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O

Pääkirjoitus

lemme nyt samassa tilanteessa
kuin alakoululainen kesäloman
alussa: vuoden rankimpaan mutta
myös kivoimpaan koitokseen on kaksi ja
puoli kuukautta pelkkää joutenoloa. Ensi
kuun jälkeen wappu vierittelee jo arjen
suurta kiveä elämän riemun ovelta. Sitä
ennen on kuitenkin kesäloman verran aikaa harrastaa urheilua ja KoRKeakulttuuria. Vaikka lehden ilmestyessä perinteiset
Kreikkalaiset talviurheilumittelöt on jo
aloitettu, Suomen suurin akateeminen talviurheiluturnaus on vasta alkamaisillaan.
Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin palataan lehdessä vielä myöhemmin, joten
tässä kirjoituksessa keskityn toisenlaisiin
urheilusuorituksiin.
Aivan äskettäin Koneenrakentajakillan ekskursio-osaston johtoporras antoi
tiedotteen, jonka mukaan ilmoittautuminen koneteekkarien Kirkastusjuhlille
alkaa pian. Nämä niin kutsutut Kirkkarit
järjestetään heti maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna Kouvolan itänaapurissa
lappeen Rannassa. Virallisen tiedon puuttuessa oletan, että matkaan lähdetään jälleen viimeistään edellisen viikon tiistaina,
siis 20.2. Ennen saapumista Suomen ratsuväen pääkaupunkiin reittimme kulkee
Henen tytäryhtiön autolautalla luoteisväylää Filippiinien ja Kalliovuorten kautta Silkkitien itäpäähän ja sitä pitkin Uralin takaa
kiertäen Imatralle, jossa vierailemme paikallisen konepajan sorvihallissa ihmettelemässä alamme uranuuratajien työtä.
Kirkkareille varustautuminen vaatii
harkintaa ja tarkkaa suunnittelua. Voit
käyttää apunasi tästä lehdestä löytyvää
opasta, jos pakkaaminen tuntuu vaikealta.
Turhaa huolta reissusta ei kuitenkaan kan-

Päätoimittajat 2018 ja 2017
nata ottaa vaivakseen, sillä XQ-vastaavamme huolehtii kyllä jokaisesta pikku nassikasta koko reissun ajan.
Lopuksi haluan muistuttaa teitä siitä,
että pian myös rakas Sähvökilta saavuttaa
kypsän 50 vuoden iän, joten sitä on tästä lähtien kohdeltava kuin ketä tahansa
keski-ikäistä. Välttäkäämme siis liian pienten betonilogojen valamista Sähvökillan
lattialle, jotta pienet siniset ukkelit eivät
kantaisi niitä riesaksemme keskelle kaunista laminaattilattiaamme.
Petteri Niemi
Päätoimittaja
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Puheenjohtajan
palsta
Hellurei!
Niin vaan lähti vuosi 2018 kovaa vauhtia
liikkeelle ja mikä vuosi meillä onkaan
edessä! Koneenrakentajakillan yleiskokous
meni ja valitsi minut johtamaan
kuninkaallista
Koneenrakentajakiltaa
sen viimeisenä vuonna Tampereen
teknillisenä yliopistossa, sillä ensi vuonna
me kuulummekin jo “Tampereen uuteen
yliopistoon”(vai mikäs sen nimi nyt
sit olikaan). Tästä aiheesta varmasti
tulee vuoden aikana aivan liikaakin
informaatiota, joten jätetään koko asia
tässä välissä taustalle.
Aattelin, että ketään ei kuitenkaan
kiinnosta, kuka minä olen, joten
päätinkin kertoa sen teille halusitte tai
ette. Tosiaan olen kotoisin Kokkolasta,
jossa asuin 7 vuotta. Tätä ennen asuin
Espoossa 12 vuotta. TTY:llä urakka alkoi
fuksina 2012, puolentoista vuoden
jälkeen kävi kutsu intin vihreisiin ja
vuosi 2014 meni kokonaisuudessaan
Kajaanissa ja Haminassa, missä pääsinkin
myös ihmettelemään Haminan niin
“ihanaa” ilmastoa pioneerina. Intin
jälkeen palasin kouluun ja päädyinkin
Koneenrakentajakillan
hallitukseen,
jossa toimin -16 ja -17 hallituksissa
taloussektorilla.
-”Tästä vuodesta tulee KoRK:n paras 51.
vuosi.”, VPJ. Ja olen tästä kyllä aivan samaa
mieltä. Meillä on tälle vuodelle luvassa
perinteisiä tapahtumia kuten KoRKLexica sitsit, Kirkkari-xq (tänä vuonna
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itse lappeen Ranta on vetovastuussa),
KoRK-cruising ja vuoden kruunaavat
KoRKin 51. vuosijuhlat. Paljon uuttakin
on suunnitteilla tälle vuodelle. Lisäksi
nopeimmat ovatkin jo huomanneet
valkokankaan, videotykin ja uuden
äänentoistojärjestelmän (Toivottavasti on
jo seinillä ku tämä ruuvi julkaistaan -,-’).
Kiltahuoneemme täyttää tänä vuonna
pyöreitä (20v), joten eiköhän me
jotain kivaa tämänkin kunniaksi saada
järjestettyä.
Tämä vuosi on kuitenkin nyt teidän, vetäkää
hallituksessa istuvia hihasta ja kertokaa
heille, millaisia asioita te haluaisitte
KoRKin tekevän ja miten voimme kehittää

