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Let’s write the future
ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa niin
sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen kuin teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Yli 125-vuotias ABB on mukana
edistämässä teollisuuden digitalisaatiota, energiajärjestelmän
murrosta ja neljättä teollista vallankumousta. www.abb.fi/uralle

@abbsuomi
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Pääkirjoitus

Uudet tuulet uudet kujeet. Tampere3:a odotettiin pitkään ristiriitaisin tuntein. Jotkut (lue: ei-opiskelijat) odottivat sen korjaavan suuria puutteita Tampereen korkeakoulu- ja yliopistomaailmassa ja tuovan Tampereelle harmonisen yhdessäolon, joka
nostattaa uuden Tampereen yliopiston Suomen yliopistomaailman huipulle tavoittelemaan kansainvälistä kärkeä. Toiset (lue:
opiskelijat) taas odottivat T3:n pilaavan kaiken kurssitarjonnasta Juveneksen ruokalistoihin sekä sytyttävän Tampereen kahden
yliopiston ylioppilaskuntien jäsenten ennestäänkin kipinöivät
välit ilmiliekkeihin. Sotakirves kuitenkin onnistuttiin
jotakuinkin hautaamaan, kun ylioppilaskunnat lähtivät yhteis
tuumin yrittämään luoda uutta ja toimivaa yliopistoa. Konsistorin mielipide: Turpa kiinni kakarat,
sähkö kuuluu teatteriin.
Ylioppilaskuntien yhdistyminen tarkoitti kuitenkin myös muuta. Syksyllä nimittäin julkaistiin viimeinen Aviisi (kolme eläköön! - huutoa). Mutta tuhka hautaroviossa ei ollut vielä ehtinyt edes jäähtyä, ennen kuin alkoivat puheet uuden ylioppilasmedian perustamisesta, jopa uudesta Aviisista kuului huhua. TTY:n vanhimman
muistot viime vuosituhannen Aviisin polttajaisista palasivat mieleen elävimpänä kuin koskaan.
Uusi Aviisi ei kuitenkaan ole realismia vanhojen aikojen takia. Tätä juttua kirjoittaessani uutta ylioppilasmediaa valmisteleva työryhmä lyö päitään yhteen. Heidän työtaakkaansa helpottaakseen Korkkiruuvin toimitus on päättänyt ilmoittaa lehtensä kandidaatiksi uudeksi Tampereen yliopiston ylioppilaslehdeksi. Tässä lehdessä tulet näkemään niin huumoria, kuin myös
vakavasti kirjoitettuja artikkeleita, sillä meidän mielestämme ylioppilasmedian täytyisi sisältää molempia, emmekä usko olevamme yksin mielipiteemme kanssa. Toivommekin siis, ettei työryhmä pitäisi katsettaan suunnattuna liian vahvasti menneisyyteen ja muihin yliopistoihin, vaan antaisi uusille ideoille ja näkökulmille tilaa ja tekisi hommasta meidän näköisemme.
Hyvästi Aviisi, eläköön Korkkiruuvi!
Ps. Muitakin tahoja on kisaan lähtenyt mukaan, mikä on vain hyvä asia. Kukaan muu ei kuitenkaan
ottanut yhtä lentävää lähtöä kuin erään nimeltä mainitsemattoman killan Taukki, jonka pääkirjoittaja painatti ja editoi samaan kuvaan useamman sponsoriyrityksen logon ja tissit, ja lähetti sen jälkeen nakkifuksin kiertämään jo jaetun lehden perässä ympäri koulua suttaamassa logoja. Idiootit.
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Oikein hyvää alkanutta vuotta ja luultavasti tämän lehden ilmestyessä puolivälin ohittanutta kevätlukukautta!
Kevät onkin ollut kiireistä aikaa uudelle hallitukselle ja toimihenkilöille. Erilaisia tapahtumia on järjestetty tiuhaan tahtiin ja
