KoRKkiRuuvi
Tampereen Koneenrakentajakillan julkaisu 1/2017

Miltä näyttää uusi Hallitus? - Kirkkarit Kerhoja esittäytyy! - Konepojat seikkailee
- Wappubingo iskee jälleen - Limukoulutuksen kulisseissa - Värityskirja saapuu!
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Pääkirjoitus
Teksti: Teemu Toivonen

Terveppä terve!

Tähän lehteen haettiin myös hieman
tiukempaa asialinjaa ja täten eräitä
Koneenrakentajakiltaa lähellä olevia
kerhoja pyydettiin kirjoittamaan esittelyt. Tällä kertaa vuorossa ovat TTMK
ja Remmi-Team ja seuraaviin lehtiin
saadaan toivottavasti lisää esittelyjä.

Vuosi 2017 kulkee jo pitkällä keväässä,
joten on viimeinkin aika laittaa vuoden ensimmäinen KoRKkiruuvi pihalle.
Wappu ei toivottavasti ole vielä alkanut, kun tämä lehti on saatu painosta
ulos, sillä tavoitteena oli saada lehti
valmiiksi wappuun mennessä. Tämä
siksi, että eräs wapun tärkeimmistä julkaisuista, KoRKin wappubingo
saataisiin kaiken kansan saataville jo
heti wapun ensimmäisistä päivistä
lähtien. Varsinkin nuoremmille tieteenharjoittajille tämä toiminnallinen peli on oiva johdatus teekkariwapun saloihin.

Näiden sanojen myötä toivotan
sinulle, hyvä lukija, oikein mainiota
wappua!
-Koneenrakentajakillan päätoimitus

Mikäli vanhuus alkaa iskeä ja kaipaat
jotain rauhallisempaa menoa niin lehden loppupuolella voit testata mekaniikan ymmärrystäsi värittämällä mekaniikkamiehen värityskirjan. (Oikeat
vastaukset saatavilla ensi numerossa)
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Puheenjohtajan palsta
Teksti: Tuulia Kusmin

Moikku!

Wappu on kovaa vauhtia jo tulossa tässä kun tätä kirjoittelen, toisille
teistä se on ensimmäinen ja kukaties
jollekulle teistä lukijoista viimeinen
teekkariwappu opiskelijana. Oli kumminpäin tahansa tai jotain siltä väliltä,
nauttikaa tästä ajasta ja toistenne
seurasta! Koittakaa myös juhlahumussa valmistautua kevään viimeisiin tentteihin, vaikka sitten wappuheilan/-heilojen kanssa. Siitä on hyvä
lähteä kohti kesää latailemaan akkuja
syksyä varten!

Kevätlukukausi on lähtenyt taas kaikilla käyntiin, toivottavasti teillä kaikilla
vauhdikkaasti! Vauhti ei ainakaan hallituksella ja toimareilla ole hidastunut,
vaikka paljon uutta verta riveihimme
saimmekin vuoden alussa. Paljon on
jo tehty ja vielä enemmän tullaan
tekemään tänä vuonna, on kuitenkin
kiltamme 50v-juhlavuosi!
Vuoteen tulee mahtumaan paljon
tapahtumia yhdessä Skillan ja TARAKIn kanssa, sekä kaikkea omaa kivaa
killan kesken. Esimerkiksi wappuna
tulee aivan uudelleen konseptoitu
Krappe-sitsit, hienompana ja isompana kuin koskaan ennen!

Kaikella rakkaudella,
Tuulia Kusmin
P.S. Muistakaa merkata kalentereihinne myös killan oma kesätappo Sahalahden rantasaunalla juhannuksen
jälkeisenä viikonloppuna (30.6.-2.7.)!

Juhlavuoden kunniaksi teimme myös
erityisen pitkän ja rankan Kirkkari
XQ:n Ouluun, luonnollisesti suorinta
reittiä lappeen Rantojen ja Ruotsin
Jällivaaran kautta. Jällivaarassa vierailimme koneteekkarin Disneylandissä, Bolidenin kuparikaivoksessa.
Huikea reissu ja itse Kirkastusjuhlat
olivat (jälleen) kokemisen arvoiset.
Tylsää ei missään vaiheessa reissua
kerennyt tulla, siitä pitivät sisarkillat
ja lämppärin harkkatyö huolen.
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KaipaatTEKo apua?
Teksti: Oliver Rantalainen
Kuva: Joonas Pulkkinen

Valmistautuminen työhaastetteluun
on myös todella tärkeää. Kannattaa
ottaa selvää, miten pääset haastettelu
paikalle, sillä myöhästyminen ei luonnollisesti ole hyvä asia. Oma asu kannattaa valita sen mukaan, miten organisaatiossa yleensä pukeudutaan.
Kannattaa myös kysyä etukäteen,
mitä papereita haastattelijat haluavat
sinun ottavan mukaasi. Lisää vinkkejä löydät TEKin sivuilta osoitteesta:
www.tek.fi/fi/palvelut/urapalvelut/
tyonhakuvalmennus/tyohaastattelu

Hei vaan kaikille ja hyvää wapun odotusta!
Olen Oliver, neljännen vuosikurssin
opiskelija, ja Koneenrakentajakillan
uusi TEK-kiltayhdyshenkilö, eli kyhi.
Kyhin tehtävänä kuuluu toimia linkkinä killan jäsenten ja TEKin välillä,
esimerkiksi markkinoimalla TEKiä
opiskelijoille, paistamalla makkaraa
ja vastaileimalla – tai ainakin selvittämällä henkilön, joka osaa vastata – killan jäsenten kysymyksiin. Jos
teille siis tulee mieleen TEK aiheisia
kysymyksiä, niin hihasta saa vetäistä
koulun käytävillä tai kiltahuoneella,
tai ottaa sähköisesti yhteyttä.

TEK määrittää opiskelijoille vuosittain
noppasidonnaiset palkkasuositukset
oman opintoalan liittyviin töihin, jotta
ette myisi jo hankkimaanne ammattitaitoa liian halvalla. Palkkasuositus on
hyvä lähtökohta palkkapyynnöille.

Näin keväällä monen opiskelijan mielen päällä on tuleva kesä lämpöisine
päivineen, festareineen, kesärantoineen... ja töineen. Suurin osa kesätyöhauista on jo päättynyt, joten
muutama vinkki haastatteluihin valmistautumiseen sekä palkkasuosituksia
ja työsopimusasioita.
Työhaastattelu on aina jännittävä tilanne. Tärkeintä on kuitenkin pysyä
omana itsenäsi ja pyrkiä kertomaan
selvästi positiiviset puolesi. Liioittelu
ja valehtelu on tietysti väärin, muttei
pidä myöskään alimyydä itseään tai
jättää osaamisestaan kertomatta, koska se on melkein yhtä suuri virhe.
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Työsopimukset kannattaa tarkistaa
joko itse TEKin sivuilta löytyvän oppaan mukaisesti tai lähettämällä sopimukset TEKin lakimiesten tarkistettavaksi. Tämän tehdessäsi varmistat,
ettei sinua sorreta työmarkkinoiden
aallokossa, vaan saat työstäsi sopivan korvauksen sopivilla ehdoilla. Jos
haluat itse tarkastaa työsopimuksesi, mene osoitteeseen www.tek.fi/
fi/palvelut/lakipalvelut/usein-kysytyt-kysymykset
Jos taas haluat, että asiantuntija
tarkistaa työsopimuksesi puolestasi
yhteyden lakimiehiin saat osoitteessa
www.tek.fi/fi/lakimies-palveluksessasi
Muista, että kun sinulle tarjotaan
työsopimusta, sinun ei ole mikään
pakko allekirjoittaa sitä heti. Yritykset
jopa arvostavat sitä, että haluat perehtyä sopimukseen kunnolla, etkä vain
laita puumerkkiäsi heti alle.

