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Koneenrakentajakilta 50 vuotta!
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Pääkirjoitus
Teksti: Teemu Toivonen
Hellurei!

Vielä kerran onnea KoRK! Pidetään toiminta
elävänä vielä seuraavatkin 50 vuotta.

KoRKkiruuvi ilmestyy jälleen ja tällä kertaa
kyseessä ei olekaan ihan mikä tahansa läpyskä vaan 50v vuosijuhlien juhlapainos. Onnea
KoRK!

Terveisin
Teemu “Limu’15” Toivonen

Näin suuren juhlan alla tähän juhlapainokseen
on tehty (tai ainakin yritetty tehdä) juhla-aiheisia juttuja. Mielenkiintoisimpana ehkä on
koneenrakentajakillan vuoden 1983 puheenjohtajan toimitukselle toimittama kirjoitus
killan ensimmäisistä haalareista. Myös TTY:n
johtohenkilöiltä saatiin kirjoituksia juhlan
kunniaksi. Lehden sisältö on juhlan tärkeyteen
nähden suppea (alun perin oli jopa kunnianhimoisia ajatuksia, jotka jäivät päätoimittajan
kiireen (laiskuuden) jalkoihin, mutta alkava
uusi historiikki-projekti tulee korvaamaan
näitä puutteita tämän lehden sisällössä.
Koneenrakentajakilta on aina ollut yksi TTY:n
(entinen TTKK) eloisimpia kiltoja. Tutustuessa historiikkiin tai vaikkapa vanhoihin arkistoihin voi tuntea kaiken sen innokkuuden ja
hauskanpidon mitä killan riveissä on vuosien
varrella koettu. Killan historia on täynnä perinteitä ja tietynlaista pähkähulluutta, mitä
luonnollisesti teekkarikulttuuriin hieman kuuluukin. Perinteitä väistyy ja perinteitä tulee
uusia, mutta toivottavasti toiminta tulee tulevaisuudessakin olemaan aktiivista ja koneenrakentajahenkistä.
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Puheenjohtajan palsta
Teksti: Tuulia Kusmin
Kuva: Joonas Pulkkinen
Vuosi lähenee kovaa vauhtia loppuaan. Tuntuu
haikealta ja siltä että tämäkin vuosi vain kiisi
ohitse huomaamatta. Olen saanut suuren kunnian toimia kiltamme puheenjohtajana tänä
vuonna ja kaiholla tulen luovuttamaan tittelin
seuraavalle henkilölle (joka kirjoitushetkellä ei
ole vielä tiedossa, mutta julkaisuhetkellä on!).
Onneksi sentään on vielä vuoden suurin kohokohta edessä: Koneenrakentajakillan 50-vuosijuhlat!

osallistuu meidän järkkäämiin aktiviteetteihin! Ehdottomiin omiin suosikkeihini tältä
vuodelta lukeutuu ehdottomasti KirkkariXQ
ja KoRK-Cruising, mutta myös muut tapahtumat joista muistot pysyvät aina mukana. Tämä
kilta on ollut aina minulle aivan äärettömän
tärkeä ja kiitos että sain kantaa oman korteni
killan kekoon.
Kiitos teille kaikille tästä unohtumattomasta
vuodesta!

Vuosijuhlien suunnittelu on ollut yksi työmaa,
joka aloitettiin jo edellisenä vuonna. Tulee
olemaan hienoa nähdä vihdoin niiden käytettyjen tuntien, ajatustyön, suunnittelun ja neuvottelujen lopputulos! Meidän vujutiimimme
työpanosta on ollut hieno seurata, toivon tosissani että te kaikki tulette myös nauttimaan
tästä 50. vuoden taipaleen juhlistamisesta ja
että olette jo nauttineet mm. KampusFestien
Derby-cornerin ja Krabbesitsit 2.0 muodossa!

Kaikella rakkaudella,
Tuulia “tutu” Kusmin,
Puheenjohtaja

Kiltamme taival on ollut pitkä ja monivaiheinen, mukaan on mahtunut uskomaton määrä
erilaisia tapahtumia, toimijoita, kopiokone ja
useampi kiltahuonekin. Uskaltaisin kuitenkin
väittää että se mikä on säilynyt läpi vuosien on
se KoRKkilaisten henki josta voi olla ylpeä; tehdään yhdessä, hyvällä meiningillä ja kaveria
ei jätetä!
Vuoteen on mahtunut ihan hirveän hurjasti
kaikkea uutta, kaikkea hauskaa ja eniten minua
ilahduttanut asia, paljon aktiivisia toimijoita
ja killan yhteishenkeä. Tämän vuoden tapahtumat ja yhteiset hassuttelut eivät millään
olisi onnistuneet ilman huikean hallituksen ja
toimareiden työpanosta tai sitä, että jäsenistö
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Koneenrakentajakilta 50v!
Teksti: Aki Saukoniemi
Kuva: Joonas Pulkkinen
Vuosijuhlaprojekti alkoi osaltani keväällä 2016,
kun silloinen puheenjohtaja Niki Suominen
tuli vastaan Konetalon aulassa ja kysyi lähtisinkö 50-vuotisjuhlien päävastaavaksi. Lupasin
harkita asiaa. Parin viikon päästä Niki soitti
minulle kesken hallituksen kokouksen ja kysyi
mihin tulokseen olin päätynyt. Sanoin ottavani
nakin vastaan jos kukaan muu ei suostu, ja
tässä sitä nyt sitten ollaan.

päälle. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää, jotta
vuosijuhlista tulee killan historian suurimmat
ja komeimmat viiskymppiset joita muistellaan
vielä joulukuussakin!