Isännän ohjeet
huikeisiin
Akateemisen
kyykän
MM-kilpailuihin
Rakas lukija, toivottavasti tämä teksti
tavoittaa sinut ennen hienoimman
talvilajin, kyykän, akateemisia mmkilpailuja. Kyykkä on itselleni ollut aina
fuksivuodesta lähtien tärkeä osa vuotta,
niin Kyykkäliigan, World cup of kyykän
(tätä kirjoittaessa nää kisat on huomenna
Oulussa, en malttais oottaa!) ja mmkilpailuiden muodossa. Akateemisen
kyykän MM-kilpailu on suuri tapahtuma,
johon kerääntyy kyykkäkansaa pisin
suomea ja haluaisinkin jakaa muutaman
vinkin, joista voi olla hyötyä, jotta päivä
on onnistunut – varsinkin, jos olet
ensikertalainen.
1.Olkaa ajoissa kentillä.
Mikään ei harmita enemmän kuin
luovutusvoitto. Oli se kumminpäin tahansa.
Katsokaa että aamulla porukka on ajoissa
hereillä ja pelikentillä! Itellä meinas joku
vuos hieman unettaa ja meinasin nukkua
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ekasta pelistä ohi. Onneksi puhelin on
äänellisellä ja olin nukahtanut edellisenä
yönä n. klo 6 vaatteet päällä sänkyyn, niin
oli helppo ottaa äkänen lähtö pelikentille
ja hienosti saatiin pelit alkaan ajallaan!
2.Pukeutukaa lämpimästi
Nyt on talvi ja pihalla on kylmä. Lämpi
mästi suosittelen kerrospukeutumista,
jotta ei käy ikävästi. Päivä on pitkä ja
tunteja pihalla kertyy useita, joten on
hyvä varautua lämpimillä vaatteilla ja
mielellään ottaa mukaan ylimääräistä
mitä lisätä. Ikävä värjötellä kentän laidalla
pitkää päivää. Tosin, tähän myöskin
lämmittelykeinona toimii se, että musat
täysille ja tanssimaan ittensä lämpimiksi!
Protippinä
pukeutumiseen;
nastat
on kyykkääjän, jos ei paras, niin hyvä
ystävä! Pystyy keskittymään heittoihin
paremmin, eikä tarvi miettiä sellasia
epäolennaisuuksia kuten tasapaino.

3. Muistakaa nesteytys

4. Älkää olko perseestä

Isännän top3 vinkit millä pitää suu
kosteana koko päivän ajan:
1. Gambiina
2. Minttukaakao
3. Vesi.
Ryyppäämiseksihän
se
kuitenkin
menee, joten lämpimänä pysymiseen
minttukaakao, makunautintoihin Gam
biina ja siihen, että nestehukka ei yllätä,
vesi. Kirjoittaja itse ei ole koskaan
selvinnyt jatkoille asti, syystä tai toisesta,
joten muistakaa tasainen ylläpito! Ruokaa
on myös hyvä muistaa syödä aina välillä,
jotta humala ei pääse yllättämään ihan
niin kovasti.