Tsemppiä kaikille kesään ja wappua
odotellessa,
TEK- kiltayhdyshenkilönne
Oliver Rantalainen
0400252893
oliver.rantalainen@student.tut.fi

Jos sinulle tulee kesän aikana ongelmia palkan tai jonkun muun työhön
liittyvän asian kanssa, ensisäikähdyksen jälkeen kannattaa olla yhteydessä
TEKin lakimiehiin. Tämä kaikki kuuluu
TEKin jäsenyyteen, joka meille opiskelijoille on kaiken lisäksi maksuton.
Kannattaa siis kuulua TEKiin!
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Hallitsevan limumiehen
tervehdys

Teksti: Miika Kröger

Tätä kirjoitusta kirjoittaessaan allekirjoittanut Limumies kärsii edelleenkin
karmaisevista jälkitaudeista. Henki
kulkee yhtä huonosti, kuin Länsimetro Espoossa, närästyksen taso kolkuttelee jo tähtitieteellisiä lukemia ja
pelkkä elossa olokin harmittaa niin
itseäni, kuin myös muita ympärilläni
olevia ihmisiä. Vaan mistä kummasta
tällaisia oireita oikein saa?

ainakaan allekirjoittaneella. Olipa heti
paraatiaamuna kenkäni kadonneet ja
tilalle oli tehtävä uudet.

Vastausta tähän kysymykseen ei tarvitse kovinkaan kaukaa hakea: No
totta kai Kirkkareilta (ja esim. ihan perustavallisesta saunaillasta, mutta se
nyt ei olisi toiminut kovinkaan hyvänä
aasinsiltana tässä tervehdyksessä).
Kerronpa siis teille muutaman omakohtaisen kokemuksen kyseisiltä kekkereiltä Oululasta, kun en muutakaan
keksi.

Muutaman tunnin päästä katosi mystisesti juuri ostamani 400 gramman
perunasalaattirasia, josta olin ehtinyt
syömään vain muutaman haarukallisen ja kaiken lisäksi illemmalla hävisi
vielä osa muistia ja toinen juustopurilainen.
Vaan eipä hätää, kuten asioilla
yleensä on tapana, korjaantuivat ne
tälläkin kertaa kuin itsekseen. Kävipä
nimittäin Oikea Onni ja kenkäni löytyivät päivällä majoitukselta Mount
Everestiä muistuttavan takki-kenkä-sammunutlappeenRantalainen –
kasan alta, (tosin ne hävisivät jokusen
tunnin kuluttua uudestaan ja eivät
toisen kerran löytyneet kuin vasta
neljän aikaan yöllä toiselta puolelta
Oulunmaata).

Kirkastusjuhlat, nuo jokavuotiset hedonismin, monipäiväisen tiedottomuuden ja muistinmenetyksen, sekä
loputtomalta tuntuvan lappeen Rantalaisen alastomuuden kinkerit, eivät
jättäneet tänäkään vuonna ketään
kuivin suin. Lauluja laulettiin ja Pomppaa pelattiin (pelivälineelle terveisiä).
Mutta eipä kaljaa ilman jotain huonoakin. Ei nimittäin ollutkaan koko reissu ihan pelkkää ruusuilla tanssimista,
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Lisäksi haalarini taskusta löytyi murkinaa; edelliseltä viikolta samaisen
taskun pohjalle unohtunut, hieman
uudelleen muodostunut Kismet. Ja
viimeiseksi, kuin kirsikka kakun päälle,
sain palautella kadonneita muistikuvia mieleeni seuraavana aamuna
.jpeg ja .mp4 formaateissa puhelimeni galleriasta, sekä perinteisesti tekstimuodossa lukuisista whatsapp- ja
telegram-keskusteluista.

Ja loppuun vielä perinteitä kunnioittaen sitaatti:
”Aina on hyvä sää vetää.” –Edelleen
tuntematon Limumies
Teitä tervehtien
Limu `17

Kaikin puolin onnistunut reissu, josta
toivon mukaan saatte, arvon lukijat,
lukea lisää tämän ruuvin myöhemmiltä sivuilta.
Vaan mennyt on jo mennyttä ja katseet on kohdistettu tiukasti tulevaan. Ja mikäs muukaan siellä tulevaisuudessa häämöttääkään, kuin
kauan odotettu wappu ja tietenkin
perinteikkäät Limumiesten sitsit, jotka järjestetään tänä vuonna jo kolmatta kertaa, voi pojat! Lisätietoja
sitseistä voit tiedustella lähimmältä
Limumieheltäsi, tai soittamalla numeroon 0800-420-LIMU.
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Limumiehen vuosiraportti
Teksti: Samuli “Limu 16” Kostamo

Vuosi killan tärkeimmässä tehtävässä
vierähti odotetusti siivillä ja nyt onkin
aika katsoa taakseen tyytyväisenä
työnsä jälkiin. Suljettujen kädennostoäänestysten kulttuurin ja tulitikkujuomapelin ilosanoman levittämisen lisäksi limumiehen aika kului niin
oman, kuin jäsenistönkin virkistystoiminnan pyörittämiseen.

Toisena erityismainintana huomautettakoon, että hallituskaudella 2016
koettiin virvokeautomaatin käytössä
ennätyksellinen, yli viiden kuukauden
mittainen vikavapaa kausi koneen ollessa suljettuna pääsiäisestä aina pitkälle lokakuuhun saakka. Limukone
on perimätiedon mukaan ollut yhtä
vähän vikatilassa aiemmin vain silloin, kun se kieltolain aikaan vuonna
-31 sisälsi ainoastaan puunkaarnasta
valmistettua gluteenitonta siideriä.

Virkistystoiminnan ja kiltahyvinvoinnin edistämiseksi limumies liittoineen
keskittyi kohdennetusti levittämään
hyvää mieltä yhä laajemmalle kohdeyleisölle entistä tehokkaammin.

Parantunut jakeluvarmuus, kattavampi valikoima ja kohdennettu asiakaspalvelu olivat omiaan nostamaan
limumiehen tarjoamien palveluiden
kulutuksen roimaan kasvuun. Hyödykkeitä kulutettiinkin niin paljon, että
jos tuo määrä nestettä kaadettaisiin
kiltahuoneen lattialle, niin saataisiin
todennäköisesti aikaan uusi vesivahinko.

Ensimmäisenä askeleena kohti menestystä voidaan tällä saralla pitää
alkuvuodesta tapahtunutta killan
virvokeautomaatin päivitystä vastaamaan 1960-luvun standardeja.
Tällöin kone modernisoitiin jakelemaan vuoden -57 jälkeen yleistyneitä
alumiinijuomapakkauksia ja koneen
käyttövarmuusluokka voitiin virallisesti nostaa erittäin epävarmasta
melko epävarmaan. Samalla päivitettiin valikoimaa monella saralla ja
marjanmakuisia keinotekoisia aromeja sisältävien virvokkeiden saatavuus
parani jäsenistön pyynnöstä merkittävästi.

Lisäksi paikalle saataisiin muuan Jani
Vee valittamaan. Loppuun fiktiivinen
sitaatti (nimi ja sitaatti muutettu):
Miksi kaadoit 1283,04 litraa olutta lattialle?
					
-Jani Vee
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Emännän ohjeet onnistuneeseen fuksiwappuun
Teksti: Niki Suominen

Hyvä lukija, kun luet tätä, wappu on
todennäköisesti jo saapunut keskuuteemme. Ajattelin, että tässä vaiheessa olisi hyvä antaa wapun juhlintaan
hiukan tehtäväparametrejä. Jotkin
fuksit saattavat olla vielä wappuinfonkin jälkeen hiukan hukassa, että
okei nyt on wappu, mutta mitäs sitten? Tässä muutama elintärkeä neuvo unohtumattoman fuksiwapun viettoon.

niin ei tarvitse koskaan törpötellä yksin, ja varmistatte täten, että pääsette
kaikkiin Teemunkierros tapahtumiin. Esimerkiksi vara-avainten vaihto
molempien kämppiin voi olla toimiva
ajatus.
3. Fuksiwappua vietät vain kerran
elämässä. Selkeytä se läheisillesi.
Tyttö- tai poikaystäväsi ei välttämättä ymmärrä sitä, että haluat viilettää
lähes kaksi viikkoa teekkaritapahtumasta toiseen. Kannattaa selittää sille
siknifikant otterille, että mahdollisuus
oikeaan fuksiwappuun tulee vain kerran elämässä. Eihän se halua katkeraa
kumppania joka missasi fuksiwapun.
Eihän?

