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Hellurei KoRKkiruuvi on taas täällä!

Syksyn koulu- ja kaljakiireet painavat 
päälle, mutta toivottavasti tämä koneen-
rakentajakillan oma lehtijulkaisu tuo 
hieman valoa synkän syksyn keskelle. 
Tällä kertaa syksyn alkuun ei saatu yhtä 
räjähtävää teemanumeroa, kuten viime 
vuonna (ks. KoRKkiruuvin teemanumero 
2/16, löytyy esimerkiksi osoitteesta kork.
fi). Kuitenkin tähänkin lärpäkkeeseen 
on saatu tuhdisti asiaa ja erityismainin-
tana mainittakoon joltain sivulta löytyvä 
vastaus vuoden ensimmäisen numeron 
mekaniikkamiehen värityskirjaan. Sen 
pitemmittä puheitta rattoisia lukuhet-
kiä!

Teemu ”limu ’15” Toivonen
Päätoimittaja

Pääkirjoitus
Teksti: Teemu Toivonen
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On ihanaa että vaikka heräisi krapu-
laisena ja tutisevana niin koulumme 
tutut käytävät ja ihmiset luovat uuden 
elämänhalun ja pienen vittuilun jälkeen 
suostuvat keittämään vihdoin sitä kahvia 
kiltahuoneella. Tämän takia on hyvä olla 
aktiivisena killan tapahtumissa ja koit-
taa tutustua mahdollisimman monella 
tavalla, sillä kaikkein tärkeintä tässä kou-
lussa on kuitenkin verkostojen luomin-
en. Vaikka opiskelu ja opintopisteiden 
kerääminen ovatkin erittäin tärkeää, tu-
lee koulun aikana luodut yhteydet kan-
tamaan elämässä paljon pidemmälle. 
Töitä etsiessä ei paperit ole lähellekään 
niin tärkeää kuin se että sinä tunnut tu-
tulta haastattelijalle. Ja vaikka töitä ei 
omilla kontakteilla saisikaan, tulee hel-
posti töissä huomaamaan, että tuttujen 
asiakkaiden ja kollegoiden kanssa to-
imiminen on paljon helpompaa.

Joten ottakaamme kaikki nyt yhtein-
en asenne ja pidetään itsestämme ja 
toisistamme huolta. Näin toimimalla 
huomaamme, että me emme ole mitään 
syksyn lehtiä jotka tippuvat kauniina 
maahan vaan voimakkaana koskessa 
kelluva korkki joka ei vajoa!

-Tuulia ”tutu” Kusmin

Syksy on saapunut, koulun käytävillä 
kuuluu jälleen tuttua läpsettä ja iloa. 
Tampereen yliopistokentässä myös 
tapahtuu suuria myllerryksiä eikä kaikki 
ole enää tuttua ja turvallista. Sekä T3, 
että kilta- ja kerhohuoneiden katoami-
nen (syytämme tästä muumeista tuttua 
taikuria) ovat luoneet pelon ilmapiiriä. 
Mutta onneksi me saamme silti toimia 
Suomen hienoimmassa yhteisössä jos-
sa tutut kaverit ja tuttavat pitävät leuan 
poissa rinnasta ja bileet käynnissä.

Iloksemme saimme hetki sitten näh-
dä miten hienosti tämä yhteisö pystyy 
kerääntymään yhteen ja luomaan up-
ean tapahtuman. Tutun kampuksemme 
etunurtsin valtasi ruoka, juoma ja 
musiikki. Toivon mukaan myös lähestyvä 
50v-juhlaviikko kasaa yhteen niin pal-
jon koneteekkareita kuin mahdollista! 
Yleistä ohjelmaa tulee olemaan koko 
viikon ja viikko huipentuu lauantaina 
25.11. järjestettäviin vuosijuhliin, vahva 
suositus on siis se että sinäkin olet me-
noissa mukana! 

Pian on myös killan oma kähmintä-
sauna, killan hallitus on se selkäranka 
joka ei murru edes paineen alla. Sinul-
la (juu, juuri sinulla) on mahdollista olla 
tekemässä ensi vuodesta entistä upeam-
paa hakemalla oman rakkaan Koneen-
rakentajakiltamme hallitukseen! 

