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Pääkirjoitus
Teksti: Jani Vilppo

Viime aikoina vuoden viimeisistä KoRKkiruuveista on ehkä vähän saattanut paistaa läpi puolivaloilla tekeminen. Tässä vaiheessa vuotta toimittajakaarti himmailee
jo tahtiaan kevään ensimmäisen ruuvin
valmistuttua, eikä toiseen varsinaiseen
ruuviin oikein jaksaisi enää panostaa. Eikä
panostettu tälläkään kertaa. Joten jos
odotat jotain LimuRuuvin tasoista viihdepläjäystä, laske lehti maahan, käänny
360 astetta ja kävele huomiota herättämättä pois. Muilta pyydän anteeksi.
Oma panostukseni lehteen näkyy
anniskeluravintolassa kirjoitetun pääkirjoituksen muodossa, jonka hämmentävän
usealla eri käsialalla hahmoittelemani käsivaraisluonnoksen koetan parhaani mukaan kirjoittaa puhtaaksi. Kas olkaa hyvät:

Se on hyvin surullista mm. siksi, että ehdokkaiden joukossa oli hyvin antaumuksisia suoritteita, mm. pöydän alle sukeltamist. pöytää kantaessaan.
Lisäksi päätoimittajan virkaa
ovat häirinneet nuoremmat ja vanhemmat aputoimittajat. Ilman heidän dirlandaansa en olisi pystynyt suoriutumaan
siitä viimeisestä numerosta.
...Onneks sentään 8V DOHC Saatiin kuntoon, muuten syksystä olisi tullut
sietämätön. töitä se tosin vaati, mutta ensilumet kyllä palkitsivat ahkeran uurastajan.
Ja sitten vielä yksi (1) asia: Kukken heim museoon ei tule limumiesten liiton rahaa! Mekaniikka-Jannelle terveisiä,
toivottavasxi on Pikku joulät Lisäksi haluaisin kiittää Limu 8x2:ta: olet paska.”

”Päätoimittajan syksy on ollut erityisen
hankala. Tuskin on kelleköön edeltäjistään langennut yhtä aikaa sekä liittokriisi,
että valmisvumisen pitkitys, että mekaniikan lakkauttaminen.
Limumiesten liittokriisi on Yksi on ulkomailla, osa ei enää juo, jne paasaus. Yksi
kaataa vaan kaljaa selvim päin fuksien
lattioille. Eikä se ole kaunista katseltavaa,
kun kaksin juo koko liiton rahat,

- Jani ”Vee” Vilppo

Killan puutteesta oli lähes seurata 2017
Limumiehen pestin lakkauttaminen, kun
kilpailun pistetilannetta ei voitu kirjoittaa
limukoneen kylkeen. Onneksi pestin lakkauttaminen meinasi seurata myös siitä,
että pistekansio hukattiin pikkujoululaivalle.
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Kiltahuoneen remontti
Armon vuonna 2016, heti pääsiäisen jälkeen, särmät koneihmiset huomasivat
vuotavan hanan kiltahuoneella. Tässä vaiheessa pahaa aavistamattomat KoRKkilaiset eivät vielä tajunneet millaiset tämän
hanan karmaisevat seuraukset olisivat.
7.4 paikalle hälytettiin pari särmää huoltoukkoa. Tämän seurauksena suoritettiin
jatkotutkimus 11.4. Kosteusukot repivät
kiltahuoneen auki ja lattiapalat lentelivät
kiltakäytävällä kuin höyhenet tuulessa.
Satapäisen tutkimusryhmän CSI tyyppisen tutkinnan jälkeen, annettiin murskatuomio: HOMETTA!!!!!