1. Missä heppu, siellä reppu. Ja repussa on kaljaa.
Nuorelle wapun viettäjälle reppu on
äärimmäisen tärkeä väline. Siellä voi
sitten säilyttää hygieniatarvikkeita ja
sitä pubin tiskiltä pöllittyä muovista
minimattoa. Kalja taas on hyvää ja
ravitsevaa. Ja vaikka sitä ei itse aikoisi
juoda, niin sitä on aina hyvä säilyttää
mukana pari törppöstä esimerkiksi
hemaisevalle vastakkaisen sukupuolen edustajalle lahjoitettavaksi.

4. Vaihda sukat. Ja bokserit. Ja käytä
dödöä. Älä haise.
Älä haise.
5. Juo vettä.

2. Jos kun suoritat Teemunkierrosta
niin hanki taistelupari.

Wapun aikaan saattaa keskustan ja
Hervannan suurpiirteisillä alueilla
liikkua niin kutsuttuja kaljazombeja.
Kaljazombius johtuu nestehukan aiheuttamasta viruksesta. Vältä virus.
Juo vettä.

Olisi melko ikävää, jos Teemunkierroksen suorittaminen jäisi siitä kiinni,
että wapunpäivänä nukkuu wappuverryttelyn yli. Sopikaa siis kaverin
kanssa, että pidätte yhtä koko vapun
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6. Älä myöhästy fuksikulkueesta.
Joka vuosi joku myöhästyy. Älä anna
sen olla sinä.
Loppuun vielä pari suositusta mitä tulee tapahtumiin.
Emännän top 3 wapputapahtumat:
1. Kumipelausiso (Saa taklata Skiltalaisia oikein luvan kanssa)
2. Wapunkaato (Aivan helvetin kovat
kemut)
3. Tamppi-XQ (Turku on hyvä kaupunki myydä Tamperelaista wappulehteä)
Niki Suominen,
Koneenrakentajakillan emäntä 2017

13

Hallitusesittely
Vuosi on jälleen vaihtunut ja niin on
KoRKin päättävä elin. Hallituksemme
koostuu hallituslaisista ja toimihenkilöistä. Toimitus tuli yksimieliseen
päätökseen esittää tärkeitä kysymyksiä nykyiselle Hallitukselle, jotta te lukijat tietäisitte, minkälaista
sakkia on viihtyvyydestänne vastaamassa.

Kysymykset:

1. Nimi, vuosikurssi, pesti?
2. Hassunhauska lempinimesi?
3. Sukupuolesi?
4. Itseäsi koskeva kysymys ja vastaus siihen
5. Lempi mekaniikan aihealueesi? Miksi?
6. Miksi limumiehet ovat KoRKeinta kastia/
yleensäkin vain parhaita?
7. Vapaat ja lyhyet terveiset jäsenistölle

1. Tuulia Kusmin, 3. vsk, nuija
2. tutu
3. Naikkonen
4. Miten yhden kysymyksen keksiminen voi olla näin vaikeaa? a) Ei se voi olla. b) Voi se olla. c) On se.
5. Statiikka, koska se on pohja kaikelle hyvälle ja kauniille.
6. Eivät ole. Sihteeri on.
7. 50-v juhlavuosi tuo mukanaan kaikkea uutta ja kivaa,
toivottavasti nähdään kaikkialla!

1. Roosa Mattila, 3. vsk, sihteeri
2. rousmäri/roosis
3. Crazy ass bitch
4. Minkä värinen paloauto on?
a) en tajunnut että tässä piti olla itsekoskeva kysymys.
b) 22 ja 45. c) ja siitä kuus.
5. Statiikka, ja etenkin leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuviot, koska osaan ne.
6. Limumiehet ostaa oikeeta siideriä (pyydettäessä)<3 ja
kärrää mua ympäri koulua erilaisilla kärryillä jo vuodesta
2015.
7. Leivon sulle muffinsei jos autat mua koulujutuissa!
Nähää ässän kassalla.
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1. Jere Oksanen, 3vsk, varapuheenjohtaja ja liikuntavastaava.
2. Jersaf
3. Valkoihoinenlihansyöjäheterohelikopteri
4. Mitä teit kun kirjoitit nämä vastaukset?
a) Katsoin fifth gearia. b) Katsoin top gearia. c) katsoin homopappamuumipornoa.
5. Statiikka, koska helppoa kun lapselän lyöminen.
6. Limumiehet ovat soluttautuneet kaikkiin sektoreihin ja
painostavat meitä kunnon kansalaisia.
7. Hyvvee 50 juhlavuotta!
1. Joona Saari, 4/5 riippuu miten haluaa laskea,mister
money (rahis)
2. tsaari?
3. mies
4. kengän koko? a) 45 b) 22 c) 43
5. statiikka, koska siihen hajoaminen on lähes mahdotonta.
6. Limumiehet ovat parhaita selvittämään mitä eilen tuli
tehtyä, koska sanomista tulee AINA!
7. Hellurei ja _________? Muistakaa pitää hauska vappu!
1. Sari Lappalainen, 1. vsk, Taloussihteeri
2. Pesukarhu
3. Nainen
4. 404 question not found
5. Oispa mekaniikkaa
6. Jäsenistön nestehuollosta on huolehdittava ja
limumiehet ovat kork ean asemansa ansainneet
pyyteettömällä työllä kiltalaisten hyväksi.
7. Terveisiä
1. Santeri Nuuttila, 2-vsk, Ekskursiovastaava
2. Santtu, Lelunatsi, NSDAP, Führer, mitä näitä nyt on
3. Poika
4. Miksi olen kalju? a) Stressaan liikaa
b) Minulle ei ole koskaan kasvanut hiuksia
c) Minulla on syöpä ja käyn sädehoidossa
5. Peräpohjan murre, koska se on ainut asia mikä jäi
luennoilta mieleen
6. Ihan pellejä ne on, paitsi Samppa, Samppa on kova
äijä
7. Terve, ja heipä hei
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1. Jesse Backman, 2. vsk, yritysvastaava
2. Jesse
3. Miäs
4. Minkälaisesta musiikista pidät?
a) Hyvästä b) Pahasta c) Perse räjähtää
5. Palkin taipumat, mukavia laskea
6. Sopiva suhde alkoholia ja mekaniikkaa
7. Lyhyet terveiset jäsenistölle
1. Jaakko Joukio, 3. vsk., fuksivastaava
2. Jaakke, Nami15, Mr. Wonderful
3. Koiras.
4. Olenko Namitöffö-alumni? a) Olisinpa.
b) En ole. c) Olen.
5. Kai-Suikkas-dualismi.
6. Kolmatta vuotta mietin enkä tiedä vieläkään.
7. Oheisessa kuvassa fuksi-xq ‘16 käynnissä, illan
ohjelma siirtymässä kohti Londonia.
1. Joonas Pahkakangas, 3. vsk, tapahtumavastaava
2. Pjonsku
3. On
4. Kuinka monta kenkää olet hukannut kuluvan lukuvuoden aikana?
a) Kaksi, joista toisen kuitenkin löysin. b) 26
c) Kolme, joita en löytänyt.
5. Kyllä. Ei.
6. Vastaus sensuroitu
7. Tulkaa sitsaamaan, se on kivaa.