Teksti: Tuulia Kusmin

Puheenjohtajan 
palsta
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KoneenRakentajakilta aka KoRK, on Tam-
pereen Teknillisen Yliopiston koneteknii-
kan opiskelijoiden oma ainejärjestö eli 
kilta. Toisiksi vanhin, muuten, ja täyttää 
50 tänä vuonna. Jee! Killan toiminnasta 
vastaa killan hallitus, joka valitaan uud-
estaan aina vuodenvaihteessa. Hallituk-
sen ja sen toimihenkilöstön riveihin kan-
nattaa pyrkiä jo fuksivuonna, parhaita 
hommia!

Kiltaan kuuluvan koneteekkarin oleelli-
sin hyöty hallituksen toiminnasta on kil-
tahuone, jota toiseksi kodiksikin useim-
miten kutsutaan. Kiltahuoneelle kuka 
tahansa on tervetullut puhumaan pas-
kaa (tai asiaa), pelaamaan korttia (HiLo-
Jack on viime aikoina ollut muodissa. 
paras peli), lukemaan kiltaan jäsenistölle 
tilattavia lehtiä (Aku Ankka, Tiede, 
Cosmopolitan, jne), tai esimerkiksi 
tekemään laskareita. Harvemmin siellä 
kyllä kukaan opiskelee, päinvastoin.

Kilta myös toimittaa kahdesti vuodessa 
ilmestyvää lehteä, Korkkiruuvia, jonka 
erikoisnumero-Fuksiruuvia luet parhail-

lasi. Janon yllättäessä killasta saa myös 
limua ja muita virvokkeita. Esimerkiksi 
kahvia irtoaa 20 sentin kuppihintaan. 
Kaljan juonti on myös erityisen mielly-
ttävää kiltahuoneella muun koneväen 
kanssa. Kiltamme järjestää erilaisia 
tapahtumia ja excursioita eli yritysvierai-
luja. 

Erityisen perinteisiä tapahtumia ovat 
mm. KoRK-Cruising syksyisin sekä Kirkka-
rit eli Kirkastusjuhlat, koko Suomen 
koneteekkarien juhlat, jotka järjestetään 
vuorovuosin Oulussa, Lappeenrannas-
sa, Otaniemessä sekä tietysti meillä 
Tampereella. Excursioista mainittakoon 
Norja-XQ, joka yritysvierailun nimeä 
kantaessaankin on perinteisesti ollut 
matka Norjaan ilman yhtäkään yritysvie-
railua. Myös Kirkkareille lähdetään usein 
hyvissä ajoin excursion voimin. Terävin 
kärki pois Kirkkareilta jo etukäteen ja 
sillei. Fuksi-xqlla teille ensimmäisen vuo-
den söpöille exclusiivisesti opetetaan 
excursiokäytäntöjä, ja se on myös yksi 
fuksivuoden hauskimmista reissuista! 

KoRKki auki!

OIKAISU
Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella uusiutunut kiltahuone-esittely 
fuksiruuvissa oli täyttä p**skaa, joten toimitus päätti palata vanhaan hyväk-
si havaittuun konseptiin. Korjattakoon asia tuomalla asianmukainen kilta-
huone-esittely jo tähän KoRKkiruuvin numeroon. Olkaa hyvä!
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Killan jäsenenä pääset nauttimaan kai-
kista killan tuomista eduista. Jäseneksi 
voi liittyä maksamalla 5e kiltamaksun 
joko ylioppilaskunnan jäsenmaksun 
yhteydessä, tai kiltahuoneella jollekin 
asianomaiselle hallituslaiselle. Rohkeasti 
mukaan, kyllä sedät sohville tilaa tekee!
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Wapun kuumin tapahtuma: limumi-
esten sitsit järjestettiin perinteiseen 
tapaan keskellä kiireisintä teekkariwap-
pua. Viime vuoden keinuselkkauksen ja 
Tupsulaan saadun porttikiellon jäljiltä 
hieman rauhallisemmaksi kutistunees-
sa tapahtumassa kuultiin juhlapuheid-
en lisäksi huippuartisteja ja esimerkiksi 
ennenjulkaisematon versio kappaleesta 
perse räjähtää, tällä kertaa balladin mu-
odossa. Matkakiireiden vuoksi estynyt 
solisti joutui esittämään laulunsa etänä 
Herwantalaista GSM-tekniikkaa hyödyn-
täen. Samainen solisti kuitenkin tavattiin 
juhlapöydästä vain hetkeä myöhemmin 
huomattavan päihtyneenä.