Kyykkien potkimen kesken pelin takasin
kentälle, karttujen/muiden pelivälineiden
nyysiminen, ihan täysin asiaton huutelu
vastustajajoukkueelle (kevyt huutelu
hyvässä hengessä on jees). Lyhyesti;
älkää olko perseestä niin kaikilla on paljon
kivempi päivä kyykän parissa!
5. Pitäkää kavereista huolta
Älkää antako kaverin sammua hankeen. Tai
pulkkaan. Älkää hukatko pelikavereitanne,
varsinkaan pelien välissä.
Pitäkää kivaa ja edustakaa KoRKkia hyvin!
Kyykätkää hyvin!
Tuulia Kusmin,
Koneenrakentajakilta ry:n isäntä 2018
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Opintoneuvoja
neuvoo
Hei vain kaikille!
Olen Anni Kujala, kolmannen vuoden
korkkilainen ja aloitin vuoden alusta
konetekniikan opintoneuvojana.
Opintoneuvojana
tehtäväni
on
auttaa kaikissa opiskeluun liittyvissä
asioissa, kuten kurssivalinnoissa, pääja sivuainevalinnoissa sekä HOPSien
hiomisessa. Opintoneuvojana olen töissä
teknisten tieteiden tiedekunnalla ja toimin
linkkinä opiskelijoiden ja henkilökunnan
välillä konetekniikan opintoihin liittyvissä
asioissa.
Opintoneuvoja toimii myös tutoreiden
koordinoijana. Vinkkinä teille kaikille,
erityisesti
fukseille;
ensi
syksyn
tutorhaku on nyt auki! Suosittelen
lämpimästi hakemaan, lisätiedot ja
ilmoittautumislinkin
löydät
POPsta
tutorointi-osiosta.
Olen täällä teitä opiskelijoita varten,
pienenkin kysymyksen askarruttaessa
minuun voi olla yhteydessä sähköpostitse
tai tulla käymään päivystysaikoina. Minut
löytää huoneesta K2202A, kolmannessa
periodissa maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo 9-12.
Keväisin terveisin,
Anni
Konetekniikan opintoneuvoja
opintok@tut.fi
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TEK-TEK-sti
Morjesta taas kaikille!
Vuosi on vaihtunut ja samalla myös
hallitustoimijat. Osa ei kuitenkaan lähde
kulumallakaan, allekirjoittanut mukaan
lukien. Jatkan siis vielä myös tämän vuoden
kuninkaallisen koneenrakentajakillan TEK
asioista vastaavana.
Nyt kun uusi vuosi on alkanut, taistelu
kesätyöpaikoista on myös käynnistynyt.
Jotta et jäisi muista jälkeen muista
hyödyntää teekkarin työkirjaa työnhaussa,
CV:si päivittämisessä, sekä haastatteluihin
valmistautumisessa. TEK myös järjestää
työn hakuun liittyviä tapahtumia kevään
aikana uudessa, marraskuussa avatussa
TEK loungessa.
TEK lounge sijaitsee tietotalon
ensimmäisessä kerroksessa postin pa
kettiautomaatin vieressä TB110
tila
tunnuksella. Kaikki ovat tervetulleita
Loungeen pitämään esimerkiksi etä
työpäivää tai taukoa luentojen välissä.
TEK Lounge on TEKin jäsenten käytössä
klo 7.30-23 arkipäivinä. TEKin voitte
myös varata TEKin Loungen TEKin
nettisivuilta omia tapahtumianne varten.
Varauskalenterin kautta tilan voi varata
aamupäiväksi (klo 8-12), iltapäiväksi (klo
12-16) tai illaksi (klo 16-22). Tilavuokraa
ei TEKin jäseniltä peritä. Tilaan mahtuu
10-50 henkilöä ja varusteluun kuuluu
WiFi, videotykki ja kaiuttimet. Lisäksi
Loungesta löytyy jääkaappi, kahvinkeitin
ja vedenkeitin. Istumatilaa Loungessa on

runsaasti. Muutaman pöydän ympärillä
voi pitää kokouksia, sohvaryhmän ääressä
rentoutua ja reilun 20 hengen katsomossa
katsoa mitä haluaa videotykiltä.
TEK Loungea on myös kuvattu kaikkien
kiltojen kiltahuoneeksi, joten toivottavasti
mahdollisimman moni löytää tiensä
tutustumaan Suomen ensimmäiseen TEK
Loungeen.
Vetäkää hihasta tai laittakaa viestiä
jatkossakin jos tulee kysyttävää TEKki
asioihin liittyen. Hyvää kevättä kaikille ja
onnea töiden hakuun!
Kyhinne,
Oliver Rantalainen
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KoRK 50v.
25.11.2017
Teksti: Jesse Backman
Kuvat: Joonas Pulkkinen, Ari Yli-Hukkala