Toimihenkilöt
1. Teemu Toivonen, N, Päätoimittaja
2. Oispa
3. Ylpeä basisti
4. Limuvuosi? a) 14 b) 15 c) 16
5. Deformaatiogradientti
6. Limumiehet ovat arjen ja juhlan sankareita
7. Kohta mennään t wappu on lähellä
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1. Niki Suominen, 4. vsk, Emäntä
2. Niggens/Punakone
3. Mies
4. Yks pongi? a) No joo! b) No ei. c) No ehkä.
5. Murtumismekaniikka. Koska syyt.
6. Osaavat pysyä pois tieltä.
7. 88!
1. Mikko Haikonen, N., atk
2. 10010001010010001110000
3. En halua paljastaa.
4. Itseäni koskeva kysymys ja vastaus siihen.
a) Itseäni koskeva kysymys ja vastaus siihen.
5. Statiikka (riittävän ez)
6. Vastaus sensuroitu
7. Ostakaa Wirsu. On kivempi laulaa, kun kaikilla
on sanat.
1. Valtteri Kallio, 2.vsk, xq-toimari
2. Vallu
3. Viimeisimmän tarkastelun tuloksena sanoisin mies
4. Pitäisikö olla huolissaan jos puolisokea mies hukkaa
vähän väliä lasinsa humalassa? a) Ei. b) Kyllä. c) Ehkä.
5. Peru ilmoittautuminen-nappi popissa, koska syksy
meni päin pyllyä.
6. Hyvähän se on limua olla.
7. Pidetään hyvä vuosi 2017 ja excuillaan sopivasti.
1. Johannes Salo, 2. vsk, Tapahtumatoimari
2. Olipsa hasuka lepminmii
3. Epävarma
4. a) en jaksa keksiä kysymystä.
b) toimitus hukkasi kysymyksen. c) vittu.
5. Statiikka, koska mukavimmat laskut
6. Limumiehet vaan osaavat sen raivoryyppäyksen
harvinaisen ja hyvin salassapidetyn taidon.
7. Laa ilaaha ill Allah
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1. Roope Yli-Pukka, 2vsk, fuksitoimari (fuksivastaava kevät17)
2. Roope
3. mies
4. Mitä opiskelen? a) Rakennustekniikkaa
b) Konetekniikkaa c) Olen humanisti
5. Palataan asiaan syssymmällä
6. Huolehtivat jäsenistön nestetasapainosta.
7. Hyvää rallia vaa teillekki.

1. Ella Hasa, 1., toimittaja
2. Gravy tonin eri variaatioilla on tullut intternetissä
hassuteltua.
3. Lempeä siviilihelikopteri.
4. Hauiksen ympärysmitta?
a) Oispa vastaus b) Oispa vastaus c) Oispa vastaus
-Se mitä kertyy kun kantaa kahdeksan pulloa kirsikkapepsiä kympillä Tokmannista.
5. Hydrostatiikka. Pullossa neste on levossa.
6. Vissiin matalakulttuuri näyttää vertaillessa paremmalta jos ei rahallisesti tueta korkeakulttuuria, ainakaan taidemuseohankkeissa.
7. Muistakaa pestä kädet.

1. Janna Peuranen, 1.vsk, toimittaja
2. Terskan ämmä, Pjansku
3. nainen
4. Mitä kuuntelin tehdessäni tätä esittelyä?
a) Jounit - kaksi kaljaa b) Gabe the Dog - Remix Compilation c) Perse räjähtää
5. Se kaksi viikkoa statiikkaa, mitä olen opiskellut mekaniikkaa tähän mennessä.
6. Koska Rema Racing
7. Lukekaa KoRKkiruuvia.
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1. Tapio Jouppi, 3 vsk., Toimittaja
2. Tapsa
3. Mies
4. Olenko vanha namitöffö?
a) Haluaisin olla. b) Olen. c) Ehkä olen.
5. Aaltohiukkasdualismi, koska mekaniikka.
6. Vastaus sensuroitu
7. Kiitos.
1. Niki Nironen, 2vsk, graafikko
2. Niksu
3. Mies, neuvottelu omalla vastuulla
4. Niki, mitä vittua? a) Eli toisin sanoen… b) Just.
c) Huoh.
5. Leikkausjännitykset, koska niitä on kiva pyöritellä.
6. Koska heillä on vain yksi tehtävä.
7. Hellurei!
1. Antti Lindell, 2 vsk. ja saunamies
2. En omista
3. "Cosmicgender- A gender so vast and/or complicated that it can only be processed a bit at a time; a
gender you cannot experience all at once. Infinite in
its possibility, it may contain relevant subgenders that
define a part of the vast whole." Mitähän tuli taas
luettua :D
4. "Ethän sä opiskele enää KoRKilla?"
a) En. b) Olen homo ja vaihdoin raksalle.
5. Voin kertoa keväämmällä jahka RakMek on täydessä
vauhdissa.
6. Eihän tätä selvinpäin kestäisi.
7. Tulkaa nauttimaan saunoista.
1. Miika Kröger, 2. vsk, limumies
2. Koutsi
3. XY
4. Mitä kuuluu?
a) Juu. b) Joo. c) Jaa.
5. Lujuusopin teknillinen taivutusteoria
6. En kommentoi
7. No terveppä vaan kaikille ja hyvää juomahalua
jokaselle ja muillekin kans
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1. Antti "dodo" Kallunki, N. vsk, lukkari.
2. Hassunhauskat lempinimet uupuvat, mutta kompensoin
sitä kulkemalla tasaisesti noilla kaikilla aiemmin mainituilla.
3. Sukupuoleltani tylsästi ihan vaan mies.
4. Pitäskö tuo tukka ajaa?
a) Varmaan joo, mutta ajattelin nauttia siitä vielä kaljuuntumista odotellessa. b) Varmaan ei. c) Varmaan ehkä.
5. Statiikka on kivaa. Sitä ymmärtää tämmöinen tyhmempikin ihminen.
6. Vastaus sensuroitu
7. Hommatkaa Rasput. Kivempi laulaa saunassa kun kaikilla
on sanat!
1. Oliver Rantalainen, 4. Vsk, TEK-kiltayhdyshenkilö
2. En omista.
3. Päivästä riippuen, yleensä mies.
4. Kuka ja kumppanit?
5. Nurjahtaminen. Se on vaa kiva sana.
6. Osaavat juoda viinaa
7. LiittyisitTEKö TEKin TEKkiin?
1. Petteri Niemi, 2. vuosikurssi, tiedotusvastaava
2. Petters
3. Mies
4. Mitä soittimia Petterillä on Hervannan asunnossaan?
a) Akustinen kitara, akustinen basso, trumpetti ja kaksi huuliharppua.
b) Melodika, cajon, saxonett, baritonitorvi ja kazoo.
c) Levysoitin ja herätyskello. Ja kaljapullojakin voi soittaa.
5. Isostaattisen suureen ratkaiseminen vaikeasta hyperstaattisesta palkista tuottaa mielihyvää. Lisäksi kaikenlaiset taivutusmomenttikäyrät ovat kaunista katseltavaa. Ja 3^3 ei ole aina 9.
6. Limumiesten toiminnasta näkyy aito teekkarihenki. Vaikka
hauskanpito lähteekin nimenomaan oppimisen ilosta ja kiitettävistä mekaniikan tuloksista, voi alkoholiakin käyttää hillitysti
sopivan juhlatunnelman aikaansaamiseksi. Liitossa osataan
myös pitää huolta läheisistä, minkä todisti minulle se limumies, joka oli eilen lauantaina Rema Racingiin heittämäni likaisen nenäliinan jo sunnuntai-iltaan mennessä siivonnut pois
rakkaansa tavaratilasta. Kaikkea hyvää limumiesten liitolle!
7. Jäsenistöä haluaisin muistuttaa siitä, että meistä on osa
valkeekoskelta.
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1. Aki Saukoniemi, 4. vsk, 50-vuotisjuhlavastaava
2. akithegood
3. Transvegaani
4. Mistä sinut varmimmin löytää arkipäiväisin?
a) Ei löydä. b) HiHon hikivarastosta. c) Joku toinen vastaus.
5. Virtausmekaniikka. En opiskele rakennustekniikkaa.
6. Hyvä kysymys! Seuraava kysymys.
7. Nikin kiki (sen vanhemman, en tiedä nuoremmasta).