Olette varmaan huomanneet, että koneenrakentajakillassa on tapahtunut
muutoksia. Sohvia on laajennettu, keittiö on siirtynyt ja yleisilme on muuttunut
todella paljon. Vaikka varmasti kaikkia
kiehtoo ajatus koneenrakentajakillan rikkaudesta ja ajatus siitä, että meillä olisi
oikeasti varaa remontoida ”ihan vaan koska haluttiin”, niin valitettavasti totuus on
karmaisevan kaukana tästä.
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Välittömästi kauhu-uutisten saavutettua
jäsenistön, toimenpiteet väliaikaisen kiltahuoneen järjestymiseksi pantiin täytäntöön. Tehokkaan etsimisen jälkeen,
väliaikainen kiltahuone, evakKoRK, löytyi
muutaman kone – ja tuotantotekniikan
laitoksella vietetyn päivän jälkeen huoneesta K3241A.

Koko loppukevät, vappu ja alkusyksy menivät evakKoRKin tiloissa, kunnes eräänä
kauniina syksyisenä päivänä, lintujen laulaessa, enkelikuoron hyräillessä taustalla ja auringon noustessa, oli työ viimein
valmis. Ahkerat opiskelijat olivat kunnostaneet kiltahuoneen entistä ehompaan
kuntoon ja maanantaina 31.10 kiltahuone
aukesi suurelle yleisölle ja torstaina 3.11
pidettiin viralliset avajaiset. Rauha oli palannut maahan ja KoRKilla oli uusi ehompi
koti. Welcome home!
YH_Darrapeikko89
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Halloped, kurkistus tuntemattomaan
Teksti: Niki Nironen
Kuvat: Joonas Pulkkinen

Hallopedit ovat nostamassa päätään.
Lokakuussa tuli sähköpostia omituisesta ”halloped” –hausta. Mutta keitä hallopedit ovat ja mikä niiden virka on? Leena Jarkko kertoi meille,
mitä tähän n. 70 hallopedia sisältävään tärkeään kokonaisuuteen kuuluu.
Hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita,
jotka edustavat muita opiskelijoita tiedekuntien hallinnossa ja tutkintojen suunnitteluryhmissä. Käytännössä he kertovat professoreille ja henkilökunnalle,
mitä opiskelijat haluavat tutkinnoltaan.
Tämä mahdollistaa sen, että me opiskelijat saamme tarvittavan osaamisen työelämää varten ja mahdollisimman hyvin
meille soveltuvan opetuksen. Hallopedit
edustavat toimielimestä riippuen pääasiassa omaa tutkinto-ohjelmaa tai tiedekuntaa, mutta tuovat myös oman aineryhmänsä ja ylipäätänsä opiskelijoiden
asioita esille, jos ryhmän päätökset tarkastelevat niitä. Myös yliopistoa koskevista asioista voi myös päästä päättämään.

Mikko Haikonen

Aineryhmä ei rajoita palautteen etenemistä, joten ei ole merkitystä, mille hallopedille puhut. Jos jokin tietty kurssi jää
kaivelemaan, asiasta voi kertoa yksittäisille hallopedeille. Jos palaute on laajempaa, silloin on hyvä ottaa yhteyttä ylioppilaskuntaan tai tiedekunnan hallopedeihin,
jolloin asia etenee oikeaan suunnitteluryhmään. Ylioppilaskunnan nettisivuilla
on listat kaikista hallopedeista ja naamaläystäkkeet ovat tulevaisuudessa tulossa
kiltoihin.

Kuulostaa hurjalta ja vaativalta, mutta
asia on päinvastoin. Varsinaisia tehtäviä hallopedilla on käydä kokouksissa,
jotka toimielimestä riippuen on kerran
kuukaudessa tai harvemminkin. Myös
joitakin suunnitteilla olevia projekteja
on luettava sähköpostista ja välillä olla
kirjoittamisessa tukena. Tärkein tehtävä
kuitenkin hallopedilla on olla opiskelija ja
kuunnella muiden huolia ja keskusteluja
opiskeluista. Näin he tietävät, mitä pitäisi kehittää ja osaavat tuoda asian esille.