lisää on tulossa! Kevääseen mahtuu useampi saunailta, useammat
sitsit, muita pienempiä tapahtumia ja tietenkin eräät pikkuruiset
vasta vuoden suunnitteilla olleet tsembalot nimeltä Kirkkarit.
Kirjoitushetkellä Kirkkari-TJ näyttää tasalukua 10,joka
tarkoittaa sitä että (harvinaista kyllä) Puheenjohtajan palsta valmistuu ennen deadlinea eikä olekaan KoRKkiruuvin päätoimitukseen viimeisenä ennen lehden taittamista
saapuva osio. Yhteistapahtumaehdotuksia on jopa jouduttu siirtämään syksylle, koska viikoista
loppuvat päivät kesken. :o
Moni on varmasti seurannut uuden yliopiston toiminnan käynnistymistä alkuvuoden aikana. Normaalissa opiskelussa yhdistyminen ei välttämättä ole näkynyt logojen ja luentokalvojen (jos niidenkään) päivittymistä kummempana asiana. Hallitukselle yhdistyminen
on kuitenkin näkynyt laajemmin ja olemmekin parhaan mukaan pyrkineet keräämään tietoa ja osallistumaan erilaisiin infotilaisuuksiin. Alkuvuoden aikana tapasimme tiedekuntamme dekaaneja, ja koulutukseen on luvassa paljon kehitystä tulevien vuosien aikana!
Koska annettu 200 sanan rajapyykki lähestyy uhkaavasti, kerron vielä lyhyesti, miksi tämän
vuoden Kirkkarit ovat itselleni tämän vuoden tärkein tapatuma. Koska myöhemmin tai aikaisemmin olevan/olleen hallitusesittelyn mukaan olen neljännen vuoden opiskelija, tulee
minulla täyteen (ensimmäinen) täysi Kirkkarikiertue. Mikä sen parempi tapa viettää tätä reilusti kiltamme vuoden suurinta tapahtumaa, kuin toimimalla hallituksen puheenjohtajana?
Jyri Raninen
Hallituksen puheenjohtaja
Koneenrakentajakilta ry
P.S. Palataan seuraavassa numerossa, koska tässä tuli tekstin pituus vastaan. Osallistukaa upeisiin tapahtumiin ja muistakaa lähettää hallitukselle palautetta. Onnea kesätyönhakuun,
hyvää kesää, muistakaa myös rentoutua välillä, mitä näitä nyt on! Tekstin yhteydestä löydätte päätoimituksen vaatiman (hirveän) (mutta julkaisukelpoisen) kuvan allekirjoittaneesta...
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TEKin terveiset
Aurinkoista kevään alkua Tekniikan akateemisilta! Tässä vaiheessa vuotta jo melkein
jokainen opiskelija onkin kuullut jo TEKistä, varmaan tutustunut TEKin tarjoamiin
kuuluisiin makkaroihin ja ehkä jopa käväissyt uuden karheassa TEK Loungessamme
(jonka voiTEKin varata netistä TEKin nettisivuilta
https://www.tek.fi/fi/tek/yhteystiedot/tek-lounge, ja tämä on jäsenille ilmaista).
Silloin kun minä olin phuksi, niin TEKiltä sai makkaraa ja toisinaan kotiin kilahti postiluukusta Tekniikka&Talous -lehti. Nykyään TEKin jäsenetuja alkaakin
olemaan jo sellainen lista, ettei sitä tähän TEKstiin kannatakaan enää tunkea.
Paitsi tietysti pari sanaa TEKin Työkirjasta, mistä opiskelijat löytävät valtavasti
tietoa työnhakua ja työelämää varten. Työkirjasta löytyy opiskelijan ja vastavalmistuneen palkkasuositukset, sekä vinkkejä työhaastattelussa pärjäämistä varten!
Tämäkin TEKin valuepaKETti löytyy verkosta osoitteesta: https://TEKtyokirja.fi/
Käyttäkää jäsenet etuja, ne ovat siellä teitä varten, niin kuin
minä, Kyhinnekin olen täällä teidän (TEKkiasioita) varten. Elikkäs jos ikinä tulee mitään TEK -aiheista kysyttävää, niin tulkaa
nykäisemään hihasta tai laittakaa viestiä. Wappua odottavin terveisin
Kyhinne
Johannes