1. Tommi Laitila, 2016, kv-vastaava
2. Tomppa
3. mies
4. Paras viinalajike? a) Irkkumallasviski
b) skottimallasviski c) vi**u mitä näitä viskejä on.
5. dynamiikka, koska statiikassa ei kirjaimellisesti tapahdu
mitään
6. Hyvä kysymys, kysyppä toinen
7. Vietämme juhlavuotta, olkoon meininki sen mukaisesta
1. Samuli 'Limu '16' Kostamo, N, Alumnivastaava
2. Samppa
3. Limuhenkilö
4. Onko?
a) On b) Ei c) Oispa limua
5. Lineaarinen elementtimenetelmä Euler-Bernoullin
palkkielementeillä
6. Kyllä
7. Terve
1. Atte Helin, 3. vsk., Namitöffö
2. Attis
3. Hissi (Ei Schindler vaan KONE)
4. Miksi namitöffö?
a) Koska maailmanpolitiikka ja sukupuolentutkimus ovat
aina olleet lähellä sydäntä.
b) Koska maailmanpolitiikka ja suolentutkimus ovat olleet
aina lähellä sydäntä. c) Koska miksi ei.
5. Jäykät kappaleet, lol
6. Limukone on hyvin haasteellinen vehje.
7. Jag är en stark och självständig hiss.
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1. Taini Vili 2vsk. Uritustoimari.
2. Vili.
3. Se toinen.
4. Paljonko?
a) Paljon. b) Vähän. c) Vähän enemmän.
5. Ehdottomasti palkkirakenteet, koska laskelmien pieleen
mennessä palkit ovat kiihtyvässä ympyräliikkeessä työmaillakin.
6.
7. Muista sinäkin limumiestämme, vaikka ystävällisellä
kassipotkulla.
1. Noora Leikari, 4vsk., opintovastaava
2. Leikari
3. Nainen
4. Kai tiiät et Zero Cola tappaa aivosoluja?
a) En. b) Joo. c) Keksin sen itse.
5. Statiikka
6. 7. Tulkaa laittaa HOPSit kuntoo!
1. Juha-Matti (Juhis) Väisänen, 4 vk. , Kiltakummi
2. JuheyMatey
3. Mies
4. Mistä oot kotosin? a) Keravalta. b) Kuopiosta ja aiemmin asunu Sipoossa. Joku on joskus väittänyt suomenruotsalaiseksi-savolaiseksi. c) Valkeakoskelta.
5. Klassinen mekaniikka, sehän on klassikko.
6. Eläviä KoRKin legendoja.
7. Mahtavaa päästä seuraamaan KoRKin toimintaa
tarkemmin kuin kiltakäytävän toiselta puolen ja mukava
tutustua huikaan uuteen porukkaan!
1. Joonas Pulkkinen, 3. vsk., Valokuvaus + ATK
2. Nätti
3. Mies
4. Nouseeko Ilves vielä?
a) Tappara! b) Nousee. c) Ei vitussa.
5. Joku heleppo
6. Jaa
7. Terveisiä jäsenistölle
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Bonus:

Alla on Haikosen vastaukset 2012 hallitusesittelyihin:

13. tammikuuta 2012 klo 11.29 Lauri Nurttila <lauri.nurttila@tut.fi> kirjoitti:
Moi! Tammikuussa ilmestyy taas korkkiruuvi, ja siihen tulee uuden hallituksen
esittely. Vastatkaa mulle (ei listalle) viikonlopun aikana, että saadaan ens viikolla
juttu valmiiksi! Teemana tulee olemaan jonkinlainen pelikortti. Ps. Huru kirjoittaa
sen kuvauksen, joka ei vastaa ajoissa :D
Taidot asteikolla 1-10:
1. Teknillinen magiikka
2. Käsienheiluttelu
3. Bismarck
4. Etanolitoleranssi
Löytyhän ne ohjeet, kun vähän kaiveli.
1. 22
2. 45
3. ½2
4. ½6
5. N-ATK
Ystävällisin terveisin
Mikko Haikonen

Oikeat vastaukset

Samassa järjestyksessä on lueteltuna oikeat vastaukset itse tehtyyn kysymykseen (4). Vaihtoehtoja on riippuen kysymyksestä. Maksimissaan
vaihtoehdot a), b) ja c).

1. b)
2. a)
3. b)
4. c)
5. 6. - Vastaan päivästä riippuen.
7. a), c)
8. c)

9. a)
10. b)
11. a)
12. a)
13. b)
14. a)
15. b)
16. 23

17. b)
18. b)
19. c)
20. b)
21. a)
22. a)
23. 24. a), b), c)

25. b)
26. b)
27. b)
28. a)
29. a)
30. b)
31. b)
32. b)

Kirkkari-XQ
Teksti: Ella Hasa,
Janna Peuranen

12:53 <La Banton> Paska matkanjohtaja

Kierroksen lopuksi siirryimme vielä
kuuntelemaan yritysesittelyä kalvosulkeisten muodossa runsaan ilmaisen kaljan kera. Viimeistään suuntamme kääntyessä lappeen Rantaa
kohti, viimeisetkin korkit olivat sihahtaneet auki. Yrityksemme täydentää
juomavarastoja n.50km etäisyydellä
lappeen Rannasta kariutuivat siihen
tosiseikkaan, että paikallinen Alko
sulkeutui jo kello 17.00. Perillä nautimme Skinnarilan yöelämän tarjonnasta lärvilaudan ja KRK:n avustuksella. Toimitus tutustui paikallisten
koneopiskelijoiden kiltahuoneen paperijulkaisujen tarjontaan, mikä antoi
osviittaa korkkiruuvin aikuisemman
maun layoutille.
Kilometrejä takana: 377

Pikkulauantai, 1.päivä
Reissumme kohti Oulua alkoi Tietotalon parkkipaikalta lumisena keskiviikkoaamuna kello 8.45, jolloin
joukkomme naisjäsenistö vastaanotti
henkilökohtaiset naistenpäivän pullot
kuohuvaa eräältä nimeltämainitsemattomalta fuksi-88:lta. Loogisesti
matkalla Ouluun ensimmäinen etappimme oli Kotkassa. Tampere-Kotka
-välillä saattoi olla yksi pysähdys, tai
sitten ei. Toimitus veikkaa ajomatkalla
käytetyn yhden pysähdyksen taktiikkaa, sillä ensimmäisiä kuskimme ilmoitusasioita oli se, että vuosikymmeniä
vanhassa bussinrotiskossamme ei ollut vielä toimivaa wc-palvelua.
Saavuttuamme ensimmäiseen yritysvierailukohteeseemme Kotkamillsille,
meitä odotti lämmin buffet ruoka,
jonka sulattamiseksi pääsimme kiertämään tehdastiloja.

Pakko ottaa, 2.päivä.
Ainakin yhtä takkia (Toim. Huom.
Väärin sijoitellun omaisuuden määrä
saattoi poiketa ilmoitetusta) köyhempänä lähdimme Ponsselle kohti
Vieremää, toimivan wc:n sisältämässä
bussissa. Tunnelma bussissa oli kello
seitsemän herätyksen jälkeen hartaan vaitonainen, vaikkakin virkeimmät tekivät parhaansa tunnelman
ylläpitämiseksi maljoja tasaiseen
tahtiin huulilleen nostelemalla.
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9:37 <@dodo> Vois juoda viinaa sit
ponssen jälkeen… muutaman

suosion.
16:28 <esa> Takapenkillä propilkkikisat
16:30 <Vilpe> 5 päivää ihan luokatont
työstöö
16:32 -!- pulukkinen [saatana@onherra.com]
has joined #Kirkkari IRC
16:55 <nippis>/toive Value for Life
16:37 <@tutu> nippis: botti rikki,
kokeile toimiiko tg:ssä
16:38 <@tutu> Kuis moni oli tekees
harkkatöi?
16:39 <@jarrko> o/
16:47 <kalja> *pfft… skrz*
Matkamme jatkui Ouluun kohti
Teekkaritalon suihkutilojen pehmeää
- makuupussintäyteistä - laattalattiaa,
innokkaimpien jatkaessa aamuun asti
Koneen killassa.
Kilometrejä takana: 940

Vierailumme Ponssella tahtoi loppua
ennen kuin oli kunnolla alkanutkaan,
kun hikisen pasteijatarjoilun jälkeen
auditorioimmersiomme
keskeytti
palohälytys. Osa meistä tahtoi luulla
aggressiivista pärinää herätyskellon
ääneksi, sillä univelkaa oli jo kasaantunut tässä vaiheessa reissua. Luennoitsijamme tuhopolttoyrityksen
vesityttyä, hän kaikkien harmiksi joutui luennoimaan konekansalle lisää
Ponssen perustajan idyllisestä lapsuudesta. Jaloittelemaan pääsimme
jälleen tehdaskierroksen muodossa,
sekä kiltamme edustajisto vastaanotti
avokätisen lahjotuksen Ponsse-putkihuiveja.