Projekti
käynnistyi
vuosijuhlatiimin
kasaamisella tapahtuma-, talous-, yritys- ja
alumnivastaavistosta. Mainosmyynti vuosijuhlien rahoittamiseksi oli alusta asti selvää,
ja ensimmäiset budjetit ja mainoshinnastot
ravistettiin hihasta innokkaasti. Kesään mennessä pääjuhlan paikasta oli muutama tarjous,
ja esittelin niitä hallitukselle kesäkokouksessa
jossakin väistötilassa kiltahuoneen remontin
vuoksi.

-aksukka

Loppuun suuret kiitokseni ahkerille mainosmyyjille, vuosijuhlatiimille, nykyiselle ja
menneelle hallitukselle sekä kaikille muille
höpönassuille. Nähdään Narniassa.

Mainosmyynnin suhteen näytti pitkään siltä
ettei killan talous tulisi kestämään tulevia juhlia. Jälkikäteen syitä hitaalle alulle olivat paitsi
turhan optimistinen hinnoittelu, myös se että
yritimme kaupata mainoksia 1,5 vuoden päässä
olevaan tapahtumaan. Perustimme vuodenvaihteessa mainosmyyntitiimin ja lumien sulettua
sekä fuksien kuoltua kauppa alkoikin käydä.
Kesällä kiltamme rekisteröitiin yhdistysrekisteriin, ja talouden puolesta Koneenrakentajakilta ry tulee näkemään myös seuraavat vuosijuhlat!
Kutsuvierasilmoittautumisen auettua 8.10. vuosijuhlien järjestelyt ovat syöneet suurimman
osan vapaa-ajastani, ja tulevien viikkojen harjoitustyödedikset alkavat puskea uhkaavasti
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Henkilöstön tervehdykset
Teksti: Mika Hannula

Rehtorin tervehdys 50-vuotiaalle Koneenrakennuskillalle
Tekniikan korkeakouluopetus käynnistyi Tampereella teollisuuden voimakkaan lobbauksen
tuloksena syksyllä 1965. Alkuun koulutusta
annettiin kone-, rakennus- ja sähkötekniikassa. Ensimmäisenä syksynä konetekniikkaa
opiskelemaan hyväksyttiin 36 opiskelijaa. Ennen kuin vuonna 1973 päästiin omiin tiloihin
Konetaloon uuteen Hervannan kaupunginosaan, konetekniikkaa opiskeltiin teknillisen
opiston laboratoriossa.
TTY on läpi historiansa avannut rohkeasti ja
ketterästi uusia polkuja tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Tuottamallamme tiedolla ja osaajilla on ollut ja on edelleen valtava merkitys teollisessa rakennemuutoksessa
Tampereen seudulla ja koko Suomessa. Tuore
avaus on teknillisten yliopistojen yhteistyö
Turun seudulla, jonka tarkoituksena on vastata
tekniikan osaajien kysyntään Lounais-Suomen
kasvualoilla.
Hyvät koneenrakentajat, alanne on suomalaisen vientiteollisuuden ja sitä kautta koko
yhteiskunnan perinteinen tukijalka. Jatkakaa
edellisten polvien työtä ja perinteitä niin opinnoissa, työelämässä kuin vapaa-ajallakin!
Mika Hannula
rehtori
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Hyvä Korkkiruuvin lukija,
Teknisten tieteiden tiedekunnan dekaanina
minulla on ilo ja kunnia onnitella Koneenrakentajakiltaa sen tullessa ”kypsään ikään”.

haastakaa meidät ja antakaa kiitosta, kun kehitymme! Yliopistoyhteisömme menestys on
yhteinen asiamme.

Kilta on nähnyt miltei koko TTY:n elämänkaaren. Sen vaikutuspiirissä on ollut jo tuhansia opiskelijoita, jotka TTY:n (aiemmin
TTKK:n) taakse jätettyään ovat toimineet menestyksekkäästi erilaisissa tehtävissä ympäri
koko maapallon. 50 vuoden elinkaari kertoo
siitä, että kilta on kyennyt sekä luomaan jatkuvuutta että riittävästi uudistumaan palvellakseen aina kulloisenkin jäsenistönsä tarpeita.
Tästä kuuluu kiitos kaikille kilta-aktiiveille yli
vuosikymmenten.