Salo
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Uuden dekaanin haastattelu
Uusi yliopisto toi tullessaan uuden tiedekunnan, uusi tiedekunta toi tullessaan uuden
dekaanin.
KoRKkiruuvin
toimitus
halusi tuoda hieman selkeyttä asioihin pyytämällä
häneltä haastattelun kysymysten muodossa.
Kuka olet?
Olen Martti Kauranen, vuoden 2019 alusta tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan dekaani. Taustaltani olen Otaniemestä (TKK, nykyinen Aalto yliopisto) 1985 valmistunut teknillisen fysiikan DI. Sen jälkeen tein väitöksen USA:ssa (1986-92) Rochesterin yliopistossa optiikan alalta. Sitten olin tutkijatohtorina yms. tutkijan hommissa
Belgiassa (1993-1999) Leuvenin yliopistossa, kunnes päädyin Tampereelle fysiikan professoriksi 1999 lopussa. Hallintohommiin ajauduin, kun TTY säätiöityi ja minusta tuli luonnontieteiden dekaani. Tämä homma oli osa-aikainen ja
kesti vuodet 2010-2016. Vuosina 2017-2018 olin fotoniikan laboratorion vetäjä,
kunnes sitten päädyin tähän uusimpaan, nyt kokoaikaiseen dekaanin pestiin.
Mitä dekaani oikein tekee?
Dekaani johtaa koko tiedekunnan toimintaa vastaten esim. sen taloudesta sekä
koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Apuna toimii kaksi varadekaania,
joista toinen vastaa koulutuksesta ja toinen tutkimuksesta, sekä useita osaavia
tukihenkilöitä liittyen koulutukseen, talouteen ja henkilöstöhallintoon. Dekaani
on myös tiedekunnan yksiköiden päälliköiden esimies. Lisäksi dekaani on osa
koko yliopiston johtoryhmää, jossa hän osallistuu koko yliopiston kehittämiseen.
Mikä työstäsi tekee mielenkiintoista?
Tällä hetkellä varsinkin uuden yliopiston ja oman tiedekunnan toiminnan organisoituminen. Lisämauste tulee siitä, että uudessa yliopistossa tapaa tekniikan ja luonnontieteiden lisäksi monien muiden alojen edustajia, joiden näkökulma on usein hyvin erilainen.
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Mitä haluaisit jokaisen tiedekunnan jäsenen tietävän?
Olemme vasta päässeet alkuun uuden yliopiston toiminnassa ja kahden entisen yhdistämisessä. Tähän liittyvä työmäärä on suuri. Valitettavasti tällä
hetkellä kaikki ei vielä läheskään toimi ja uusia ongelmia tulee esiin. Yliopiston johto ja muut keskeiset henkilöt tekevät varmasti parhaansa ja erittäin pitkää päivää, jotta asiat alkaisivat rullaamaan paremmin. Uskon kyllä,
että vielä koittaa päivä, jolloin nämä alun ongelmat ovat pieni muisto vain.
Mitä arvelet, säilyvätkö Hervannan kampuksen kulkuoikeudet ennallaan
T3:n myötä, ja voiko jatkossakin istua läpi yön CAD-luokassa mallintamassa?
En näe mitään syytä, miksi tätä ei voitaisi järjestää, jos tässä on esiintynyt ongelmia. En tosin ole vakuuttunut, että CAD-mallinnus koko yön yli
jatkuvana toimintana on järkevää, vaikka kulkuoikeudet sen sallisivatkin
Mikä on mieleenpainuvin muistosi omilta opiskeluajoilta?
Eiköhän se ole Fyysikkokillan Hollannin ekskursio 1981 (+/- vuosi), jonka itse
järjestin.
Terveisesi Koneenrakentajakillalle.
Ehkäpä enemmän killan jäsenille:
Elämää ei voi suunnitella valmiiksi. Odottamattomia tilanteita ja yllättäviä
mahdollisuuksia voi tulla nopeasti eteen. Riskiä kannattaa ottaa ja tilaisuuksiin tarttua, vaikka ei osaisikaan ennakoida niiden vaikutusta. Kun näin tekee, fyysikko voi päätyä dekaaniksi vastaamaan koneteekkareiden kyselyihin.
Kirjoittanut: Minttu Siponen
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KONEENRAKENTAJAKILLAN HALLITUS
VUOSIMALLIA 2019 ESITTÄYTYY
Hallitus pääsi taas vaihtumaan vuoden vaihteessa ja varsinkin toimaristossa on (ainakin melkein) historiallisen paljon uusia naamoja. Tuttuun tapaan vuoden ensimmäisessä
KoRKkiruuvissa onkin paikallaan esitellä Koneenrakentajakillan vuoden 2019 hallitus.
Esittelyssä käytettiin tällä kertaa seuraavia toimituksen valitsemia kysymyksiä:
1. Nimi, ikä, vuosikurssi
2. Pesti
3. Miten suoritat täydellisen vedon?
4. Toteemi(seksi)asento
5. Mitä odotat eniten kirkkareilta?
6. Onko T3 pilalla? Ja jos on, niin
miksi? Jos ei, miksi ei?
Vastausten ohessa on liitteenä CV-kuva tunnistamisen helpottamiseksi.
1. Jyri, kaksikymmentäkolmas, neljä
2. Buheenjöhtäjä
3. Varmaankin vetämällä tarpeeksi pitkään ja
kovaa
4. Teabag by M.K.
5. Limpparin juontia ja satunnaisia ruokailuja
XQua unohtamatta.
6. Ei välttämättä riitä tila tässä vastata pidemmästi. On hyviä ja huonoja puolia.
1. Miika, 23, 4 vsk.
2. Varapuheenjohtaja, alumnivastaava
3. Täydellisesti
4. Albatrossi
5. Sillistä
6. Ei oo, se on ihan hyvä
1. Ilkka “Iliikka” Viita-aho, 23vee, 3. vsk
2. Varapuheenjohtaja/yritysvastaava
3. Täydellinen veto suoritetaan pienellä
vetojännityksellä, runsaalla voitelulla ja
loppusilaus Vergi-merkkisellä viimeistelynaulaimella.
4. Hyperstaattinen nivelletty ulokepalkki
5. Hyvinvointia ja kirkastumista
6. <KoRK-bot> Ennen oli paremmin.
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1. Laitisen Ossi, Kultainen vuosi 95 ja kirkkarit on mun viralliset
syntymäpäivät, 3.
2. Tapahtumavastaava
3. Tuplaginitiskivesi höystettynä muutamalla Nokian panimon
laatutuotteella
4. Meritähti eteisessä
5. En odota vaan tiedän. Uskomattomat konevetofestit tulossa.
6. Yllättävän hyvinhän tämä on lähtenyt käyntiin. Etenee ja katsotaan Wappuna suuremmat muutokset sitten
1. Janna, 23, 3
2. Fuksivastaava, xq-vastaava
3. Hitaasti,
ja vahvalla juomalla.xq-vastaava
1.
Janna,hartaasti
23, 3, Fuksivastaava,
4.
Huojuva
kurki
2. Hitaasti, hartaasti ja vahvalla juomalla.
5. Känniä ja uusia kännimuistoja, edes jonkun muun kertoma3.
na, Huojuva
että mitä tulikurki
taas tehtyä.
6. Ei
ole täysinjapilalla,
sentään mahtuuedes
kirjoittamaan
4.
Känniä
uusianythän
kännimuistoja,
jonkun
sähköpostin
tenttipapereihin,
uusissa
tenttipapereissa
muun kertomana,
että vaikkei
mitä tuli
taas
tehtyä.
tarvi sitä enää kirjoittaakkaan.