Paikalle saatiin liiton edustajien lisäksi 
noin puolet sihteeristöstä, sekä fani-
clubin edustus unohtamatta merk-
kivieraita Limumiesten Liiton kun-
niakannatusjäsenten yhdistyksestä. 
Diplomi-insinööri Ville Kukkonen saatiin 
kuin saatiinkin paikalle laulamaan Han-
na Ekolaa ja tunnelma oli huipussaan jo 
alkuillasta. 

Illan pääohjelmanumeroihin kuuluiv-
at Rema-racingin uudelleensigneeraus, 
sekä limumiesten beerpongpöydän 
käyttöön vihkiminen ja avainten luovu-
tus. Liiton beerpongpöytä osoittautui 
toimivaksi niin niin ruokailu- kuin ve-
to-ominaisuuksiltaankin, vaikka merkit-

tävästä sivutuulesta johtuen palloa ei 
olisi voinut heittää kuin omaan kuppiin-
sa. Sitsikalusteita palauttaessaan liitto ei 
sekavasta tilastaan huolimatta, ja vasto-
in aamun epäilyjä hajottanut sähkötalon 
yläaulan taideteosta, vaan kunnian kor-
jasivat S***n fuksit™. Kaiken kaikkiaan 
sitsit olivat kulttimaineensa veroiset, 
vaikka tällä kertaa selvittiinkin ilman 
suurempia lisälaskuja tahi krapulapäivän 
somehässäkkää.  

Limu '16

Limumiesten sitsit
Teksti: Samuli ”limu’16” Kostamo
Kuvat: Limumiestenliiton arkisto

Seremoniamestarina toimi tänä 
vuonna arvoisa limu’16.
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Sitseillä juotavan lisäksi riittää myös grillat-
tavaa (kuten seremoniamestarin sauva).

Seremoniamestarin sauvan lisäksi grillattiin 
halpaa makkaraa.

Rema-racingin signeeramista jatkettiin vielä 
tänäkin vuonna.

Sitsikansa koolla. Limumiesten lisäksi 
sitsaamaan pääsevät myös niin kannatatus- 
sekä kunniajäsenet kuin sihteerit ja kunni-
akannatusjäsenetkin.

Liiton toimistopuhelin oli hengessä mukana.

Sauva grillaantui vain lokaalisti.
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Ykköskaljamenetelmä 
testissä

Teksti: Tuntematon limumies (ei limu ‘14)
Kuvat: tuntemattoman limumiehen arkisto

Eräänä kesäisenä iltana kaksi konetek-
niikan opiskelijaa päättivät hienon 
kelin kunniaksi lähteä kaljalle. Jo alk-
umetreillä kuitenkin huomattiin, että 
kaljasta aiheutuva seuraavana päivänä 
(tai sitä seuraavana päivänä tai kenties 
sitä seuraavana viikkona..) koittava olo-
tila ei sopinut seuraavan päivän velvol-
lisuuksiin Tultiin tulokseen, että kep-
pana on liian raju työkalu olosuhteisiin 
nähden, joten täytyi mennä ykkösellä. 
Näin syntyi ykköskaljamenetelmä, jon-
ka tarkoituksena on jopa reippaallakin 
vedolla pitää seuraavan päivän olotila 
kohtalaisena. Menetelmän sivutuottee-
na syntyi arvostelu sen hetkisestä Duon 
S-marketin ykköskaljatarjonnasta.

1. Lapinkulta 2.7% premium export 
25kcal
Plussat: Vedekäs
Miinukset: Liian lämmintä
Kommentti: Aika kohtalaisesti maistuu 
tää tuotteen maku
Muuta: No ei muuta
Arvosana: 18/73

Arvostelun kaljavalikoima.