Pauli Kuosmanen, dekaani

Konetekniikan murros on ollut melkoinen killan elinkaaren aikana. Ja tulee olemaan seuraavanakin puolivuosisatana. Kukapa olisi aavistanut killan alkuaikoina sitä, miten keskeisessä
roolissa digitalisaatio on nyt konetekniikassa
tai miten Kiina nousi tuotantotekniikan toteuttajana mahtimaaksi. Varmaan yhtä vähän,
niin tutkimukseen vahvasti pohjaava yliopisto
kuin olemmekin, me nyt näemme 50 vuoden
päähän ennusteluissamme teknologian tai
talouselämän painopisteiden tulevaisuuden
murroksista.
Jotain kuitenkin uskallan ennustella näkeväni.
Ja yksi sellainen on kiltatoiminnan tarpeen jatkuminen. Ensiksi, opiskelijoilla tulee edelleen
olemaan tarvetta verkottua, pitää hauskaa ja
juhlia, urheilla, pelata ja musisoida yhdessä.
Uudet opiskelijat tarvitsevat monenlaisia
palveluja, erityisesti heitä vastaanotettaessa. Mikäpä olisi kiltaa parempi tapa vastata
tähän tarpeeseen. Toiseksi, yliopisto tarvitsee
opiskelijoita edustavia keskustelukumppaneita
sekä aktiiveja toimijoita toimielimiinsä. Killat
näkyvät ja kuuluvat, kiltoja kuunnellaan, ja
näin tulee asian tila jatkumaan.
Yhteistyö kanssanne jatkukoon ja syventyköön! Pitäkää melua, puuttukaa epäkohtiin,
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Koneet käy ja kehittyy!
tutkimuksessa keskitytään: keskiössä ovat
älykkäät koneet ja valmistaminen, ja opetus
keskittyy konejärjestelmien suunnitteluun,
tuotantotekniikkaan ja koneiden elinkaaren
hallintaan. Lisäksi syventymiskohteina voi olla
esim. lentokonetekniikka ja mekatroniikka.

Tässä muutama sana konetekniikan opetuksen
ja kone- ja tuotantotekniikan laboratorion puolesta Koneenrakentajakillan 50-vuotisen taipaleen kunniaksi.
Koneenrakentajakilta tuli minulle tutuksi 1980
luvun alussa, jolloin aloitin opiskelut silloisessa TTKK:ssa. Punaiset haalarit löytyvät yhä.
Vaikka opiskeluaikoinani olinkin enemmän
ILTA- kuin kilta-aktiivi. Aktiivisuuteni konkretisoitui yleisen sähläyksen lisäksi lähinnä
bändimusisointiin maapohjalla varustetussa
soittotilassa Sähkötalon alakerrassa. Ja joskus
päästiin myös ihmisten ilmoille ja bommaribileiden lauteillekin.

Tutkimuksessa aikamme kuumia termejä ovat
IoT, teollinen internet, kyber-fyysiset järjestelmät ja Industrie 4.0, jotka ohjaavat ajattelua.
Yhteistä on voimakas ICT:n rooli ja sen todellinen integrointi koneisiin ja laitteisiin. Internet-teknologioiden mukanaan tuoman uuden
ulottuvuuden myötä olemme neljännen teollisen vallankumouksen kynnyksellä. Tekemistä
on paljon ja se vaatii poikkitieteellistä osaamista – siis myös sitä oikeaa substanssiosaamista
konetekniikasta.

Tampere on Suomen koneenrakennuksen
merkittävä keskittymä. Täällä on konevalmistajien tuotekehityskeskuksia ja tuotantolaitoksia sekä ICT-yrityksiä, jotka tuottavat
teknologioita ja palveluja myös valmistavan
teollisuuden tarpeisiin. Tampereella sijaitsee
myös kaksi vuotta sitten perustettu älykkäiden
koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä
(smacc.fi), joka on TTY:n ja VTT:n yhteinen,
eurooppalaisessakin mittakaavassa merkittävä
tutkimusallianssi älykkäiden koneiden ja valmistuksen alalla. Nämä kaikki yhdessä luovat
loistavia mahdollisuuksia opiskelijoille, valmistuville diplomi-insinööreille sekä tohtoreille
jatkossakin työllistyä mielekkäisiin työtehtäviin alan teollisuudessa.
Konetekniikan opetus - ja samalla koko konetekniikka - on muuttunut ajan saatossa melkoisesti. Kaikkeen yhteiskunnassa vaikuttava digitalisaatio jyllää myös meidän alallamme. Koneet
tulevat yhä älykkäämmiksi, prosessit joilla niitä kehitetään hyödyntävät yhä enemmän digitaalisia työkaluja, datalla ja siitä jalostetulla
informaatiolla on yhä enemmän myös taloudellista merkitystä, ja tarvittava osaaminen on
monimuotoista. Tällä hetkellä konetekniikassa
onkin TTY:llä valittu profiloinnin tuloksena
selkeä linja siitä, mihin sekä opetuksessa että

Konetekniikka on siis tänä päivänä modernia, älykästä ja monimuotoista teknologiaa – ei
rasvaista ja savunkatkuista niin kuin se joskus
saattoi olla!
Näillä ajatuksilla haluan onnitella 50-vuotiasta
Koneenrakentajakiltaa ja toivottaa menestystä
seuraavalle 50:lle vuodelle!
Prof. Kari T. Koskinen
Kone- ja tuotantotekniikan laboratorion vetäjä
Konetekniikan tutkinto-ohjelman vastuuprofessori
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Puheenjohtajien tervehdykset