5. Ei ole täysin pilalla, nythän sentään mahtuu
kirjoittamaan sähköpostin tenttipapereihin, vaikJuuliasitä
Vehkalahti,
22, 3.
kei uusissa tenttipapereissa 1.
tarvi
enää kirjoit2. Rahis
taakkaan.
3. Mahdollisimman halvalla
4. Mukava asento,
5. ryybs
6. On, koska rip tty

1. Pekka ‘Rinteen Päivi’ Päivärinne, 23, 2.vuosikurssi
2. Sihteeri
3. Täydelliseen vetoon vaaditaan Karno ja suoritus
alkaa huudolla ‘ykkösellä!!!’, jonka jälkeen itse veto
alkaa. Itse toimin selostajana huutaen ‘’ykkösellä
on menossa, meneekö ykkösellä, helpolta näyttää,
ja siellä, on’’. Tämän jälkeen Karno paiskaa tyhjän
vetovälineen (esim. tölkin) voimalla maahan.
4. Käännän kolmekertaa katon kautta ympäri kolmeen eri suuntaan ja tiputan lattialle ja astun päälle.
5. Pajatsoo ja Egin pomppapelejä
6. T3 on kauneinta, mitä ihmiskunnalle on käynyt
koko ihmiskunnan historiassa, koska nyt on
mahdollista lukea pitkänä sivuaineena sukupuolen
tutkimista ja liittää se näin osaksi tekniikkaa. Ja
tulevaisuudessa ehkä vessojen ovissa ei olekkaan
enää miesten ja naisten kuvia vaan pulttien ja
muttereiden.
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1. Teemu, 23, 4
2. XQ-vastaava
3. Kertoisin, jos muistaisin
4. Death by snu snu
5. Kirkkari-excua tietty
6. Pilalla. Vanha kunnon TTY muuttui
“Tampereen yliopiston Hervannan kampukseksi”. Vähempikin vituttaa

6.

1. Ola-Pekka, 57, 4
2. Taloussihteeri
3. Riippuu millaisesta vedosta on kyse. Täydellinen
vetokoe suoritetaan, kun näytteen dimensiot ja
ISO-standardi vetokokeelle on tiedossa. Vetokoe
vaatii huolelliset valmistelut ja standardiin perehtymisen. Riittävä testaus ja vetokokeen toimiminen
on tarkistettava etukäteen ennen varsinaisen kokeen
suorittamista, jotta kaikki menee H-hetkellä kerralla
nappiin. Vetolujuus on materiaali- ja henkilökohtaista, joten vedon voimakkuus on suhteutettava tähän.
Vedosta on pystyttävä tallentamaan dataa, mahdollisia kuvaajia ja muistikuvia. Taltioitamaton veto on
sama kuin vetoa ei olisi tapahtunut ollenkaan. Myös
kolmannen osapuolen tieto vedosta riittää, vaikkei
omia muistikuvia olisikaan. Vetokokeesta on suoritettava vähintään viisi hyväksyttävää mittausta, kokeen
epäonnistuessa on suoritus korvattava hyväksyttävällä testillä virheen minimoimiseksi. Täydellinen
veto vaatii tarkkuutta ja kylmähermoisuutta suorittajalta ja tilaisuuteen on suhtauduttava asian vaatimalla
vakavuudella ja hartaudella.
4. tatti pits assassa auran alla (Tätä ei tarvii liittää mukaan http://asset-1.soupcdn.com/asset/1153/0778_161c.gif)
5. Odotan kirkkareilta eniten huomista
6.

7. Sori Joonas, että kesti kauan, täs olis sulle hauska
vitsi
Miksi kaksitasoset lentokoneet kehitettiin, että voi
valita päästääkö ykkösen vai kakkosen. Tajusitko,
sanotaan että on ykköshätä tai kakkoshätä, eli voi siis
hädän tason mukaan valita kummalle tasolle mene
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1. Norbert, 21, 2.vsk
2. ATK-junior
3. Kirkkareiden sitseillä pöytien päällä alasti marssien
sisarkiltalaisten kanssa
4. Mikä tahansa Rema Racingiin liittyvä
5. Ensi kirkkareilta toivon, että Oulu ja lappeen Ranta
ryyppää bommarin paskaks
6. T3 on pilalla, koska suomen vanhin domain kuoli pois
1. Joona Saari, 21+ (((XY*4+20)/2/2)-XY), missä X ja Y ovat
mikä tahansa luku 1-9 väliltä, n
2. E-mäntä
3. Täydellinen veto vedetään
hyvässä seurassa ja mielellään votkulin avittamana
4. Seisova koira
5. Odotan näkeväni kirkkareilla
meidän N:PJ näyttämässä kaapin
paikkaa sisarkilloille.
6. - Suottaapi olla, toisaalta miksi
olisi? ainakaan vielä ei ole näkynyt
tsunamia keskustan suunnasta.

1. Akseli Kasanen, 22v, 2. vuosi
2. Kv-vastaava
3. Tölkki auki, tölkki tyhjennä
4. Nelinivelinen ristikko
5. “Sitsejä”
6. Pilalla, kaikki on aina pilalla

1. Juho Vesterlund,
21, 2
2. Somevastaava
3. Ranteet lukkoon ja
läheltä ylös
4. Silitysrauta
5. Hyviä muistoja
6. En tiiä mikä se
on. Tarkista vaikka
päiväys.