2. Karhu tumma I 2.8% täyttä olutta 
30kcal
Plussat: Vähemmän lämmin
Miinukset: Ei valmiiksi arvosteltu
Kommentti: On tää ny parempi ku edel-
linen
Muuta: tölkki < pullo
Arvosana: 3/5/4/5

Matkalla otettiin selfieita.

3. Rainbow lager 2.8%, 23kcal/100g
Plussat: Hyvä vaahto avatessa
Miinukset: Aika pahaa
Kommentti: Mietiskelevä MMH
Muuta: Kalorit ei oikein maistu tässä 
tuotteessa
Arvosana: 2.8/4.7
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4. Koff lager I olut öl 33cl 2.5% 
25kcal/100ml gluteeniton gluten fri
Plussat: 
+Sopivan kylymää
+ainakaan tää ei oo yhtä pahaa ku joku 
pahempi kalja
+eniten arvostelukommentteja
+helposti arvosteltava
Miinukset: 
-Vaihteleva vaahtoisuus
-ei oikein maistu toi gluteenin maku 
tässä
-saatanan laimeeta paskaa
-päivittäinen gluteenin saanti suositus ei 
kyllä täyty tätä juomalla
Kommentti: Gluteenia sais olla vähä en-
emmän
Muuta: No ei muuta
Arvosana: 2.8/4.6

5. Olvi I ykkönen 0,33l Iisalmi Olut öl 
Soumi 2.7% 24 kcal/100ml (kaksikym-
menttäneljä kautta sata millilitraa)
Miinukset: Ei oikein maistu tää tuotteen 
maku
Plussat: joku muu maistuu kyllä
Lisämiinukset: ..mutta se on kyllä aika 
paha maku.
Muuta: Ilman muuta
Arvosana: 2/7

6. Olvi I ykkönen 0,5l Iisalmi 2.7% Iisalmi 
olut I/Soumi 24kcal/100ml 2.7%
Miinukset: yhtä pahaa kuin edellinen
Plussat:..mutta tätä on enemmän
Kommentit: vituttaa

Muuta: No ei muuta

Lopputulokset:
Lopputuloksena todettiin, että me-
netelmä on paska (tai ainakin kirjoittaja 
totesi). Siitä ei edes tullut känniin ja alkoi 
vaan vituttamaan. Kyllä nää aika ihan 
vuodet ja ajat menee niin luikauksella, 
ettei mitään rajaa.

Arvostelupöytäkirja.

Todiste.
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Luultavasti jokainen teekkari on jos-
sain vaiheessa elämäänsä käsitellyt 
pullonkaulaa vapaa-ajan ”harrastuksis-
saan” ja termi voi olla tuttu esimerkiksi 
tuotannonohjauksen luennoilta. Tässä 
artikkelissa Pullonkaulalla tar-koitetaan 
kuitenkin TTY:n modernin tuotantotek-
niikan ammattiainekerhoa, josta olet 
voinut kuulla muun muassa Drinkkiro-
botin yhteydessä puhuttavan.

Pullonkaula on ammattiainekerho kai-
kille, joita kiinnostaa tekemisen mein-
inki. Viime vuoden projekteja olivat 
esimerkiksi uusi Drinkkirobotti, 3D-suk-
laatulostin, koneoppiva Beerpong-ro-
botti, IoT-kastekori ja modulaarinen 
3D-tulostin. Näkyvin projektimme on 
Drinkkirobotti 4.0, jonka kehityksessä 
on tarvittu niin robotiikka-, ohjelmointi-, 
elektroniikka-, 3D-mallinnus- kuin myös 
puuntyöstötaitoja.

Samoihin aikoihin viime vuoden keväällä 
valmistui kerhomme 3D-suklaatulostin, 
josta valmistettiin myös tilaustyönä ko-
pio Fazerille. Tulostinta Fazer käyttää vie-
railukeskuksessaan, jossa käy vuosittain 
kymmeniä tuhansia vieraita kaikkialta 
maailmasta. Pullonkaula lähteekin tänä 
vuonna ekskursiolle vierailukeskukseen 
katsomaan omaa poikaa, sekä myös kes-
kustelemaan mahdollisista yhteistyöku-
vioista 3D-tulostamiseen liittyen. 