Koneenrakentajakilta ei olisi päässyt tähän pisteeseen ilman puheenjohtajiaan. Halusimmekin
kuulla heidän muistelmiaan ja tuoda vanhojenkin pampun paukuttajien mieltä jälleen esille.
Kysymykset:
1.
Mitä koneenrakentajakilta merkitsee sinulle?
2.
Mitä kiltatoiminta sinulle antoi?
3.
Paras KoRK-muistosi?
4.
Vapaamuotoinen onnittelu ja terveiset

Jukka Tamminen, pj 1974

-Toimintaa korkeakoululla. Järjestimme opiskelijoille
kopiokoneen ja limuautomaatin
-Ystäviä
-Pikkujoulut. Booli ja lihis, mausteilla oli tarjolla.
-Onnea edelleen :)

Sakari Oja, pj 1978

-Ammattiaatteelista asemaa
-Hyviä ystäviä, tunne edelleen " kuin eilen" tavatessani kiltakolleegoita. Toiminta antoi myös
eväät kohdata työssä omana persoonana erilaisia persoonia eri kulttuureissa
-Loin uuden tradition. Onkohan vielä voimassa, puh johtaja saunoi fuksityttöjen kanssa aina yhdessä, sittemmin isännällä samat säännöt
-Ryhti tahti mahti. . eläköön x3
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Sampo Korppoo, pj 1982

-Ehkä tämän anagrammin tapaan:
• Koneenrakentajakilta – Elinkaaren kontakteja.
-KoRK antoi monia hauskoja kavereita ja innokasta tekemistä
yhteiseksi hyväksi.
-Niitä on niin monta. Ehkä toinen KoRK-cruising Laukontorin
rannasta. Tehtiin diskovalot pyörimällä paikallaan ympyrää.
Syötiin nakkeja ja mummonmuusia. Ensimmäinenhän lähti
Hämeenlinnasta, jonne jouduttiin menemään bussilla.
-Onnittelut kiltojen ykköselle KoRKille!
Toivottavasti se pysyy jatkossakin kaikkien kaverina, meidän
“ikinuortenkin”!

Minna-Liisa Vesanen, pj 1983

-Valtavaa määrää mielenpainuneita hauskoja muistoja ja ryhmää vanhoja opiskelukavereita, joiden kanssa nähdään edelleen ainakin vuosittain.
-Paljon hyviä hetkiä ja ystäviä ja mahdollisuuden vaikuttaa opiskelijoiden asioihin
-Juonsin v.1984 lähes 20 asteen lämmössä Vappukasteen ja hyppäsin yhteen korilliseen mikrofonin kanssa mukaan ja haastattelin kaupungin silmää tekeviä, jotka olivat kunniakasteessa samassa
korissa. Eli olen käynyt kasteessa 2 kertaa.
-Rakkaalle KoRKille jättionnittelut, olen varma, että seuraavat 50 v. sujuvat yhtä häikäisevästi
kuin ensimmäisetkin!

Mikko Ritola, pj 1995

-Koneenrakentajakilta on yhteisö, joka kokoaa koulutusohjelman opiskelijat yhteen. Yliopistomaailmassa, jossa valitaan kurssit melko vapaasti ja ympärillä oleva porukka vaihtelee kurssista toiseen. Tällöin yhteen kokoava porukka on tärkeä jo pelkästään siksi, että osaa toimia, valita
oikeita kursseja ja muutenkin saada tietää, missä mennään. Minulle KoRK on ollut ennen kaikkea
verkostoitumiskanava ja hauskanpito-organisaatio.
-Järjestötoiminnan perusteet ja rohkeutta.
-Saunoimme sähkötalon saunalla Tullintorin naapurissa. Kesken tuli jano saada olutta, vaikka sitä
taisi olla saunallakin yllin kyllin. Siirryimme pyyhkeet päällä viereiseen Ellun Kanaan ja saimme
haluamamme. Muut asiakkaat olivat hieman kummissaan. Kuulemma pykäsivät jälkeenpäin ravintolaan sellaisen säännön, että asiakkailla tuli olla vaatteet päällä.
-Onnittelut arvokkaalle killalle ja ihmisille sen takana. Hyvä keski-ikä on saavutettu, mutta matka
jatkuu!
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Katri Tapola, pj 2004

-KoRK merkitsee yhteisöllisyyttä, ystäviä, kokemuksia ja parasta
osaa opiskeluajasta.
-Kiltatoiminta oli opiskeluajan ehdoton helmi. Sen varjolla jaksoi käydä läpi kaikki ihanat lujuusopin ja termarin peruskurssit.
Toiminta antoi paljon mahtavia ystäviä ja ne ystävyydet kantavat edelleen. Samoin näin jälkikäteen ajateltuna se opetti paljon
kokouskäyttäytymistä ja neuvottelutaitoja eri instanssien kanssa,
josta on ollut paljon hyötyä työelämään mentäessä. Mutta ehdottomasti se yhdessä tekemisen meininki perinteisiä saunailtoja tai vuosijuhlia järjestäessä, illan hallituskokoukset tai excujen
hervottomat bussimatkat loivat sen yhteisöllisyyden tunteen, jota
ei varmasti olisi kokenut ilman osallistumista kiltatoimintaan.
-Kyllä se on ehdottomasti kahden viikon wappujuhlinnan jälkeen
teekkarikaste KoRKin hallituskorissa.
-Erittäin lämpimät ja kuplivat onnittelut 50-vuotiaalle Koneenrakentajakillalle! KoRK todellakin on kaikkien kaveri!