K

oneenrakentajakillan 50-vuotisjuhlia
vietettiin Tampereella 25.11.2017 ja
onkin hyvä aika virkistää muistikuvia
siitä, mitä juhlapäivän aikana oikein
tapahtui.
Ainakin
allekirjoittaneella
päällimmäiseksi tuntemukseksi koko
päivästä jäi hieno arvokkuus. Kiltamme
kunnioitusta herättävä historia sai
arvoisensa, ylvään juhlapäivän sekä
juhlan, kuitenkaan unohtamatta pientä
pilkettä silmäkulmassa. Päivän aikana ehti
tapahtua muun muassa seuraavaa.
Iltapäivällä järjestettiin Kampus
areenan Kampusklubilla cocktail-tilaisuus,

jossa yli 30 eri kiltaa, kerhoa tai muuta
tahoa välitti onnittelunsa sekä luovutti
käsittämättömän erinomaisia lahjoja
50-vuotiaalle killalle. Yksi hienoimmista
killan saamista lahjoista oli uusi
äänentoistojärjestelmä, joka toivottavasti
asentuu piakkoin kiltahuoneelle. Muita
mieleenpainuvia lahjoja olivat muun
muassa keinutuoli, lähes toimiva puhuva
kello sekä sukkula Janukseen. Killan
hallitus oli paikalla vastaanottamassa
lahjoja ja toivotuksia iloisin mielin, kuten
kuvasta näkyy.
llemmalla itse pääjuhla järjestettiin
Tampereen keskustassa, uudessa Tornihotellissa. Hotelli Torni Tampere on muuten
Suomen korkein hotelli, 88,5 metriä, joka

Killan 50-vuotisjuhlien pääjuhla järjestettiin Hotelli Tornissa.
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Kuvassa vasemmalta Koneenrakentaja
killan hallituksen puheenjohtaja Tuulia
Kusmin, varapuheenjohtaja Jere
Oksanen sekä sihteeri Roosa Mattila
cocktailtilaisuudessa.
oli sopiva miljöö Suomen hienoimman
killan vuosijuhlille. Pääjuhla alkoi vieraiden
asetuttua pöytiin puheenjohtaja Tuulia
Kusminin alkusanoilla ja alkumaljalla. Juhla
oli luonnollisesti akateeminen pöytäjuhla,
eli arkikielisemmin sitsityyppinen ja sere
monia
mestarina toimi myös Ko
neen
rakentajakillan hallitustoimissa ansi
oitunut diplomi-insinööri Henri Tervo.
Kuten arvata saattaa, myös näillä
vuosijuhlilla laulettiin mieluummin kuin
hyvin sekä syötiin ja juotiin runsaasti. Oli
hienoa huomata, kuinka jo akateemisesti
varttuneemmat alumnit ja vielä nuoret

Illan juhlapuheen piti Petri Rosenlöf.
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Juhlassa palkittiin ansioituneita killan aktiivijäseniä Kova korkkilainen – kunniakirjalla.
tieteenharjoittajat lauloivat yhdessä
samoja perinteisiä lauluja. Tällaisina hetkinä
juhlassa kiteytyi vahvasti teekkarihenki
ja erityisesti Koneenrakentajakiltalaisten
yhteinen teema – kaikkien kaveri. Tuntui,
ettei juhlaväkeä olisi voinut tai kuulunut
jaotella mitenkään – diplomi-insinööri,
professori, tekniikan yliopplias, humanisti
–, sillä sinä iltana kaikki olivat KoRKkilaisia
tai vähintäänkin KoRK-henkisiä.
Illan eräinä kohokohtina voidaan
pitää puheita ja tervehdyksiä. Useat
yritykset olivat mahdollistamassa hie
noa vuosijuhlaa ja pääsivät antamaan
tervehdyksensä
juhlalle.
Yritysten
tervehdykset olivat tiiviitä ja sisälsivät
usein hauskoja yksityiskohtia tai muistoja
Koneenrakentajakillasta,
aiheuttaen
naurunpuuskia juhlaväessä.
Kuitenkin erityisen ainutlaatuinen
hetki juhlassa koettiin, kun ansioituneita
Koneenrakentajakiltalaisia palkittiin ”Kova
korkkilainen” – kunniakirjalla. Kyseinen
kunniakirja myönnettiin muutamalle
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aktiivijäsenelle, joiden toiminnassa on
ollut vahvasti mukana KoRK-henki. Kova
korkkilainen oli vuoden 2017 aikana
aktiivisella toiminnallaan edistänyt killan
tavoitteita ja viihtyvyyttä. Juhlassa palkitut
Kovat korkkilaiset olivat Hanna Rautalin,
Joni Eronen, Ossi Laitinen, Ilkka Viita-aho
ja Juhana Kulmala.
Pöytäjuhlan
päätyttyä
viihdytti
vielä bändi juhlakansaa ennen jatkoille
siirtymistä. Bändi soitti railakasta ja
menevää musiikkia jonka tahtiin juhlaväki
tanssi reippaasti. Valokuvauspaikalla kävi
pöhinä, kun suuri osa ihmisistä halusi
potrettikuvia. Suurta osaa näistä kuvista
taidetaan kaivata edelleen TT-Kameroil
ta. Tunnelma oli pääjuhlan päättyessä
innostunut ja jatkoillekin jatkettiin
sankoin joukoin. Jatkot järjestettiin
Tampereen Kuivaamolla, jatkojen jat
kot Teekkarisaunalla, seuraavan aamun
sillis Bommarissa ja silliksen jatkot
Teekkarisaunalla. Pääjuhlaa seuranneita
tapahtumia voi jokainen osallistunut