Perjantai, 3.päivä
Aamulla bussin startatessa Oulusta
kohti Ruotsin Bolideniä osa kömpi
väsyneinä ja mahdollisesti darraisina bussiin, kun taas jotkut jatkoivat
bussiin samoilla silmillä. Heti kun
Ruotsin raja oli ylitetty, nuuskahuulet sekä muut välittäjät pääsivät
täydentämään
nuuskavarastojaan
Haaparannan nuuskakaupassa.

Huivien lisäksi vierailulta käteen jäi
ainakin paljon inspiraatiota Ponssen
henkisestä johtajasta Einari Vidgrénistä, sillä lähdön jälkeen bussissa
käynnistynyt vitsikisa saavutti suuren
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17:10 <gladiish> oispa poroja!
Haaparannasta matka jatkui syvälle
pohjois-Ruotsiin, jossa ainoa taukopaikka oli kehnosti täytettyjen eläinten täyteinen kuppila, johon muut
asiakkaat saapuivat pääsääntöisesti
moottorikelkoillaan. Bolidenillä meitä
kierrätettiin
turvakypärissämme
ympäri kaivosaluetta, pystysuunnassa
yhteensä 0,9 km.

Vähän isommat koneet.
15:44 <@dodo> aivoni eivät kykene
käsittelemään perspektiiviä. outo
tunne
16:57<aessae> Kummasti alkaa tuntua siltä et aika leluteollisuutta on tuo
Talvivaaran touhu
Perinteisten kalvosulkeisten päätyttyä, bussin keula suunnattiin takaisin kohti Oulun Walhallaa. Ruoka-ja
juomavarannot saatiin onnistuneesti täydennettyä ennen Walhallaan
saapumista, jossa tapasimme rakkaat
sisarkiltamme KIK:n ja KRK:n.
Kilometrejä takana: 1688

Isompi kuoppa.
Kaivoksella ihastelimme isoja koneita,
joista erään kauhaan päätyi bussilastillinen suomalaisia KoRkkeja. Harvassa ovat paikat, joissa ihminen tuntee
olonsa yhtä pieneksi ja mittasuhteita
ymmärtämättömäksi kuin Aitikilla.
Voimattomuuden tunne huipentui
matkaseurueen päästessä halutessaan kiipeämään koneista pienemmän kyytiin.

Matkajuomia.
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Kaljantai, Pääpäivä

Kilometrejä takana: 1700.2

12:54<Themeee> Santtu: Kato tää
www.kirkkarit.fi/kuvat/avasin_kaljan.
png

Sunnuntai, 5.päivä
Silmäs kun sä aukaiset, kohta ulos
vilkaiset. Nousemista tahdot pitkittää, kunnes sillisaamiaisen houkutus
kävi vastustamattomaksi ja teekkarin pahvilautanen täyttyi lautasmallin mukaisella hedelmäkimaralla
käsinpuristetun mehun kera. Paljun
jo lämmettyä tarjolle saatiin myös
kaksikymmentäkaksi
jäätelöpalaa.

Voiko ihanammin päivä enää alkaa,
onko ihanampaa yllätystä kuin lattiamajoituksessa konekansan joukossa
lepäävä Teboil-kyltti ja epäkuntoiset
suihkut?
Kirkkareiden varsinainen ohjelma
startattiin käyntiin aloitusluennolla
noin kello 14, jonka jälkeen siirryttiin
suorittamaan rastikierrosta joukkueittain. Rastikierroksella konekansa
otti mittaa toisistaan muun muassa
köydenvedossa, aasinheitossa ja joukkuehiihdossa. Rastikierroksen jälkeen
siirryimme kohti sitsejä.
NMKY:n tiloihin juhlapaikalla tutustuessamme, tarjosi Ykän lempeä kutsu mahdollisuutta päästä näkemään
Oulun keskustaa. Kuljetuseräämme
sattui myös kiihkeästi Toripoliisin
kanssa yhteen ottaneita lappeen Rantalaisia, mutta siitä viis. Sitsit pysyivät
hallinnassa muutamia minuutteja ennen kuin esimerkiksi pompan pelaus
käynnistyi lavalla. Sitsit vaativat useita
sammumisen uhreja, mikä teki sammumiskilpailusta erittäin jännittävän,
kun konekansa dokumentoi eri kiltojen sammuneita virallisiin kirkkarikanaviin. Sitseistä selvinneet siirtyivät
vielä jatkoille.

Silliksellä maistuu kebab ja jäätelö
yhtä aikaa.
Aamupäivän tehokkaat rippeet kuluivat viimeisten matkatavaroiden ja
muistikuvien kaiveluun, kunnes 11.45
paikallista aikaa kokosimme koetellun
reissueemme takaisin Igorin miekkailufantasioiden siivittämälle bussimatkalle kohti Hervantaa.
10:05 <Igor-1> Ilmeeni kun tuun
töihin ja joku huora antaa kaverille
bloukkaa “:D”
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Day changed to [lukemiskelvottomasti sutattu yli]
11:53 <nippis> kotona ollaan
Kilometrejä kokonaisuudessaan ajettu: 2193.2
Sinisellä kirsikanpoimintoja Koneenrakentajakillan Kirkkarit 2017 -Reissu-IRC:istä

Reissu irkin liiteosio.
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Konepojat testaa
Teksti:
Jaakko Joukio,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tapio Jouppi

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Konepojat testaa: Kaljaa 27.3.2017

18:37: Pat on pillu.
18:58: Pat: ”Tää on sopupeli #illuminati”
19:29: Kalja #3
Mat: ”Tuo mieleen lapsuuteni kesät
Kouvolassa.”
Pat: ”Hieman tummempi ja viileämpi,
mutta silti Kalia”

Miksi juoda kallista ja hyvää, kun voi
juoda halpaa ja paskaa? Kysymys, jota
pohtiessa keksimme tulevan artikkelimme testikohteen: Olvi III 4,5 til-%.
Kantavierre 10,4%, katkero 15EBU.
Suomalaisen kulttuurin kivijalka
sekä sorrettujen suojamuuri. Tarkoituksemme oli tehdä koko teekkariyhteisöä palveleva testitulos. Testin
aikana tultaisiin määrittämään optimaalinen oluen määrä ja juontiaika
sekä juodun oluen määrän korreloituminen ihmiskehon virtsaneritykseen.

19:30: Mat pissaa pissaa pippelistä.
19:38: Pat: ”Pesiksen B-pojissa oli
joskus mylly.”
19:49: Mat: ”Vittu äijällä on 0,5l jäljellä 0,33l:n tölkistä?”
19:57: Päätettiin tehdä 2kpl per matkustaja yllärikortteja.

Koimme suurten seikkailijoiden jalanjäljissä velvollisuudeksemme pitää
matkastamme lokikirjaa. Sen parhaita havaintoja ja selkkauksia tulemme
esittelemään artikkelimme yhteydessä. Lokikirja näki päivänvalon 27.
Maaliskuuta 2017 ajassa 18:28. Olimme valmiita tarttumaan tuumasta
tuoppiin ja aloittamaan matkamme.

Noin kello 20 saimme idean tehostaa
illan huumoripotentiaalia yllärikorteilla. Kortteja sai nakittaa vastapelaajalle 1kpl/15min.
20:02: PATIN VÄLIHUUTO: ”TÄÄ ON
VITUN HAUSKAA TOIVOTTAVASTI EI
TUU DARRA!”
20:06: TSINGTSING!! YLLÄRIKORTTI
PATILLE! -> ”Näytä kikkeliä parvekkeelta.”
20:07: Pat näyttää kikkeliä parvekkeelta.
20:21: TSINGTSING!! YLLÄRIKORTTI
MATILLE! -> ”Pue loppumatkaksi typerin paita mitä löydät.”