Mikko Kesti, pj 2005

-Vahva tunneside tekniseen maailmaan
-Verkostoja sekä rohkeutta tarttua haasteisiin!
-Ehdottomasti kiltahuoneremppa, jossa kaljaa ja
pizzaa meni enemmän kuin laki salli.
-Onnea KoRK! Olet mahtava.

Lauri Kutinlahti, pj 2007

-KoRK merkitsee ylpeyttä perinteisestä teknologiasta.
-KoRK antoi yhteisön, meidän porukan.
-Oma pj-vuoteni on ollut opettavaisin vuosi tähän
mennessä. Parhaimpina muistoina mieleen on jäänyt
fuksiwappu ja 40.vuotisjuhlien ilotulituksen yllätyksellisyys.
-Onnea koko killalle ja kiitokset kaikille aktiiveille vuosien saatossa!
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Noora Urho, pj 2008

-Rakas opiskeluaikojen koti.
-Paljon hienoja kokemuksia ja ystäviä
-Norjan kylpyammesoutureissut
-Lämpöiset onnittelut rakkaalle killallemme! Jatkakaa suurien muistojen luomista!

Joel Tirkkonen, pj 2009

-Kasvamista
-Opetuksia
-Fuksiwappu
-Varokaa paloautoja

Hannu Virtanen, pj 2010

-Koneenrakentajakilta on kotini Hervannassa. Kiltaan on aina ollut helppo tulla mutta sieltä on
ollut yllättävän vaikeaa lähteä (vaikka Viiksi olisi ollut avustamassa). Killasta olen aina löytänyt
vastauksen kaikkiin kysymyksiini vaikkakin joskus tämä vastaus on herättänyt mielessäni vastakysymyksen: "Pitäisköhän?".
-Likaisen teekkarilakin, menetettyjen muistikuvien sekä lukuisten krapuloiden lisäksi kiltatoiminnan myötä olen saanut tutustua valtavaan joukkoon aivan mahtavia tyyppejä (aina onaniemeläisistä ja alastomista lappeen rantalaisista kaikenpilaavien oululaisten kautta norjalaisiin ja
ihan tavan hervantalaisiin saakka)! Olen myös oppinut että vanha nilli on väärässä ollessaankin
melko oikeassa ja että kaikkea ilmaista viinaa ei tarvitse juoda (yrittää toki kannattaa). Ennen kaikkea kiltatoiminta opetti minut kääntämään katseeni pois omasta navastani ja suuntaamaan sen
niin, että näen kaikki ympärilläolijat :)
-Parhaasta en tiedä mutta hauskinta oli se kun DI Ville Kukkosen telttapatja puhalsi kesätapon
sunnuntaina iltapäivällä alkometriin 0,4 promillea ja oli porukan selvin.
-Onnea ja menestystä 50-vuotiaalle Koneenrakentajakillalle sekä sen nykyisille, tuleville ja myös
vanhoille toimijoille! Vetäkööt viinaa ja majailkoot KoRKinpunkuissa haalareissaan konekansa
kiltahuoneellansa kaikkien kavereina seuraavatkin 50 vuotta!
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Terhi ”Teehi” Alaviitala, pj 2011

-Se on se toinen rakas kilta. Tamperelaista teekkariutta parhaimmillaan
-Paljon kavereita, monta krapulaa, mutta ennen kaikkea itseluottamusta
-Kyllä se oli norja 2010. Ihan eka norjan reissuni ja silloin tajus kuinka mahtavia tyyppejä otaniemeläiset ovatkaan tai smorekoppenin väki. Silloin taisin tavata myös tämän tyypin joka sai mut
tänne ouluun vaihtaamaan
-Lämpimät onnittelut! Valitettavasti en juhliin pääse joten kyllä te tiiätte juhulikaa munkin puolesta

Anne Nuora, pj 2012

-Hauskanpitoa
-Huikean verkoston ja kivoja muistoja
-Näitä on niin monta! En osaa valita, joten vastaan,
että ihmiset!
-Paljon onnea vetreälle viiskymppiselle! Juhlilla
nähdään!