muistella enemmän tai vähemmän
hämärin muistikuvin itsekseen.
Kaiken kaikkiaan Koneenrakentaja
killan 50-vuotisjuhla oli erittäin onnistunut
tapahtumakokonaisuus ja killan arvolle
sopiva. Toivotetaan 50-vuotiaalle killalle
vielä kerran suuret onnittelut ja pitkää ikää
– kenties pääsemme osallistumaan KoRK
100v-juhlaan tulevaisuudessa.

Juhlilla bändi soitti menevää ja teemaan sopivaa musiikkia.
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Tietovisa
Seuraavat kysymykset saattavat olla hyödyllisiä itsetutkiskelussa
tai jossakin muussa akateemisessa tutkimustyössä, mutta
varmaankin eniten niistä on hyötyä keskiaukeaman julisteen
jälkeisellä aukeamalla alkavan artikkelin tulkitsemisessa.
1.
2.
3.
4.
5.

Mikä on nimesi ja monettako vuotta opiskelet?
Mikä on hassunhauska lempinimesi?
Mitä ajattelet Tampereen korkeakoulujen yhdistämisestä?
Mitä ajattelet?
Miksi jokaisen pitäisi lähteä Kirkkareille, vaikka ne ovatkin
tällä kertaa lappeen Rannassa?
6. Mikä on lempiesineesi kiltahuoneella?

Baltialaista
oluttuoppigrafiikkaa

ASKVOLLlipaston sijainti
IKEAN itsepalveluvarastossa

Toimituksen näkemys vuosijuhlista

TEEKKARISTA
TULEVAISUUDEN
RAKENTAJAKSI
——

KORKKILAINEN
Academic Work työllistää sinut oman alasi
töihin opintojen alkuvaiheesta lähtien.
Tsekkaa tekniikan & muiden alojen työpaikat
työnhakuportaalistamme academicwork.fi
Luo työnhakuprofiilisi, aktivoi Duunivahtimme
ja löydä unelmiesi työpaikka jo tänään.

Koneenrakentajakilta
Joonas Pulkkinen

Paska hallitus
2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aino
“Airo”
Korolainen,
Riippuu
laskutavasta
Excutoimari
Ei
Vaikka mitä
Koska excuille on pakko lähteä, saatana!
Jos uskollisen Škodani vanhat jarrupalat
on siellä edelleen, niin tietysti ne <3

“Lähtekää excuille!!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antti “Lindellin Antti” Lindell, 3.
Toimittaja
Viihdyttävää myllytystä.
Ei
Kirkkarit on 5/5
Moccamaster
“Moi kaikki”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eevertti “Mänty” Mänty, 1.
Namitöffö
Ei aiheuta itselle suuria murheita, kunhan
määrärahat ja palvelut ja oikeudet eivät
vähene hervannan puolella.
Ei
Sisarkiltoja ja vetämistä
Kahvinkeittimet
“Joulut vaan kaikille”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Janna “Jantsku Pantsku” Peuranen, 2.
Fuksitoimari
Pakko kai se on.
Ajattelu on yliarvostettua.
kyllä
Sohova
“Terveisiä jäsenistölle!”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jere “Oksa-Jere” Oksanen, 4.
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Ei
Wubbalubbadubdub
Poissa
Kiltaneekeri
“Muu”