Tehdään mitä halutaan
Teksti: Joonas Lehto, Mikko Tuomisto
Kuvat: Pullonkaulan arkistot

Drinkkirobotti SuomiAreenassa keikkaa 
edeltävänä iltana.

Suklaatulostin kerhohuoneella.

Pullonkaulan vuotta rytmittävät Drink-
kirobotti-keikat, joita on keskimäärin 1-2 
kertaa kuukaudessa. Drinkkirobottimme 
on keikkaillut useiden TTY:n tapahtum-
ien lisäksi esimerkiksi ravintolakoulu 
Perhon valmistujaistilaisuudessa, Seinä-
joella järjestetyssä Food and Business 
Summitissa sekä Uvilan Automaatiom-
essuilla.  
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Yksi Drinkkirobotti-keikkailun koho-
kohdista oli SuomiAreena 2017, jossa 
Ylen toimittajat viihtyivät pisteellämme 
useamman tunnin ajan ja Drinkkirobot-
ti saikin miljoonayleisön Ylen uutisissa. 
Tulevana syksynä Drinkkirobotti näh-
dään varmuudella esimerkiksi ”Suomen 
johtavassa teollisuuden messutapahtu-
massa” Alihankinta-messuilla ja Euro-
pean Business AI and Robotics -tapah-
tumassa. Näissä ja muissakin tulevissa 
tapahtumissa juuri SINÄ, arvoisa lukija, 
voit olla mukana operaattorina.

Drinkkirobotti-keikat ovat loistava ti-
laisuus uusille jäsenille perehtyä tarkem-
min kerhon toimintaan ja mahdollisuus 
hankkia ikimuistoisia kokemuksia sekä 
arvokkaita kontakteja yritysmaailmaan. 
Ahkeria operaattoreita muistetaan myös 
palkkiolla keikkojen läpiviemiseen vaa-
dittavista ponnisteluista. Ensimmäistä 
keikkaa ei tarvitse pelätä, sillä osaamis-
vaatimuksia ei ole ja kokeneemmat op-
eraattorit vastaavat tekniikan ja tarjoilun 
sujuvuudesta.

Drinkkirobotti-keikkojen lisäksi Pullon-
kaulan vuoteen kuuluvat ekskursiot, 
joita pyritään järjestämään vähintään 
kerran syksyllä ja kerran keväällä. Viime 
vuosien aikana olemme käyneet esim-
erkiksi Valmet Automotivella Uudes-
sakaupungissa, Atrialla Nurmossa ja Ro-
bitilla Lempäälässä. 

Perholla kuohuviiniä kansanedustaja Sanna 
Lauslahden kanssa.

Tiimikuvia viimeisimmiltä Drinkkirobot-
tikeikoilta.
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Drinkkirobotti-keikkailun ja ekskursi-
oiden vastapainoksi löytyy totta kai 
myös vapaamielisempää toimintaa. 
Pullonkaula järjestää perinteisesti syk-
syisin JA-HAA-messujen aikaan kaikille 
avoimen rekrysaunan ja keväällä palk-
kiosaunan jäsenille, jotka ovat olleet 
toiminnassa näkyvästi mukana. Palkkio-
saunalle pääsykään ei vaadi järjettömiä 
ponnisteluja, sillä pelkkä nimi kerhon 
jääkaapin piikkilistassa riittää pitkälle.

Ekskursio Valmet Automotivelle keräsi pal-
jon osallistujia.

kupeeseen. Uutuuttaan hohtavalla ker-
hohuoneellamme on maksuton kahvi-
tarjoilu jäsenille vuoden ympäri ja ren-
non letkeässä tunnelmassa voi kerhon 
projektien ohella tehdä myös omia kou-
lutöitään ja vapaa-ajan näperryksiään 
avun ollessa koko ajan lähellä. Fuksien 
ja vanhempienkin tieteenharjoittajien 
kannattaa myös lukaista viime vuoden 
fuksin blogikirjoitus Pullonkaulaan liitty-
misestä.

www.pullonkaula.net/blogi/morjes-
ta-uudet-fuksit

Loppuun vielä sekalainen kuvakokoelma 
sekalaisesta toiminnasta:

Tämän vuoden kyykkäedustus.