15

1. Erik 21wee 2vsk
2. opintovastaava eliks vastaan
(omasta) opiskelusta
3. Täydellinen veto lähtee
luonnolisesti jännityksettömästä tilasta lisäämällä
tilaan(iltaan) vain puhdasta
vetoa. Onnistuneen vedon
huomaa seuraavan päivän
rapeasta murtopinnasta.
4. Optimi on kutakuinkin
yläviistosta 43° kulmassa
vaihtelevalla taajuudella (noin
50hz - jonkin verran rivakammin) ja vaihtelevalla amplitudilla ( tätä on hankala mitata
SI-yksiköillä mutta Olalta
voi kysyä vaihtoehtoisista
mittanormaaleista)
5. No siis pomppaahan tässä
on ootettu taas jo kohta
vuosi joten eiköhän se ole se
kohokohta.
6. Ihan pilalla. Jos jätät maitopurkin yöksi pöydälle niin
se menee pilalle. Yhtälailla jos
jätät yliopiston yöksi humanistien käsiin on se myös pilalla
ja nyt on tainnu aika monta
yötä jo mennä.
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1. Juho Viitala, 20, 1.
2. Valokuvaaja
3. Selvinnee fuksiwapun aikana.
4. Vesi(nokka)eläin
5. Anarkiaa (ja kaljaa)
6. Haluan uskoa tässä olevan
vielä toivoa.
1. Niki ‘niggens KoRKilta’
Suominen, 25, n
2. Tiedotusvastaava
3. 1. avaa kaapin ovi 2. astu
Narniaan 3.???? 4. täydellinen
veto
4. Jos oletetaan Toteemi =
Toteemieläin*(7/12) niin
Toteemi(seksi)asento =
pesuka(kyllä)lepo
5. Postkirkkari torstai kun
darra päättyy.
6. On ja ei. Tasapaino helpottuneen koulunkäynnin ja
surkeahkojen tapahtumakorvikkeiden välillä on melko
lailla löytynyt.

1. Pertti, tasan parisenkytä,
fvuksi
2. Toimittaja
3. En turhaan miettis enkä
ressais, vaan eläisin olut
kerrallaan
4. Solis sitten vissiin tämä,
että vasen käsi nyrkissä
väkivalloin puristaen
5. Sivistyneitä keskusteluja, taidetta, pitkiä hiljaisia
mietintätuokioita, täydellistä
kirkastumista.
6. No siis joo, mutta vastataan nyt kumminki, että en
kommentoi.

1. Anni ‘täti’ Kangas, 19 , 1
2. Yritystoimari
3. Mene bileisiin, ota alkumalja, sitten tervetuliaismalja, sitten uudestaan alkumalja, juo sen jälkeen hirvilimua, jonka jälkeen absintin kautta junaradalle.
4. SSK
5. Maanantaita
6. Pilalla on idea suunnitelma ja toteutus ELI KAIKKI

1. Santtu, 24, 4. vsk.
2. Ekskursiokouluttaja, tyhjäntoimittaja,
toimittaja
3. Full pull, eli painan pohjaan asti
4. Ihan perus naali.
5. Ekskursiota tietenkin.
6. T3 on pilalla, koska en kerenny valmistumaan TTY:ltä.

1. Jarno ’Karno’ Kuitunen, 21, 2.vsk,
2. Saunamies & toimittaja.
3. Täydellinen veto suoritetaan asettamalla vetokohde
vetokoneeseen ja suorittamalla vetämistä vakionopeudella siihen asti, kunnes vetokohde on poikki.
4.
Terävin
kärki
poistetaan
etuvedolla, ja parin päivän jälkeen liukkailla keleillä
vetämistä
voidaan
jatkaa
nelivedon
turvin.
5. Kirkkareilta odotan eniten iltamyöhäisiä pajatsopelejä sekä silliksen jälkeistä, raikasta bommarin tuoksua.
6. T3 on pilalla. Ainoat asiat, mitä saavutetaan tällä
T3-säästämisellä, on alentunut koulutuksen taso sekä
pilatut opiskelijatapahtumat.
1. Minttu Siponen, 20, fuksi
2. Ekskursiotoimari
3. Pelaamalla beerpongia salmarilla. Tai
sitten toteuttamalla odottamattoman yllätysvedon, kun juomapulloon onkin jäänyt
viiniä, eikä jotain alkoholitonta.
4. Edellisen kysymyksen ykköskohdan toteutumisen jälkeen kerälle sammuminen.
5. Sekasortoa, kaaosta, elämyksen.
6. Ei kai kukaan T3:sta iloinen ole. Paljon
pahoitettuja humanistimieliä Hervannan
kampuslaisten toimesta.
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1. Ida, 21, fux
2. Liikuntavastaava,
tapahtumatoimari
3. Täydellinen veto suoriutuu vahingossa, yleensä
vahvalla koskenkorvalla
Olan läsnäollessa.
4. Pertti PJ risteilyllä
5. Kirkkareilta odotan
eniten asioita mitä en
muista.
6. T3 on pilalla muttei
jaksa möyhötä asiasta.
1. Atte Ahlblad, 20, ekaa vuotta
2. Namitöffö
3. Shotgun
4. Doggy fursuit päällä
5. Huonoa oloa
6. On, koska kaikki on pilalla
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1. Iiro Kiviluoma, 21, 2.
2. Tapahtumatoimari
3. Toistaiseksi täydellisen
vedon yritykseni ovat epäonnistuneet.
4. Spider
5. Järjestäjän vastuun puuttumista :)
6. On pilalla.