Mikko Haikonen, pj 2013

-Koneenrakentajakilta on yksi tärkeimmistä asioista elämässäni. Koen olevani onnekas saatuani
viettää opiskeluvuoteni killan punaisten seinien suojissa.
-Kiltatoiminta on ehdottomasti hienoin osa teekkarielämää. Ilman kiltatoimintaa opinnot olisivat ehkä edenneet nopeammin, mutta paljon olisi jäänyt puuttumaan. Kiltatoiminta on opettanut
hyviä työelämätaitoja aina kokouskäytännöistä projektityöskentelyyn saakka. Ilman kiltatoimintaa valmiudet toimia tehokkaana osana työyhteisöä olisivat huomattavasti heikommat. Koneenrakentajakilta on antanut minulle kaiken.
-Vahvimmat muistot liittyvät ensimmäiseen vierailuuni kiltahuoneella: vanhat nillit bismarkkipöydässä kaljat kädessä, winamp-musiikkisoittimesta tubular bellsiä, likainen kahvinkeitin, vahva krapulan ilmapiiri, punaiset sohvat, hurupeitto. Olin astunut aivan uuteen maailmaan.
-Katso äiti, olen lehdessä!
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Henri Tervo, pj 2014

-Kuin toinen perhe. Samanhenkistä porukkaa joiden
kanssa helppo tulla toimeen.
-Paljon kontakteja ja kavereita niin killan sisällä kuin
myös sen ulkopuolella. Taitoja, joita ei kirjoissa opeteta.
-KoRK-Cruising 2011 fuksina nakissa. Ai että!
-Paljon onnea kirkkaanpunaiselle killallemme!

Pekka Lätti, pj 2015

-KoRK on aina tuntunut omalta ja läheiseltä. Killassa on aina ollut hyvä henki, ja kiltahuoneelle
ollut aina tervetullut riippumatta asiasta tahi olotilasta.
-Muistoja, kokemuksia, kavereita… Olisin kovin erilainen ihminen mikäli en olisi kiltatoimintaan
lähtenyt mukaan.
-Turska-XQ:t (perinteiset), erityisesti hampaidenpesun ABC-opetusvideo
-Paljon onnea ja pitkää ikää kuninkaalliselle Koneenrakentajakillalle, raikukoon Koneenrakentajakillan laulu vielä pitkään!
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Niki Suominen, pj 2016

-KoRK merkitsee minulle virkistystä ja valoa opiskelun pimeyden keskellä.
-Kiltatoiminta nosti kykyäni sietää urpoilua, sekä vähensi alttiuttani omalle urpoilulleni.
-KoRK-cruising fuksivuonna. Saatiin kesken reissun tietää,
että fuksit olisivat saaneet osallistua vain nakkiin. Hyvältä se
jallu silti maistui. Niinkin hyvältä että laivasta poistuttiin rantakapakan sijaan ryhmäuinnille.
-Lyhyet sotilaalliset 50-vuotiaalle Koneenrakentajakillalle!
Prost!

Tuulia Kusmin, pj 2017

-Koneenrakentajakilta on ollut tärkein tukikohtani TTY opiskelujeni aikaan. Minut otettiin avosylin vastaan ja se oli hyvin tärkeä asia opintojen alussa, että on yhteisö missä tuntea itsensä
tervetulleeksi ja että sinut hyväksytään juuri sellaisenaan. Tämän kaiken takia KoRK merkitsee minulle paikkaa ja yhteisöä missä ihmisen on hyvä olla ja joka huokuu lämpöä ja yhdessä
tekemistä.
-Kiltatoiminta on antanut minulle mahdottomasti uusia ystäviä, kavereita ja tuttuja. Turvaverkon
jonka varaan uskaltaa laskeutua sillon kun asiat ei mene niinkun pitäisi. Mahdollisuuksia joiden
avulla olen oppinut uusia taitoja, esimerkiksi toimimalla kiltamme hallituksessa. Tärkeimpänä
kuitenkin kasa huikeita muistoja jotka tulevat olemaan mukanani koko elämäni.
-Parhaat muistot mulla liittyvät aika arkisiin asioihin. Tottakai tapahtumat ovat jääneet mieleen,
mutta parhaiten hymyn tuo kasvoille se, kun ajattelee korttipelihetkiä (erityisesti hilo) kiltahuoneella. Juodaan kahvia, pelataan korttia ja puhutaan kavereiden kanssa ja heitetään vitsiä. Erityisesti ne muutamat kerran kun orvolla jätkällä on saatu kaikki pisteet kotiin pelikaverin kanssa!
-50 vuotta on kunnioitettava ikä, hurjasti onnea Koneenrakentajakillalle ja jatkukoon upea toimintasi vielä vähintään tulevat 50 vuotta!
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!!!Tissit!!!