Konetalon sauna ratkeili liitoksistaan viime 
vuoden rekrysaunalla, joten täksi vuodeksi 
siirryttiinkin Teekkarisaunalle.

Meihin ja projekteihimme pääsee hel-
poiten tutustumaan nettisivullamme 
www.pullonkaula.net, mutta suositeltav-
inta on ilmestyä kerhohuoneellemme SA 
103 Sähkötalon 1. kerrokseen TUTLabin 
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Hissit on keksitty heikoille.

Tästä kaikki alkoi. Drinkkirobottia on kehitet-
ty huimaa vauhtia.

Makoilua.

Koneoppiva Beerpong-robotti (huolto-
kat-kolla).

Mitäs täältä löytyy?
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Tosi tarina siitä, miten eräästä lukiolais-
pojasta tuli koneteekkari.

Oli Herran vuosi MMXIV ja kuun kausi 
tammikuu, päivä taisi olla jokin ensim-
mäisen ja viimeisen väliltä. Mietteliäänä 
kuljin viheliäistä räntäsadetta uhmaten 
kohti silloista asuinpaikkaani, kotia. Oloni 
oli hieman sekava ja mielessäni päällim-
mäisenä liikkui juuri hetki sitten silloisen 
opinahjoni opinto-ohjaajan kanssa käy-
ty keskustelu tulevaisuudestani. Lisäksi 
ajatuksissani pyöri vasemmanpuolei-
sessa tennistossussani jalkapohjalleni 
tuhojaan tekevä kivenperkele, halpa-
hallista hankkimistani erittäin huonolaa-
tuisista (lue: paskoista), joskin samaan 
aikaan erittäin halvoista, nappikuulok-
keistani kaikuva kappale, jossa Costello 
Hautamäki lauloi saamisesta, mukaan 
lähtemisestä, antamisesta ja Aatamista, 
sekä tietenkin se, että mitähän hyvää 
murkinaa äitini olikaan tänä iltana loiht-
inut perunoista. 

Kotiin päästyäni oli sekava oloni 
tipotiessään, tulevaisuudestani mure-
htiminen unohtunut täysin ja tunsin 
enää lähinnä hämmentävää järkytystä, 
sekä sanoinkuvaamatonta raivoa, sillä 
kengässäni pyörinyt kivenpirulainen oli 
kairannut kuin Ron Jeremy konsanaan 
reiän lähes upouudenuutukaiseen, lähes 
valkoiseen tennissukkaani. Lisäksi halvat 

kuulokkeeni eivät olleet pitäneet niihin 
valuneesta räntäsateenpaskasta ja oikea 
kuuloke päätti mykistyä lopullisesti, kuin 
tiibetiläisessä munkkiluostarissa asuvat 
mestaripuutarhuri- ja panijamunkit. Kai-
ken kukkuraksi, kuin pisteenä jiin päälle, 
äitini ei ollutkaan käyttänyt tuon iltais-
en illallisen pääraaka-aineena perun-
aa, vaan olikin mennyt pyöräyttämään 
pöytään kanaa ja riisiä! Voi saatana!

Sinä iltana sukelsin Peter Pan -tee-
maisten lakanoideni väliin hyvin levot-
tomin mielin ja kilpajuoksu unen perässä 
olikin lähes yhtä toivotonta, kuin TeTa 
PK:n läpäiseminen ensimmäisellä (tai 
kolmannella) yrittämällä. Lisäksi mieltäni 
painoivat jälleen tulevaisuuteni suun-
nitelmat, joidenka lukumäärä oli helpos-
ti laskettavissa yhden käden sormilla, jos 
kyseisen käden sormien yhteenlaskettu 
lukumäärä sattui olemaan nolla. Vaan 
tiedotonpa olin minä kohtalon pääni 
menoksi punomista juonista!