1. Joonas Pulkkinen,
25, 5.
2. ATK-vastaava
3. Hyvin
4. On
5. En varsinaisesti
mitään
6. Ei paljoa T3:t
kiinnosta näillä
aamuilla

1. Otto Valle, 21, 2. vsk
2. Graafikko
3. Täydellinen veto on mielentila, eikä sitä voi selittää sanoin,
koska sen saavuttamisesta ei
muista mitään.
4. Toteemiseksiasento on rajusti
seinää vasten (Joonakselta/
Pekalta)
5. Kirkkareilta en toivo vaan
odotan ilmaista kaljaa korvaamaan uhrattua aikaani
tapahtumaa varten
6. T3 on pilalla. Mitä jos joudun
humanistin kanssa samalle
luokalle? Möhlää

1. Joonas ‘Pjonsku’ Pahkakangas, wabuna 25, 5.
2. Päätoimittaja
3.
Ensin
vetämällä
Narniaan,
sitten
Narniasta nirvanaan. Kohdassa yks alan olla aika hyvä, mutta siitä ei olla vielä päästy eteenpäin. Ehkä joku päivä.
4. Kiltahuoneen sohvalla röhnöttäminen mahdollisimman
epäergonomisessa asennossa.
5. Jos niistä sitseistä kerrankin muistais jotain ekan vartin
jälkeen.
6. Tietosähköteatteri bestest. Toki entinen TTY eristettiin lähes kokonaan omaksi tiedekunnakseen
niin välillä voi unohtaa tapahtuneen mullistuksen.

1. Eevertti Mänty, 22v 2. Vsk.
2. Fuksitoimari.
3. Täydellisen vedon salat taisi kaleksi löytää
hiljattain.
4. On.
5. Kirkkareilta odotin eniten varmaan
kaikenlaisen bakkanaalin todistamista ja
luonnollisesti naisten kaljailtaa livenä.
6. Kai se puoliksi pilalla on.

19

1. Robin, 16, fuksi
2. Työtön, köyhä ja velkainen rotta
3. Viimeistelynaulaimella sekä lajittelemalla koko
omaisuus eri infoihin
4. Auton alta herääminen
5. Mustaa hymynaamaa, jota esitellä muille
6. Rakastan sitä, toivottavasti myös Turku4 toteutuu. Olen antanut kaikkeni sen eteen, myin koirat,
autot, otin velkaa ja muutin katuojaan sekä rupesin
ryyppäämään.

1. Antti, 24, 4 vsk.
2. Ulkomaankirjeenvaihto
keväällä, tiedotus syksyllä
3. Sata (100) litraa kaljaa
4. Se mihin täydellisen vedon
jälkeen sattuu simahtamaan
5. Yllämainittuja asentoja
6. En tiedä, en ole ollut tekemisissä. Tämä lukuvuosi hävis töihin
ja vaihtoon.

1. Eeva Ylimäki, ikä 24, 5. vuosikurssi
2. TREYn hallitus, KoRKin järjestökummi
3. Lyömällä tai heittämällä palloa kovaa
4. Ei se asento, vaan se paikka
5. Toivon että kukaan ei kuole :D
6. T3 ei ole pilalla, sillä muuten en olisi
järjestökumminne <3
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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.
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Kirjoittanut Jarno Kuitunen
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Kirjoittanut Pertti Kankaanranta
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Kirkkarineitsyys – Fuksin kirkastuminen, by joku vitun random fux
Perjantaiaamuni alkoi muuttohommissa. Muutimme nimittäin Väinö uuteen kotiin. Tai no, muut
muuttivat ja itse keskityin lähinnä olennaiseen, eli muuttovirvokkeista nauttimiseen ja kämpän
olemattoman fengshuin arvosteluun. Muuttourakan lähetessä loppuaan, ajatukseni alkoivat jo suunnata tuleviin kirkkareihin, jotka tulisivat olemaan ensimmäiseni. Pakko myöntää, kyllähän se eka
kerta aina jännittää, mutta rentoutuminen on kaiken A ja O. Olotila on saatava mahdollisimman
kosteaksi, mieluiten jopa märäksi – tai näin ainakin isot pojat olivat opastaneet. Otin tästä vaarin.