18:29: Kalja #1
Pat: ”Ravistettu, ei sekoitettu,
Iisalmelainen tuulenhenkäys. Raikas
& lämmittävä.”
Mat: ”Vodka Martinia saa näköjään
tölkissäkin. Elämän eliksiiriä, sorretun
suoja.”
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20:26: Vittu ei ollu rumia paitoja.
20:30: Opettele kirjottaan vitun
perätuuppari.
20:36: TSINGTSING!! YLLÄRIKORTTI
PATILLE -> ”Kalja ykösellä”
20:37: Pat joi kaljan, aika 6,62sek!!
20:36: TSINGTSING!! YLLÄRIKORTTI
MATILLE -> ”Lopputölkki ykkösellä”
20:36: Tölkissä jäljellä vajaa desi,
maailman helpoin haastekortti.
20:56: PATIN VÄLIHUUTO: ”Tänää ollaan iha pisin vituja!!!”
21:33: Kalja #7
Pat: ”Sopivan kylmä, nostalginen, tuo
fuksivuoden mieleen..”
Mat: ”Kalja alkaa maistua kaljalta.
Maku tasainen ja sopiva.”

Kohti Nirvanaa - ja sen yli.
23:51: KÄNNIVÄLIHUUTO: Pat: 0,5/5
Mat: pii/5
23:59: Soittakaa sitä vitun kuurankukkaa !!
00:42: Kaljalaatikko tuhoutui tuntemattomasta syystä VITTU TEHTIIN VITTU MITÄ PITI VITTU.

Seitsemännen kaljan jälkeen illan
ensimmäinen vaihe eteni eksponentiaalisesti villiintyen. Ohjelmassamme
oli muun muassa täysiverisen viinashotin juontia pillillä sekä erinäistä
alastomuutta vaativaa toimintaa
julkisilla paikoilla. Kaljalavamme loppumisen jälkeen urheat testaajamme
siirtyivät myös hiukan väkevämpää
testauskokemusta vaativiin resepteihin. Artikkelin jatko koostuu loppuillan osuuden ehdottomista helmistä.
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PÄIVÄ 2
12:34: Siideri Patille.
Epilogi
Seikkalumme päätyttyä löimme melko
viisaat päämme yhteen. Ymmärsimme raakadataa olevan järkyttävän
määrän, joten meidän oli purettava
tulokset helposti ymmärrettävään
muotoon. Tuntien työn ja muutaman
uuden oluen avulla saimme lopulta
loihdittua datastamme kaksi äärimmäisen informatiivista graafia.
Ensi kertaan,
Konepoikanne

Something has happened to our beer
case. Horrible.

Pat & Mat

01:03: Mat:”Pat puhuu vitun tyhmiä”
-> Pat: ”Totta.”
02:15: Pat vääntää rinksua ku vanha
TEKIJÄMIÄS.
02:21: PAR PAINAA KEITTOO; MANSIKKA ON MURHA.
03:20: Ollaan vitusti känisä. Ei helveti.
Mat: ”NIIN OLLAAN !!! – KÄNNISSÄ!”
Viina alkaa tuntua ihan vitusti päässä.
04:02: MÄKI HYPPÄÄJÄ UKKO VITTU!!! Alkaa näyttään heikolta, en oo
luovuttanu koskaan.
04:12: Mat sylkee päälleen, Pat on
SELVINPÄIN.
04:25: NY ALETAAN VITTU DOKAAN.
05:22: Peli lyötiin poikki ja siirryttiin
nukkumaan.
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Graafista 1 on helposti nähtävissä kaljan juonnin intervallien funktio ajan suhteen.
Tulos on hälyttävän lineaarinen. Selvitämme asiaa.

Graafista 2 selviää kaljan makuarvostelun keskiarvon kehitys kaljojen määrän funktiona. Tulos on tyydyttävän epäselvä.
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TTMK-makkaraa ja motorsporttia
Teksti: Kuisma Koivusalo
Kuvat: TTMK kotiarkisto

Lehden vastaava toimittaja pyysi
kerhoamme kirjoittamaan esittelyn
toiminnas-tamme. Ja tokihan me sellaisen kirjoitimme. Sisällytimme juttuun paljon kuvitusku-via, jotta lukunautinto olisi paras mahdollinen.

varrella ollut monenlaisia harrastetiloja, Dream Car Factoryja, eri puolilla Pirkanmaata. Harrastetiloissa
sekä teräs, että mies ovat joutuneet
taipumaan tuning-jumalten armot-tomuuden edessä.

Kerhomme tarunhohtoinen taival
alkoi jo vuonna 1974. Tuona samaisena vuonna ruot-salainen pop-yhtye
ABBA voitti Euroviisut kappaleellaan
Waterloo. Samaisena vuonna myös
Keihäsmatkat Oy ajautui konkurssiin.
Vuosi ei täten ollut otollinen kerhotoiminnan aloittamiselle, joten ensimmäinen hallitus muodostettiin vasta
vuonna 1975.

Kerho on järjestänyt vuosien mittaan
lukuisia erinäköisiä tapahtumia, joissa jäsenet ovat päässeet ottamaan
taidoistaan ja kalustostaan mittaa.
Tämä on tietenkin tapahtunut leppoisasti ja leikkimielisesti verenmaku
suussa. Suurimpia vuosittaisia spektaakkeleita ovat perinteisesti olleet
syksyisin ja keväisin järjestettävät
ratapäivät, vapun aikaan järjestettävä takaparkin kiihdytyskisa, talvisin
järjestettävät takaparkin pujottelukisat ja jääratapäivät sekä erinäiset lentokenttäpäivät. Lisäksi vuosittain on
järjestetty erinäisiä taloudellisen ajon
kilpailuita ja talviralleja.

Historian havinaa takaparkissa.
Kerhon toimintaan on alusta asti kuulunut hyvin olennaisesti ajoneuvojen
korjaaminen, paranteleminen ja huoltaminen sekä erilaiset moottoriaiheiset tapahtumat. Kerholla vuosien

Ei aitoa voimaa, vaan diisseliä.
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Tapahtumien kirjo on kuitenkin vielä
tätä suurempi. Viime vuosina mukaan on lanseerattu uutena tapahtumakonseptina TTMK-cruising. Kerho
on lisäksi menneinä vuosina ollut
mukana muun muassa yhdessä Otanie-meläisten moottoriharrastajien
veljeskerho TAK:n kanssa järjestetyissä Halpa-Auto-Haaste kilpailuissa, joissa on kierretty pitkin Suomea
edullisella henkilöautolla samalla
suorittaen erilaisia tehtäviä.

huoneeltamme löytyy myös IMAX-laatuinen
teatterijär-jestelmä,
jonka äärelle jäsenistömme ko-koontuu säännöllisesti nauttimaan elokuvien loisteesta.

Eteenpäin pääsee myös kaksipyöräisillä.
Kerhohuoneellamme pääsee nauttimaan audiovisuaalisten elämysten lisäksi myös gast-ronomisista
elämyksistä. Kerhomme pakastin on
pullollaan erilaisia herkkuja jäätelöstä
aitoon kiviuunipizzaan. Jääkaapista
löytyy lisäksi erilaisia virvoitusjuomia
palan painikkeeksi.

Ikä tuo karismaa.
Yhtenä tärkeimpänä palveluna kerho
tarjoaa jäsenistöllensä viihtyisän ja
tyylikkäästi sisustetun kerhohuoneen.
Kerhohuone sijoittuikin Suomen kaunein kerhohuone -kilpailuissa toiselle
sijalle, häviten niukasti Koneenraken-tajakillan uudistetulle kerhohuoneelle. Erityismaininnan kerhohuone sai luovasta värien käytöstä,
erinomaisesta fengshuista ja harkituista yksityiskohdistaan. Kerho-

Kerhomme toivottaa kaikki toiminnasta kiinnostuneet vierailemaan
kerhohuoneellamme ja tapahtumissamme. Lopuksi vielä lisää kuvia.
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Uhrilahja tuning-jumalille.

”Käännä lisää hanaa vaan niin se
menee ku itestään!”