Jo samaisena yönä heräsinkin out-
oon tunteeseen, kuin kirkkaus olisi 
ympäröinyt koko kehoni. Huoneeni lat-
tialle, aivan kasvojeni eteen, oli ilmesty-
nyt punaisiin tyä ukko haalareihin puke-
utunut, siloposkinen ja kauniskasvoinen, 
sekä pitkät ja vaaleat kiharat päässään 
kantava henkilö ja välittömästi minut 
valtasi pelko. Olento alkoi juttelun: 

Teksti: tuntematon koneteekkari
Kuvat: joku arkisto

Kuinka minusta tuli 
koneteekkari
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"Älkööt pelkää! Tulin kertomaan mit-
en sinun täytyy toimia." Olennon ääni 
oli kaunis ja korvani vallitsi uskomaton 
mielihyvän tunne; aivan kuin korvillani 
olisi silitelty pehmeän jäniksen turkkia. 
Olin myös aivan varma, että tuo olento 
ei ollut polttanut elämänsä aikana tu-
pakan tupakkaa. Olento jatkoi: "Ryhdy 
teekkariksi ja mielellään Tampereel-
le." Kun kysyin miksi juuri Tampereelle, 
olento vastasi: "Typerä kysymys! No ti-
etenkin siksi, koska Oulu on aivan vitun 
kaukana ja siellä on aivan vitun kylmä, 
lappeen Ranta herättää vain sisäisen 
homoseksuaalisi ihanan loputtomalla 
alastomuuden määrällään, sekä Otanie-
messä ei ole Limumiehiä. Ja muistakin 
ilmoittautuessasi valita opintosuunnak-
sesi konetekniikka, eikä esim. sähkö, 
joka on muuten paholaisen keksintö. 
Kun seuraat sanojani, pääset mm. tutus-
tumaan mekaniikan ihmeelliseen maa-
ilmaan ja potemaan perjantaiaamuisia 

hyvä nolon hetkiä paskassa seurassa 
tekniikan punaisille sohville." 

Olin aivan myyty ja samalla hetkellä oli 
olennon ympärillä epämääräinen jouk-
ko, joista yhden herran paidassa seisoi 
LATB, ja he soittivat jotain minulle sil-
loin vielä tuntematonta, mutta ah niin 
kaunista kappaletta, jonka lyriikoista 
tunnistin vain sanat "räjähtää", "murki-
na", "eksplosivee", sekä "perse". Piisin 
loputtua olennot, kuin opintolaina Wa-
pun aikaan konsanaan, kaikkosivat yhtä 
nopeasti kuin olivat ilmestyneetkin. Sil-
loin huudahdin itselleni: "Hervantaan!", 
jonka jälkeen vaivuin uupuneena, sekä 
lakanat märkinä takaisin kauniiseen un-
een aivan kuin itse kaunis Ruusunenkin 
aikoinaan vaipui.

Herättyäni seuraavana aamuna olin 
jälleen suuren hämmennyksen vallas-
sa. Kuka olikaan tuo kaunis, jokaisen 
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äidin unelmavävypoika, vai oliko hän 
ollenkaan? Mitä piisiä tuo epämääräin-
en joukko soitti? Mikä kumma onkaan 
perjantaiaamuinen hyvän olon hetki? 
Janosin vastausta näihin kysymyksiin 
lähestulkoon yhtä paljon kuin hyvin ja 
oikein suoritetun Wapun jälkeen aam-
ulla teekkari janoaa vettä (ja toisaalta 
vähän lisää kaljaa), enkä nähnyt tilan-
teessa muuta mahdollisuutta, kuin il-
moittautua pikimmiten opiskelijaksi 
Tampereelle. 

Ja näin, arvoisa lukija, minusta tuli kone-
teekkari, tosin vasta vähän syssymmällä 
ja toisaalta myös vähän keväämmällä. 

Loppu
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Edellisen numeron värityskirjan oikea vastaus. Onnittelut oikein värittäneille!

Tehtävänanto löytyy KoRKkiruuvin numerosta 1/17

Värityskirjan oikea 
vastaus
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Koneenpiirustus 
nurkkaus

(Piirrä tähän vaikka oma koneesi)
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