Joku vitun random fux perjantaina saunalla

Heräsin soittoon. Soitto oli puhelin. Oli lauantaiaamu ja makasin televisioni edessä puolikas pitsza tyynynäni, sen täytteet peittonani. Edellinen ilta oli mennyt huisin hassuissa tunnelmissa teekkarisaunalla. Tässä se pääpiirteissään:
olutta oli, sauna oli, herwantapeliä oli ja lappeen Ranta alasti oli. Nousin kebablihaa vehnäjauhopediltäni ja suuntasin parin pitszahaukun saattelemana kirkkareiden avausluennolle.
Avausluennolle saapuessani valitsin paikkani tarkasti, sillä pääsin luentosalin
ainoalle vapaalle paikalle. Ohjelmanumeroista kaikki olivat hyvää viihdettä.
Hyvää viihdettä olivat myös avausluennon jälkeisen rastikierroksen rastit,
varsinkin juomaämpärirasti, jonka toimitus valitsikin maailman parhaaksi.
Rastikierroksen aikana kampuksen pihasta oli kuitenkin tullut erittäin liukas,
eikä kaatuilulta voinut välttyä. Onneksi
sentään seinät antoivat hieman tukea..
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Ennen sitsejä osaa juhlakansasta oli alkanut rastikierroksen ahertaminen mahottoman paljon unettamaan. Pienet nokoset ilmeisesti kuitenkin tekivät tehtävänsä, ja kohta bommari
olikin pullollaan sitsaavaa kirkkariväkeä. Pöydillä uitiin, kaljatölkit sekä jalluhyytelöt lensivät kauniissa kaarissa ja lappeen Ranta oli alasti. Bändin aloittaessa muutkin olivat alasti.
Livemusiikki villitsi kirkkariyleisön ja meininki oli mitä mahtavin. Lisämausteen uskomattomiin keikkoihin antoi lavalla taustatanssinut vieraileva tähti, joka asunsa perusteella soitti joko pippelikitaraa tai jonkin sortin käyrätorvea. Tällaisia ne sitsit vissiin sitten ovat.
Viimeisen bändin lopetettua oli
aika siirtyä jatkoille ravintola Bombayhin, jonne väkimäärän perusteella oli löytänyt perille vain
harvat ja valitut. Jatkoilla olleiden
kanssafuksieni määrä oli laskettavissa spitaalisen varpailla. Olin
kerännyt niitä bommarin luiskalta
mukaan neljä kappaletta, mutta
jouduin tässä laskutoimituksessa
käyttämään niistä vain kahta. Tähän
vaiheeseen oli hyvä päättää päivä
ja suunnata kämpille nukkumaan.
Sunnuntai alkoi kamojen roudauksella ja silliksellä. Olo oli kuin
jeesuksen pääsiäinen ja ääni kuin
Jaakobilla. Kirkastuminen näytti
siis onnistuneen. Silliksellä sauna oli lämmin ja paljut…no, paljut oli. Ruoka olisi varmaan ollut hyvää, jos se olisi maistunut. Muutamalla tarkkaan harkitulla korjausliikkeellä sain
elämäni takaisin raiteilleen, ja pääsin liittymään paljussa kylpevien joukkoon. Naurunremakan ja skumppapullojen avauksesta kuuluneiden jysähdyksien säestämänä yksittäiset periskoopit nousivat paljun pohjalta tarkastelemaan tilannetta, jonka jälkeen palasivat takaisin pinnan alle näyttäen tietä uusille kylpijöille. Meno oli jälleen mitä mahtavin.
Ulkopaikkakuntalaisten lähdettyä oli aika saattaa myös Limu19 unten maille ja suunnata kohti
kirkkareiden loppuhuipentumaa eli bommarin siivousta. Bommari oli niin sanotusti hieman
ryypätty. Vessan tunnelman perusteella sinne oli ollut viikonlopun aikana kova tungos. Tätä
väitettä tukee myös bommarin luiskalta löytynyt valtavan kokoinen, jopa ylväs, yllätys. Siivouksen jälkeen oli oikein mukava lähteä viettämään kirkkariviikonlopun viimehetket kiltahuoneelle.
Maanantai. Kello 08.04. Edellispäivien seuranaisvaikutukset puskevat kovaa päälle. Rehellisesti
sanottuna, onneksi nämä kemut ovat vain kerran vuodessa. Kello 08.05. Oih mikä ihana aika
avata olut. Oispa sillis.
”Kirkkarineitsyys meni ja jäljellä jäivät vain arat paikat ja sotkuiset haalarit” – Fuksi 18
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Tarinaa (POST)Kirkkari-XQ:sta
kirjoittanut Santeri “kalju” Nuuttijärvi