Jotkut saattavat ajatella jo, mitä etuuksia
hallopedit sitten saavat. Päivää piristävää kokous pullaa! Tärkein ja suurin hyöty tulee siitä, kun saa rikottua kynnyksen
lähestyä professoreita. Opiskelijoilla on
haastavaa mennä vanhemman ja viisaamman luokse ja kysyä asioita. Kokouksessa
kaikki ovat tasavertaisia ja se kasvattaa
luottamusta. Samalla tulee opittua myös
kokous käytäntöjä ja kyllähän myös CV
tykkää.
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Hallopediksi ryhtyvälle tärkeintä on, että
häntä kiinnostaa ja hän haluaa vaikuttaa
asioihin. Leena: ”Jokainen, joka on päässyt TTY:lle on sen verran älykäs kyllä, että
pärjää”. Kokouksissa ei kukaan oleta hallopedin olevan ammattilainen, koska se
mitä he haluavat tueksensa, on normi
opiskelijan. Nuoret opiskelijat (2-3 vuosikurssi) on toivottuja, sillä he tuovat uutta,
tuoretta ja ajankohtaista tietoa opiskelujen vaatimuksista. Tämä ei kuitenkaan
rajaa, etteikö muutkin voisi hakea. Pesti
on kolmen vuoden pituinen. Hallopediksi
haku on normaalisti lokakuussa ja maaliskuun lopussa.

Tuulia Kusmin

Leena Jarkko
koposihteeri@ttyy.fi

KoRK:lta hallopedeina:
		
Leena Jarkko		

leena.jarkko@student.tut.fi

Jouko Leväsluoto		

jouko.levasluoto@cadengineering.fi

Henri Tervo		

henri.tervo@student.tut.fi

Tatu Könkö		

tatu.konko@student.tut.fi

Tuulia Kusmin		

tuulia.kusmin@student.tut.fi

Mikko Haikonen		

mikko.i.haikonen@student.tut.fi
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Vaihtoraportti Epsanjasta
Teksti ja kuvat: Minna Anttila

Hola! Ja terveisiä Espanjan lämmöstä!
Oma Erasmusvaihtoni alkoi 21.8.2016 kun
lensin Barcelonaan kielikurssille viikoksi,
jonka jälkeen matkani jatkui lopulliseen

päämäärään eli Alcoyhyn, jossa opiskelen
Universitat Politécnica de Valéncian Alcoin kampuksella.

Yliopisto

Alcoy on vanha pieni, noin 65 000 asukkaan kaupunki tunnin päässä Alicantesta
sisämaahan. Kaupunki on vuorien ympäröimä

ja siksi ilmasto täällä on hyvin erilainen
kuin rannikolla; täällä kesällä on tukahduttavan kuuma (+40) ja talvella sataa
lunta.

Alcoy

suomalainen, sillä ei tule vahingossakaan
puhuttua suomea ja englannin ja espanjan taidot ovat kehittyneet huimasti. Lisäksi Alcoyssa oikeastaan kukaan, eivät
edes nuoret osaa puhua englantia, joten
espanjaa on ollut pakko oppia puhumaan.
Jo senkin takia, että kaikki kurssit ja tentit
ovat espanjaksi.

Yliopistossa opiskelee noin 1000 oppilasta ja meitä vaihtareita täällä on noin
70. Eniten on saksalaisia ja ranskalaisia,
mutta kyllä mukaan mahtuu ihmisiä niin
Meksikosta, Kolumbiasta, Belgiasta, Argentiinasta, Italiasta ja onhan mukaan
eksynyt yksi suomalainenkin, minä!
Itse pidän kovasti siitä, että olen ainoa
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Näkymiä vuoren huipulta

Sitten itse alcoysta.. Olen viihtynyt täällä
hyvin, vaikka paikka on hyvin pieni, löytyy
täältä kaikki palvelut ja enemmänkin. Kaiken maailman historiallisia ja uskonnollisia juhlia täällä on joka viikonloppu ja vaihtareiden ja muiden opiskelijoiden kanssa
puuhaa on melkein joka viikolle, muutakin
kuin juhlimista. Lisäksi täältä liikkuminen
muualle espanjaan on halpaa ja helppoa.

