitsit sujuivat ja mitä sitten tapahtui.
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Tervehdys sinulle KoRKkiruuvin lukija!
Teksti ja kuvat: Joonas suontaus

Jouluiset terveiset TEK:ltä! Mikäli joulu on ehtinyt jo kalenterissa menemään
ohi, voit kuvitella juuri lukeneesi talviset
tai jopa keväiset terveiset. Vuodenaika
on joka tapauksessa sellainen, että itse
kunkin on aloitettava pohtimaan ensi kesän kesätyösuunnitelmia. Kannattaa pitää
mielessä TEK:n tarjoamat oljenkorret kesätöihin liittyen. Tässä TOP 3:

Varma kevään merkki on TEK:n uudet
palkkasuositukset vuodelle 2016. Ohessa
löytyvästä taulukosta voit tarkastaa, minkä verran siellä kesätyön haastattelussa
palkasta vääntäessä kehtaa pyytää. Summat eivät suinkaan ole hatusta nykäistyjä,
vaan perustuvat tekkiläisten opiskelijoiden kesätöistään antamiin palkkatietoihin
ja palkkatason muutosennusteisiin.

1. Teekkarin työkirja
2. Harjoittelijoiden palkkasuositukset
3. IAET-kassa

Mikä ihmeen IAET-kassa? No sehän on
vuonna 1969 perustettu akavalainen
työttömyyskassa. Kassan jäsenyys turvaa
toimeentulosi, jos valmistumisesi jälkeen
tapahtuu se kaikista odottamattomin, eli
työttömäksi jääminen. Opiskeluaikana on
mahdollista täyttää työssäoloehto, joka
on edellytyksenä ansiopäivärahan saamiseksi. Päätoimiselle opiskelijalle tämä
tarkoittaa 26 viikkoa töitä tarkastelujakson aikana. Päätoimiselle opiskelijalle tarkastelujakso on maksimissaan 7 edellistä
vuotta. Kassan jäsenyys maksaa 105 €
vuodessa ja se on verovähennyskelpoista.
Toivottavasti näiden palveluiden kohdalla
turvaudut vain kahteen ensimmäiseen.
Älä myöskään unohda TEK:n lakimiespalveluita tai TEK-makkaroita!

Teekkarin työkirja vuodelle 2016 on julkistettu ja se on jaossa TTY:n kampuksella. Jollei sinun ja kirjan tie ole vielä
kohdannut, ota yhteyttä lähimpään TEKihmiseen (vaikka allekirjoittaneeseen) ja
järjestetään sinulle ihan oma Teekkarin
työkirja. Sähköisen version löytää osoitteesta www.teekkarintyokirja.fi. Mikä
tämä kirja sitten on? Teekkarin työkirja
sisältää vinkit niin CV:n päivittämiseen,
vakuuttavan hakemuksen kirjoittamiseen,
eri työnhakukanavien hyödyntämiseen,
työhaastattelusta selviämiseen sekä paljon paljon muuta!

Terveisin,
KoRK-TEK-KYH
Joonas
joonas.suontaus@student.tut.fi
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Join us in improving
urban life.
One of the greatest megatrends
of our time is the concentration of
populations in cities. KONE, a global
leader in the elevator and escalator
industry, develops People Flow®
solutions that meet the demands of
these ever growing urban areas. By
working with us, you can help make
cities even better places for people to
live in.
To see our latest job opportunities,
visit www.kone.com/careers