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Jesse “Pacman“ Backman, 3.
Toimittaja
Tyhjä
Kyllä
Ehdottomasti siitä syystä, että ne
järjestetään tänä vuonna lappeen
Rannassa ja toisin kuin viime vuonna,
Kirkkareille ei kierretä Ruotsin kautta
Kahvinkeitin
““Nyt riitti”, sanoi shamaani”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joona “Tsaari” Saari, Fuksi -12, mutta
koulua takana 4v?
PJ
Kyllä
Ei
22:45
Kahvinkeitin
“Hellurei! Ja hellät _______.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joonas “Nätti” Pulkkinen, 4.
ATK-vastaava
No tämän kerran.
Ei
Koska ne eivät voi olla ainakaan
hirvittävästi huonommat kuin edelliset
Kirkkarit Oulussa
Kalja
“Ilves nousee vielä.”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Joonas “Pjonsku” Pahkakangas, 4.
Peejiin koura/Tiedotusvastaava
Kyllä
Ei
Kyllä.
Hilopöytä.
“Ei.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juulia “Jultsi-Pultsi” Vehkalahti, 2.
Taloussihteeri
Ei
Ei
Tyhjä
Ruskea viltti aka oravannahka
“hei”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jyri “Jyrtsi-Pyrtsi” Raninen, 3.
Sihteeri
Ehkä
Ei
Kyllä
rca-scart -adapteri
“ellötsinesäj anas aapaV”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veto-Ukko “Miika” Kröger, 3.
Varapuheenjohtaja
En kommentoi
Miksi Darth Vader meni optikolle? Hän ei
nähnyt lukea.
Sen takia, koska ne ovat tällä kertaa
lappeen Rannassa.
NES Zapper ja tiskipöydän vetolaatikot

“Mitä sähköteekkarin isä sanoi antaessaan
tälle vauhtia karusellissa?
Pistetään vahinko kiertämään.”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Johannes “Juhannus Salko” Salo, 3.
Tapahtumavastaava
Ei
En ajattele, en siis ole.
Koska koko kierros on tehtävä.
Tykkään meidän uusrakkaasta konee
keristä
“*vapaita sanoja, vähemmän vapaalle
kansalle*”
Ilkka “Taikaviitta“ Viita-aho, 2.
Yritystoimari
Kiitos TTKK&TTY 1965-2018. Kevyet
mullat ja lämmöllä muistaen t. Karisi
Palkkeja, palkkeja, palkkeja, palkkeja ja
ehkä vielä palkkeja.
Ainoastaan Venäjällä (lappeen Rannassa)
voi saavuttaa yhtä korkean hyvinvoinnin
tason ja yhteisöllisen toiminnan mukavien
ihmisten seurassa. Uskoisin, että silmiä
avaava retki siitä, kuinka meillä täällä
sisämaassa voisi asiat olla vielä paremmin.
Jäynäkello, sen vuoksi on itketty verta ja
hikoiltu kyyneliä.

”“Tämä kone vielä meidät muusiksi hakkaa
Tämä kone aina käy eikä koskaan lakkaa”
- Juice Leskinen
PS. KoRKki ei pysy kiinni”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Vili-Veikko ”Vili” Taini, 3.
Yritysvastaava
TTY:n säätiöpääomalla muuri kampuksen
ympärille!
Ei
“Don’t be a dick.”  
Tyhjä
Koneekeri

Ossi “Ossi-Possi“ Laitinen, 2.
Tapahtumatoimihenkilö
Toivon parasta
Juuri nyt ajattelen dynamiikkaa
Koska et voi muodostaa mielipidettä
Kirkkareista huhujen perusteella, vaan ne
tulee kokea. Ja lappeen Ranta on silmiä
avaava kokemus
Jäynäkello

“Osallistukaa aktiivisesti tapahtumiin ja fuksit
pääskää statiikka läpi”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niki “Niggens korkilta” Suominen, 5.
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Ihan sama.
Bier.
Koska minä hyppään Berliinistä kyytiin.
Kiltahitler
“88”

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Oliver “Oliivi” Rantalainen, 5.
Kiltayhdyshenkilö
Riippuen toteutuksesta
Yhdistyminen
ei
sinänsä
haittaa,
mutta pelottaa että homma ryssitään
jotenkin, esimerkiksi kulkuoikeuksia tai
teekkariperinteitä vähentäen.
Ranta on mukava paikka
Paniikkinappula.
“OletTEKo jo jäseniä?”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noora “Leka” Leikari, 5.
Ulkomaan kirjeenvaihtaja
Ei
Ei
Matka on määräänpäätä tärkeämpi
Kahvinkeitin (se punanen)
“Hakekaa tutoriksi”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ola-Pekka “limu ‘18” Laiholahti, 3.
Limumies 2018
Ei
Ei pitäis varmaa runkata
Tyhjä
Se hauska taulu sienestävistä miehistä
“Terppa”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oskari Laurila, 1.
Saunamies
Ideassa on potentiaalia, mutta toteutus
vaikuttaa hätiköidyltä ja hankkeen
rahoitus huolestuttaa.
Olisi mukavaa jos olisi normaali unirytmi.
Tyhjä
Skillan haalarit, joissa KoRK mainos.
“Hei kaikille. ”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petteri “Petters” Niemi, 3.
Toimituksen pääjohtaja, graafikko
Tuli just tällä kertaa väärä mappi mukaan.
Pistetäänpäs nyt tämä ruuvi pakettiin.
Sillä mahdollisella paluumatkalla parhai
ten tietovisassa menestyneet palkitaan!
ITUsitsikansio, Paras kiltahuoneella on
KoRKin terassi.