Kätevin vaihtoehto on ottaa BlaBlaCar ja
3 eurolla, 40 minuutissa olet Alicantesta,
josta voi ottaa halvan lennon, minne päin
tahansa. Lisäksi Alcoysta pääsee suoraan
Valenciaan (1h), Madridiin, Sevillaan
etc. Itse olen ehtinyt opiskelujen ohessa
matkustaa Portugaliin, Ibizalle, Valenciaan, Alicanteen, Vigoon, Barcelonaan….

Joten jos sinulla on haaveita vaihtoon lähdöstä älä unohda, että haku vaihtokohteisiin lukuvuodelle 2017-2018 on jo alkanut
ja päättyy 31.1.2017. Katso lisää POP ->
Vaihto-opiskelu.

Muutama kuva reissun päältä

-Minna Anttila
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Tutustu limumieheesi 2017

Juhlavuositiedot

Toimitus sai kunnian haastatella juhlavuoteen valmistautuvaa tulevaa limumiestä.

Killassa on ensi vuonna kaksi merkittävää vuosijuhlaa. Mitä erikoista olet suunnitellut limumiesten liiton 2-vuotisen taipaleen juhlistamiseksi?
Limumiesten liiton järjestämien sitsien
nostaminen täysin uudelle tasolle. Lisäksi
liiton jäsenten virkistymispäivän järjestäminen ehkä vuoden 2017 aikana.

Perustiedot
Miltä nyt tuntuu?
Jaa ny vai?
Erityisvahvuutesi limumiehenä?
Vetoisuus

...entä Koneenrakentajakillan 50-v juhlavuotta varten?
Riippuu aivan siitä, mitkä ideat tuleva puheenjohtaja Tuulia/muu hallitus hyväksyy

Näkyvin tunnusmerkkisi?
Ääntä tuottavat opiskelijahaalarit
Mekaniikkatiedot
Minkälainen on lempi jännityskenttäsi
mielivaltaisessa palkin poikkileikkauksessa?
Ehdottomasti leikkausjännityskenttä
Mikä on lempi kuormitustilanteesi?
Yksinkertainen, toisessa päässä siirtymättömällä nivelellä tuettu ja toisesta päästä
siirtyvällä, tai rullatuella, tuettu palkki,
jossa on siirtymättömän nivelen päästä
mitattuna, etäisyydellä a, vaikuttava pistevoima, sekä pistevoimasta siirtyvällä
nivelellä tuettuun päähän päin etäisyydellä b oleva, pituuden a/2 pituinen paraabelimainen tasokuorma siirtymättömään
niveleen asti.
Kuinka suuri on mielestäsi kohtuullinen
normaalijännitys yksiakselisessa vetosauvassa?
Sehän riippuu aivan siitä, mistä materialista kyseinen vetosauva on tehty
Mikä on mielestäsi analyyttisten ratkaisujen asema nykyaikana?
MM-95 never forget

Mitä erityishaasteita uskot tuplajuhlavuoden tuovan?
Haasteet eivät kuulu sanavarastooni
Miten aiot kehittää liiton toimintaa hallintakaudellasi?
Aikomani kehityssuunnitelmat ovat erittäin valonarkoja, joten en ala niitä tässä
artikkelissa erikseen erittelemään
Veto tiedot
Minkä makuisena nautit jaloviinasi?
*
Kuinka paljon on paljon?
Kuinka monta tietä miehen täytyy kulkea,
ennen kuin häntä voi kutsua mieheksi?
Kuinka monta tykinkuulaa täytyy ilmojen
halki lentää, ennen kuin ne lopullisesti
kielletään?
Kuinka vanha vuoren täytyy olla, ennen
kuin se huuhtoutuu mereen?
Pittääkö olla jatkot?
Ehrottomasti, kunhan on myös jatkojen
jatkot
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