Hyvää ruokahalua rakkaat lukijat!!
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Koneenrakentajakilta
Poimintoja killan historiasta

Teksti: Janna Peuranen
Koneenrakentajakilta on Tampereen teknillisen yliopiston Teknisten tieteiden tiedekunnan
konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö.
Killan tehtävät
Vuoden 1975 toimintasuunnitelman mukaan:
Killan eräs tärkeimpiä tehtäviä on ylläpitää jäsenistön psyykkinen mieliala ja kunto erilaisilla
tempauksilla ja kaljanjuonnilla
Vuoden 1999 toimintakertomuksen mukaan:
Kilta pyrkii auttamaan konetekniikan opiskelijoita ja järjestämään heille vapaa-ajan toimintaa.
Nykypäivänä:
Killan tarkoituksena ja tehtävänä on tukea opintoja tarjoamalla erilaisia opiskeluun ja sosiaaliseen
kanssakäymiseen liittyviä tapahtumia ja palveluja.
Koneenrakentajakillasta lähtöisin olevia kiltoja:
- TVIK
- MIK
- Autek
- Yki
- Indecs
Poimintoja koneenrakentajakillan historiasta:
KoRK 1960 – 1970 luvuilla
- Perustettiin 7.12.1967 aktiivisten koneteekkareiden järjestäytyessä killaksi
- Opiskelijoita noin 100
- Vuonna 1968 KoRK valitsi ensimmäisen lukkarinsa laulattamaan väkeä
- Killan ensimmäiset pikkujoulut vuonna 1968
- Killan ensimmäiset vappukarkelot vuonna 1969
- Konetalo valmistui 1973
- 60 - 70-luvulla Pyynikillä viikottainen excursio teekkareille; keskiolutta hanasta, mutta a-olutta
pullosta
- kopiokonetoiminta aloitetaan
- Vuonna 1976 kilta lähestyi rahapajaa, koska tarvittiin 25 pennin kolikko. Killan kopiokone toimi
20pennin kolikoilla, mutta kustannusten nousun takia oikeampi hinta olisi ollut 25 penniä.
- Ammattiainekerho Tekstiiliteekkarit erosi KoRKista omaksi killakseen TVIKiksi 1978
- Fuksipalapeli ja siitä varioitunut fuksipassi fuksipisteineen
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KoRK 1980 – 1990 luvuilla
- Konekiltojen laulukirja Wirsu valmistui yhteistyössä Otaniemen kanssa
- Ensimmäinen KoRK - Cruising syksyllä 1982
- Ensimmäiset Bommarit
- 1980 - luvulla tenttiarkisto oli korkea peltinen konttorikaluste, johon oli kaikkien yhteinen velvoite toimittaa kunkin kurssin tentit
- Ensimmäisenä haalarit hankki KoRK, jonka hallitus teki itse omat haalarinsa
- Poimintoja 1980 - 1990 lukujen pöytäkirjoista
o
18/1994 7§ Tietokone “Päätettiin tilata Pinus-merkkinen 66 MHz 486-suorittimella var
ustettu tietokone. Hinta 12000-.
o
5/1994 4§ Ilmoitusasiat “Sähkökillassa oli joku jäynännyt, maalaamalla lamppuja pu
naiseksi.”
o
18/1994 6§ Edellisen kokouksen pöytäkirja “Tulenpalavan kiireen vuoksi ei ehditty
lukea.”
o
5/1995 15§ Vuosijuhlat “-Päätimme boikotoida Boomi Ry:n vuosijuhlaa (270 mk), ja
lähettää heille kortin”
o
18/1985 8§ Ilmoitusasiat ”totesimme, että teekkareilla ja varsinkin konelaisilla on tällä
hetkellä kauhia maine”
o
3/1989 12§ Rahat ja talous ”Kuuban yöhön vaadittavista illalliskorteista kilta maksaa
(eli tukee) 70, markkaa, lahjaksi sinne viedään jumalainen KoRKin verryttelyasukoko
naisuus (hehheh!).”
o
Jäsenmäärä vielä 90 - luvun alussa yli 1000
KoRK 2000 – 2010 luvuilla
- Vuosijuhlilla erilaisia teemoja
o
2004 - Moulin Rouge
- vieraat pukeutuneet korsetteihin
- etukäteisvalmisteluina viiksien kasvatusta
o
2005 - Rihkamasitsit
- osa killoista sai kutsut askartelutarpeiden muodossa
- Tiimari sponsorina
- Pukukoodina tumma puku ja rihkamakorut
o
2008 - James Bond
- Kilta hommasi jäsenistölleen myyntiin kylpytakkeja
- Syksyllä 2000 KoRKilla opiskelemaan 14 (neljätoista) naista
- 12.9.2002 20.(kahdeskymmenes) KoRK Cruising
- Sohvien läheisyyteen ”hätänappi”, jolla saa biisin vaihettua pyllyään nostamatta 2005
- Norjaprojekti käyntiin; Badekarpalingen
- 2011 Aloitettiin selvitys joko kopiokoneesta päästäisiin eroon
- Toimintakertomus 2011: 1.14 Pelastusliivit: Killan pelastusliivit olivat käytössä Norjassa. Yksikään ei hukkunut, teekkari eikä liivi.
- Toimintasuunnitelma 2014: Vihdoin päästään eroon kopiokoneesta
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Koneenrakentajakilta ensimmäiset
haalarit
Teksti: Teemu Toivonen
Minna-Liisa Vesanen
Haalarit ovat tärkeä osa opiskelijakulttuuria. Haalarien väri ja siinä olevat tunnukset kertovat
kantajansa opiskelupaikkakunnasta ja koulutusohjelmasta ja ei siis ihmekkään siis, että varsinkin
kuninkaallisen koneenrakentajakillan punaiset haalarit ovat suuri ylpeyden aihe! Mutta millainen onkaan opiskelijahaalarien historia?
Nopealla googlettamiselle ei selkeää vastausta löydy, mutta useissa lähteissä kerrotaan haalarikulttuurin lähteneen teekkaripiireistä ja varsinkin Otaniemessä haalareita on esiintynyt jo
ainakin -50 ja -60 luvuilla joissain yhteyksissä. Ruotsissa haalareiden käyttö ”bilevarusteena” on
tiettävästi yleistynyt 1970 luvun puolella ja osin tätä kautta päätynyt Suomeenkin. Suomessa
varsinainen kiltahaalarikulttuuri on kuitenkin syntynyt enimmäkseen -80 luvun alkupuolella ja
muiden alojen edustajat ovat seuranneet perässä.
Minna-Liisa Vesanen, koneenrakentajakillan puheenjohtaja vuosimallia 1983, kertoo koneenrakentajakillan ensimmäisistä haalareista ja samalla Tamperelaisen haalarikulttuurin, alkuvaiheista
seuraavasti:

KoRKin phukseja konetalon portailla 2007.
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Konekillan haalarit ensimmäiset opiskelijahaalarit Tampereella
Ulla Laukkanen (nyk. James), toisen vuoden koneopiskelija ja konekillan hallituksen opintoministeri, inspiroitui tekemään itselleen excursiota varten punaisen haalarin. KoRKin vuoden 1982
hallitus innostui Ullan haalareista niin paljon, että lopulta Ulla taikoi tiedotussihteeriministeri
Anna-Liisa “Nikki” Pennasen (nyk. Laine) kanssa koko vuoden 82 hallitukselle punaiset haalarit
viime hetkellä vapun viettoon.
Noihin aikoihin vappukasteeseen marssittiin koko joukolla Lokomolta lainatuissa työhaalareissa,
jotka olivat kauniisti sanottuna jo parhaimmat päivänsä nähneet. Niinpä kastekulkue oli nykypäiviin verrattuna melko harmaa, joskin tietysti iloisen riehakas ja äänekäs näky.
Hallituksen haalari-innostus tarttui seuraavana vuonna yleisesti koneteekkareihin ja vuoden
1983 hallitus tilasikin Kimmo Suupohjan johdolla rohkeasti 200 haalaria 170 ennakkotilauksen
perusteella. Lopulta haalareita jouduttiin tilaamaan Laitostolta kolme uutta erää, koska kysyntä
oli niin kovaa. Tilauksia suunnitellessa kyti hallituksen päässä sellainenkin ajatus, että “näihin
voisi myydä vaikka mainoksia!” Tosiasiassa ainoa mainos, joka haalareihin saatiin, oli valmistajayrityksen nimi. Niinpä jokainen vuoden 1983 konekillan haalarin tilannut konelainen kulki
ylpeänä vappuna punaisessa haalarissa, jonka rintapielessä luki “LAITOSTO OY”, mutta takana
sentään isosti KoRK ja killan iso logo.
KoRK toimi siis tamperelaisen opiskelijahaalarikulttuurin esiairueena, muut killat seurasivat
nopeasti perässä ja nykyään tietysti niin monien muidenkin tieteiden opiskelijat kulkevat haalareissa. Jotka nykyään ovat täynnä niitä mainoksia.
kirjasi
Minna-Liisa Vesanen
pj -83

Ensimmäiset haalarit.
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Vuosijuhlissa mukana

Petri Kuusela
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Onnea KoRK 50v!

TiTe
Hei onnee täältä
Hertsistä koko TiTen
hallitukselta! :)

NMKSV
NMKSV onnittelee 4... eikun 50-vuotiasta Koneenrakentajakiltaa!
UrOs
Uranaisten opiskelijaseura
onnittelee puolivuosisadan
saavuttanutta Koneenrakentajakiltaa ja toivoo
seuraavalle puolivuosisadalle nousevaa naisteekkariprosenttia.
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Castor
Kohti KoRKeuksia onnittelumme!

Exerg
ia
Onne
a KoR
K!

Bioteekkarikilta Bioner ry

TTMK
een!
Onnea vanhenemis
anaan
Tuokoot tuleva muk
;) ;)
monenlaista kivaa

PAAVO JA KAIKKI MUUT BIONERIT LÄHETTÄVÄT SYDÄMELLISET
SAMPPANJAKULTAGLITTERISET
ONNITTELUT KYPSÄÄN IKÄÄN
EHTINEELLE KORKILLE! <3

Tampereen teekkarikamerat
Tampereen teekkarikamerat
onnittelee kypsään ikään
ehtinyttä Koneenrakentajakiltaa! Paljon onnea KoRK
50V!

Hiukkanen
KORKki hukassa t. Hiukkasen hallitus

25

26

27

28

Limumiestenliiton tervehdys

Limumiesten liitto onnittelee juhlivaa koneenrakentajakiltaa ja toivottaa
rattoisia hetkiä limun parissa!
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To see our latest job opportunities,
visit www.kone.com/careers

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.

Join us in improving
urban life.
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