“Vaikuttaa siltä, että pian perse tulee nurkan
takaa ja räjähtää”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roope “Puli-Ykka” Yli-Pukka, 3.
Fuksivastaava
Ei
Kyllä
Tyhjä
Kahvinkeitin
“”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Santeri “homojumala” Nuuttila, 3.
Toimittaja (XQ-jumala)
Ei
Hypätään tää mäki ensin
Pitää saada täys sarja
Martti-meduusa, tai lähinnä sen sielu
“Ekskursiot on se juttu!”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sari “Sarppa-Parppa” Lappalainen, 2.
Rahastonhoitaja
Liian hätäistä toimintaa liian vähällä
ajattelutyöllä.
Pitäisikö joskus ajatella?
Poissa
Jäynäkello
“Ei se niin vakavaa ole.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teemu “limu ‘15” Toivonen, n.
Historiikkiukko, vapaa toimittaja
Ei
U-profiilin estetyn väännön normaali
jännityksiä. Bimomentti kusee jostai syys
tä tässä paskascriptissä ehkä.
Pitäis kyllä lähtee
Onko limukone esine?
“Paska hallitus, juokaa limua”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teemu “Temppis-Pemppis” Haavisto, 3.
Liikuntavastaava
Ei
Ei
Tyhjä
Kahvinkeitin
“Vierivä kivi ei sammaloidu”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terhi “Terski” Solin, 2.
Somevastaava
Ei
Ei
Poissa
Kahvinkeitin
“”

24

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tommi “Läntinen” Laitila, 2.
Kv-vastaava
Kyllä.
Joo elikkäs
22 ja 45
Uusi bränikkä KoRK 50-V kyykkäsetti
“Guggenhaimiin ei tule valtion rahaa”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tuulia “tutu” Kusmin, 4.
Isäntä & opintovastaava
Jännityksellä seuraan yhdistymistouhuja,
aika näyttää mitä tästä tulee.
Olispa kahvia.
Koska Kirkkarit on hieno tapahtuma jossa
koneteekkarit ympäri maan kerääntyy
yhteen! Kivoja ihmisiä ja hyviä hommia!
Korttipakka, HiLoa pelatessa aikakin kuluu
paremmin.

“Pitäkää keväälläkin kivaa ja
koneteekkareiden lippu korkealla, pelatkaa
kyykkää, opiskelkaa, käykää tapahtumissa,
pelatkaa korttia killassa ja valmistautukaa
wappuun!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valtteri “Kalteri” Kallio, 3.
XQ-Vastaava
Ei
Kyllä
Koska tulee olemaan hieno reissu :)))
Varmaa pleikka
“Kaikki excuilemaan!!”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiltahenkilö, 1.
Kiltapäivystäjä
Ainakin nää sähvö kiltalaiset on kivoja
Jallua yleensä, joskus traktoreita
Siellä näkee ketä noiden seinällä roik
kuvien haalareiden sisällä asuu!
Minä. Keinutuolikin on mukava.
“Miksi kiltahenkilö ei osaa lukea?
- Koska sen silmät on muovia.”