Ilman makkaraa ei ole motorsporttia.
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Teksti: Sami Ojala,
Ville Sipovaara

Remmi-Team on opiskelijakerho, joka
kilpailee polttoainetaloudellisuuskilpailuissa. Emme kuitenkaan aja Toyota Priuksella, vaan valmistamme,
suunnittelemme ja kehittämme prototyyppiluokan erikoisajokkeja. Näillä
ajokeilla kilpailemme ainoana suomalaisena joukkueena Euroopan Shell
Eco Marathon –kilpailussa (SEM).
Kilpailemme myös kotimaan Pisaralla
Pisimmälle -tapahtumassa Nokialla.
Tukikohtanamme toimii K001A kerhotila konetalon syövereissä, konetalon
saunaakin syvemmällä maan sisässä.
Kerho on perustettu 27.5.1976, jolloin Veikko Rintamäki sopi osallistumisesta Tekniikan Maailma –aikakauslehden julistamaan ”pisaralla
pisimmälle” kilpailuun Koneenrakentajakillan kanssa.

Ensimmäinen ajokki rakentui kahdesta venäläisestä polkupyörän rungosta ja DEMM-merkkisestä mopon
moottorista, mistä kerhon nimikin on
johdettu. Yli 40 vuoden aikana tiimi
on onnistunut saamaan ajokeistaan
Remmi I:ä aerodynaamisempia ja
uuden ajokin hiilikuituista monokokkirunkoa vauhdittaa yksisylinterinen nelitahtimoottori. Ajokki tehdään edelleen pääosin tee-se-itse(ja
säästä) -periaatteita vaalien. Lähes
kaikki moottorin osat männänrenkaita luukuun ottamatta valmistetaan
itse kerhon omilla koneilla tai TTY:n
eri laboratorioiden avustuksella.

Remmi 8b:n hiilikuitukori valmistuu
kevään 2017 aikana.
Kerhon toiminta noudattaa vuodesta toiseen samaa kaavaa: Läpi syksyn
ja talven rakennamme kerhotiloissamme uutta ajokkia tai parannamme
olemassa olevaa. Keväällä vuoden aikana tehty työ huipentuu SEM Europe
–kilpailuun, johon osallistuu n. 200
joukkuetta.

Tästä kaikki alkoi. Remmi I vuodelta
1976.
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dellä litralla polttoainetta. Tutumpaa
esitystapaa käyttäen tulos saadaan
muotoon 0.03 l/100 km.
Kilpailupaikalle matkustetaan ajamalla läpi Euroopan. Kolmen päivän
pituiselle matkalle mahtuu paljon
tapahtumia. Matkustajien lisäksi kuljetuskalustokin on tällä matkalla lujilla.

Järjestyksessään 32. SEM kilpailtiin
Lontoon olympiapuistossa.

Peräkärryn laakerin vaihto kesken
matkan. M = Fr.

Nykyisen ajokin moottori. Iskutilavuus 42 cc.

Remmi 8 lähtöviivalla. Kuljettajalle
annetaan viimeiset ohjeet.

Ennätystulos on saatu Remmi 7-ajokilla vuonna 2008, jolloin tauluun
saatiin lukemat 3306 kilometriä yh-
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Kisakuva ajalta ennen mainonnan
eettistä neuvostoa.
Haluatko
kehittää
suunnittelu-,
koneistus- tai ohjelmointitaitojasi
käytännössä? Oletko elektroniikkaguru? Oletko pienikokoinen ja haluat
olla kuljettajan paikalla rikkomassa
ennätyksiä? Osaatko laminoida? Haluaisitko oppia laminoimaan? Etsitkö
tosielämän sovelluskohteita yhtälölle
d^2 T=0 tai vertaistukea MATLABin
käyttöön? Haluaisitko syyn lopettaa
kolmos(III)-oluen liikakäytön ja tehdä elämässäsi jotain hyödyllistä? Jos
vastasit johonkin edellämainituista
kysymyksistä kyllä, tervetuloa tutustumaan toimintaamme tiistaisin kello
18 eteenpäin.
Lisätietoa:
www.remmi-team.com
Löydät meidät myös sosialistisesta
mediasta! (Facebook, YouTube, Twitter)
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Limumiehen koulutuspäivä
Teksti: Limumies
Kuvat: Limumiesten liiton arkisto

Limumiehen koulutuspäivä järjestettiin jälleen kerran heti vuoden alkupuolella ja uusi limumies saatiin kuin
saatiinkin koulutettua palvelemaan
jäsenistön limutarpeita ja vaalimaan
limumiestenliiton ikiaikaisia perinteitä.
1. kuva: Päivä alkoi kokoontumisella
kiltahuoneelle, jossa nautittiin muun
muassa alkumalja sekä tutustuttiin
tulitikkujuomapelin saloihin.

3. Virtuaalisen ryyppäämisen periaatetta noudatettiin myös lounastauolla…

2. kuva: Liiton päätoimitusjohtaja
osallistui Hollannista asti noudattamalla virtuaalisen ryyppäämisen
periaatetta.
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4. …sekä itse varsinaisilla luennoilla.

7. Koulutuksen tulos.

5. Luennoilla nähtiin myös useita vierailevia tähtiä. Mekaniikan asiantuntija osiosta vastasi Janne Hautala.

6. Matematiikan osion veti JP Humaloja. Kuvassa limukoneen matematiikkaa.
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Mekaniikkamiehen
värityskirja

Tehtävän asettelu ja ANSYS kuvankäsittelynohjelmiston käyttö: Jani Vilppo, Lauri Pirkkanen

Teemu Teekkarin kandityö täyttää viisi vuotta ja hän päättää pitää aiheen tiimoilta
juhlat. Juhliin hän on kutsunut 25 vanhinta tieteen-harjoittaja ystäväänsä.

TEHTÄVÄ 1)

Kakun päällä on viisi kynttilää, jotka Teemu puhaltaa sammuksiin kakun positiivisesta
y-suunnasta.
Laske kakussa vallitseva ekvivalentti von Mises-jännitys ja väritä kuva saamiesi tulosten perusteella. Merkitse kakkuun suurimman ja pienimmän jännityksen sijainti.
Teemun puhalluksen aiheuttaman tuulikuormituksen voit arvioida 1 kN/m2 suuruiseksi ja wapusta johtuvan melko kauhean kännin takia kohdistuvan koko täytekakun kyljelle.
Kynttilöitä ei tarvitse huomoida, sillä ne irtoavat puhalluksen voimasta.
Täytekakun kimmomoduliksi voit olettaa 200 GPa ja Poissonin vakioksi 0,3. Kakun
plastisoitumista tai stabiliteetin menetystä ei tarvitse huomioida. Puhallusilman tiheys on 1,2kg/m3, dynaaminen viskositeetti 1,6e-6 Pa*s ja Prandtin luku noin 0,7.
Ilman etanolipitoisuutta 1,83 mg/l ei tarvitse huomioida virtauksen rajakerroksen
liikemääräpaksuutta tai von Karman-pyörteitä laskettaessa.

TEHTÄVÄ 2)

Oleta kakku ideaaliplastiseksi ja laske kakun varmuus myötöön nähden. Kakun
myötörajaksi voidaan arvioida 100 MPa.

Oikeat vastaukset löydät lehden seuraavasta numerosta (2/2017).
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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

Juo kalja
Selviä
arkkareiden tilanteesta
kiltahuoneel- puhumalla
la

Pelaa
tulitikkujuomapeliä

Valista
humanistia
mekaniikasta

Juo kaljaa
auringon
nousuun

Limumiesten
sitsit

Teemun
kierros
suoritettu

Perse
räjähtää
radiosta

Krabbesitsit

Taluta kaveri
kotiin tai tule
talutetuksi
kotiin

Vaihda
haalareita
(toisen killan
edustajan
kanssa)

Kohtaa
limumies
(ja tarjoa
huikka)

Aiheuta
pahennusta
alasti

Aloita laulu
täydessä
bussissa

Namitöffön
nimikirjoitus
tissiin

Luento
krapulassa

Herää
oudosta
paikasta

Kerro sierrasta wappuradiossa

Soita wappuheilalle (ei
entuudestaan
tuttu)

Tarjoa kalja

Esiinny
julkisesti
(laula tai
soita)

Mutapaini
Juo jalluTupsupiimä aamulassa tai
palaksi
roskistaistelu
junttareilla

Työhaastat- Näytä tissit
telu
limumiehelle

Rastita suoritetut kohdat. Pisteen saat jokaisesta täydestä rivistä tai sarakkeesta sekä myös diagonaaleista.
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Wappubingo