25

Miten selvitä
Kirkkareista?
Kuvat:
Joonas Pulkkinen,
Kirkkaritelegrammin
jäsenet
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Viime syksynä järjestettiin perinteinen Koneenrakentajakillan Meduusa-XQ
Baltiaan. Toimitus kypsyttelee muistikuviaan vielä hetken verran ja seuraavassa
KoRKkiruuvin numerossa ne esitellään arvoisellaan tavalla. Sitä odotellessa voit
valmistautua tuleviin Kirkkareihin tämän aukeaman kuvamuotoisten ohjeiden
avulla. Viimeisessä kuvassa on muuten limu ’16. Jälkimmäisen kuvan ottamisen
jälkeen häntä ei olekaan enää nähty Tampereella.
Terveisin,
KoRKkiruuvin toimitus 2018
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Limumiesten liiton
tervehdys
No mutta terve!
Nyt jo loppuun kulunut vuosi 2017 oli
varsin pitkä, peräti noin 365 päivän
pituinen. Moisesta johtuen vuoden
aikana ehti tapahtua ties ja mitä.
Seuraavassa kirjoitelmassa onkin koottu
muutamia tapahtumia, jotka on poi
mittu allekirjoittaneen tarkkaan pidetystä
lokikirjasta.
Menneenä
herran
vuonna
2017
kiltalaisten janoa on sammutettu
niin
kotimaisilla
lähipanimotuotteil
la, tavallisilla markettilagereilla, yh
den tähden suuruisella Coca-Colan
lantringilla, kuin myös Latvialaisesta
viinakaupasta löydetyillä makutestivoit
tajakuohujuomilla. Palttiarallaa vuoden
puolivälin tienoilla Hervantalaiset ko
kivat suurta ja raavaimmankin miehen
herkistävää vääryyttä, kun paikallisen
marketin
jo
kauan
tarjoaman,
opiskelijallekin varsin edullisen, 20 euroa
maksavan Olvin kolomosen (III) lavan tilalle
ilmestyi jotain perkeleen Saku-merkkistä
”olutta”. Tästäpä johtuen kyseisiin aikoihin
myös Koneenrakentajakillankin jäsenistö
joutui luopumaan tuosta Iisalmen
ihmeestä ja alkamaan nielemään herra
Albert L. J. Le Coqin nimeä kantavaa, jo
1800-luvulla lanseerattua A. Le Coq –
olutta.
Vuoden 2017 yhdeksi kohokohdaksi
mainittakoon
yritysvierailu
Tursk….
siis Medusa-XQ:n aikana Liettualaisen
tislaamoon, Stumbrasiin, jossa pää
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simme
tutustumaan
Limumiesliiton
Liettuan osajaoston toimitiloihin, se
kä moninkertaistamaan edellisinä päi
vinä
kertynyttä
matkapahoinvointia
erinäisillä yrityksen tuotteilla, sekä
suolatikuilla. Liettuan osajaosto piti
tislaamonsa museossa hallussaan myös
kauniisti
patinoitunutta
primitiivistä
pontikkapannua,
jolla
baltialainen
omapolttokulttuuri sai alkunsa jo joskus
vuonna mänty.
Vaan ei se vuosi ollut kuitenkaan pelkkää
ruusuilla tanssimista ja hedonismin
ja bakkanaalien täytteistä hekumaa.
Kohtasimme
nimittäin
karmaisevan
menetyksen tuon
puoleiseen tosielämän

ponupannu.jpg
harmaan
arjen
viikatemiehen
saadessa itselleen uuden uhrin, kun
limumies vuosimallia 2016 otti ja meni
perhanasoikoon valmistumaan, sekä
kaiken lisäksi vielä avioitumaan (naisen
kanssa). Kaikille lienee olevan selvää,
kuin neljännen asteen polynomin
ratkaisukaavan
käyttäminen,
että
kyseisestä herrasta ei ole sen koommin
kuulunut. Vaan ei se hätä ole tälläkään ker
taa suomalaisen ”ammatti”jalkapalloilun
näköinen, sillä hänen sielunsa leijailee
mukanamme jokaisessa killassa vie
tetyssä hetkessä ja jokaisessa killassa
juodussa limonaatitölkissä. Näin lo

puksi Limumiesliitto toivottaakin sy
vältä sydämistämme ansiokkai
ta ja
menestyksentäytteisiä eläkepäiviä Sinulle
`16!
Tervehtien
`17
Seuraavalla sivulla hieman silmänjuomaa,
joka kelpaisi TiTeläisillekin!
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riko termospullo

pääse jatkoon
alkusarjasta

käy paljussa

laske mäkeä

mutapaini

bongaa kettu

juota kaveri
humalaan

tarjoa
turkulaiselle
kalja

ole muina
miehinä

hukkaa
jallupullon korkki

eksy metsään

syö hernekeittoa

heitä kadettia
kartulla

saa ensiapua

Kadu tekojasi

sammu ennen
puoltapäivää

myöhästy
ensimmäisestä
pelistä

koita onneasi

ole päissäsi

juota tuomari
humalaan

aiheuta
pahennusta
kuokkavieraana

pääse 16
parhaan
joukkoon

ole selvinpäin

liukastu ja kaadu
kesken heiton

juo kiljua

Kyykkäbingo

Täytä tämä kuponki lauantain 9.2. aikana ja palauta kiltahuoneelle palautuslaatikkoon.
Eniten bingoja haalinut palkitaan.
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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.