Elintoimintojen normalisoiduttua Kirkkareiden jälkeen, oli taas aika perinteisen Kirkkari-XQ:n. Reissuun lähdettiin Henen kyydityksellä torstaina 7.3. ja suunnaksi valittiin Vaasa.
Matkan varrelta ajettiin niin tutun kuuloisen kylän ohi, että oli pakko käydä paikallisessa ”museossa” selvittämässä mistä nimi juontaa juurensa. Monen yllätykseksi, nimi oli peräisin Kalevalasta, jossa turvallista kiertotietä koskessa kutsuttiin koskenkorvaksi. Muutaman juomalaulun ja tervetuliaismaljan juotua matkaa jatkettiin.
Ko-ko-ko-kosken-ko-ko-ko-korvaa,
siitä aina kunnon rä-kä-kä-kännit saa.
Ko-ko-ko-kosken-ko-ko-ko-korvaa,
siitä aina kunnon rä-kä-kä-kännit.
aina kunnon rä-kä-kä-kännit,
aina kunnon rä-kä-kä-kännit saa!
@Koskenkorvan Trahteer
Vaasassa saavuttiin Palosaaren järjestötalolle, jossa ruvettiin selvittämään illan iskukohdetta Jodelin avulla. Tiedustelusta hankalaa teki se, että suomenkielisen ansan virittämisen lisäksi tuli sama
tehdä myös ruotsiksi. Samaan haasteeseen törmättiin myös Vaasan Kauppatorilla, jossa suomenkieliseen kysymykseen vastattiinkin ruotsilla. Tamperelainen teekkari ei kuitenkaan pienestä hetkahda,
ja näin iltaa päästiin viettämään suomenruotsalaisille suunnattuun yökerhoon, Brödfabrikeniin.
Yökerhoon saavuttua tai jo jonossa seisoessa tuli
ihmeteltyä, että miksi suomenruotsalaiset opiskelijat käyttävät niin omituisia hattuja. Asia selvisi,
kun käteen lyötiin sattumalta samana iltana olevien
opiskelijabileiden haalarimerkki: Halarkalas HATT.
Teemana oli siis, vapaasti suomennettuna, hassujen Maistiaisissa
hattujen ilta. Paikalliset alkoivat loppuillasta hieman ihmettelemään, että miksi niin monella
teekkarilla sattuu olemaan yhtä hassu hattu, mutta tämä asia selventyi jokaiselle illan mittaan.
Jo ensimmäiset teekkarit sattuivat löytämään baarista karaokepuolen, joka tyhjeni aluksi kokonaan paikallisista, kun eräs nimeltä mainitsematon sankari kävi laulamassa Via Dolorosan. Loppuiltaa kohden paikalliset kuitenkin tulivat uteliaammaksi ja palasivat kuuntelemaan mitä teekkareilla oli kerrottavana ja laulettavana, suomeksi tai ruotsiksi.
Kuuleman mukaan joku pääsi pikaiselle kielikurssillekin paikallisen luokanopettajan luokse.
Rauma
Vaasan yön jälkeen lähdettiin reippain mielin kohti Raumaa ja Rolls Roycea. Matka meni
rennosti ja vanhemmille tieteenharjoittajille alle 600 km taipale meni jopa liian nopeasti.
Roll Royce oli todella vaikuttava, joka luultavasti johtui vasta 57 miljoonalla rakennetusta uudesta tehtaasta ja vieraanvaraisuudesta. Porukka jaettiin kahteen ja toinen ryhmä sai kiertää
tehdasta sillä aikaa kun toinen ryhmä katsoi yllättävän kiinnostavaa slideshowta. Suomessa kyseinen yritys valmistaa propulsiojärjestelmiä keskikokoisiin ja suuriin merialuksiin.
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Rollsilta siirryttiin Rauman keskustan läheisyyteen Juhlatalo Ooperille. Edellisestä majoituksesta
poiketen, jokainen teekkari pääsi nauttimaan saunasta oikein olan takaa. Majoitukseen saavuttiin niin ajoissa, että väsyneimmät kerkesivät hieman levätä ja tankata ennen illan koitoksia.
Jälleen tiukan Jodel-tiedustelun ja nopeiden johtopäätösten ansiosta päädyttiin tilaamaan piha
täyteen takseja ja suuntamaan kohti Domino-nimistä yökerhoa. Paikalle saavuttiin melko ajoissa ja
yllätykseksi karaokepuoli oli suljettu. Monet kerkesivät jo kiroamaan koko yökerhon, ennen kuin
paikalle rupesi hiipimään paikallisia opiskelijoita ja karaokepuolen ovet avautuivat kuin toiveesta.

Rollssilla

Tarkkaavaisimmat saattoivat huomata, että illan aikana esiintymässä kävi joku nevöhööd Benjamin. Illan todelliset esiintyjät nimittäin löytyivät karaokeverhon takaa. Jälleen teekkarit olivat
ottaneet haltuun paikallisen yökerhon karaoken. Tällä kertaa kielimuuria ei ollut, joten paikalliset uskaltautuivat juttelemaan ja laulamaan yhdessä pitkin iltaa. Paikalla sattui olemaan myös
ihka-aitoja merimiehiä, nimittäin Hollannista lähteneet rahtialuksella työskentelevät kaverit
olivat lähteneet Dominoon koeponnistamaan suomalaisten juomakulttuuria. Teekkarien laulu
kuulosti kuulemma viikinkien mölinältä, mutta mitäpä ne Lentävällä Hollantilaisella tietävät.

Pertti suunnittelee peliliikkeitä
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Oma seura, paras seura

Ilta jatkui mukavasti ja pilkun tultua porukka häipyi pizzat kainalossa majoitukseen. Ruokailun ja saunomisen jälkeen oli aika panna maaten. Tällä kertaa Henen kanssa oli sovittu, että lähtö on vasta aamupäivästä, niin kerkeää yöjuoksuiltakin porukka nukkumaan.
Matka takaisin Tampereelle sujui Igorin äänien saattelemana. Nohevimmat olivat ottaneet aikaisempien reissujen sauvakävelyvideoista oppia ja ostaneet sauvakävelysauvat jo ensimmäiseltä pysähdykseltä. Näin ollen sauvakävelyvideota katsellessa pystyttiin seuraamaan sauvaesittelyä myös konkreettista sauvaa katsomalla.

Kimppakivaa
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Osta yli 8e juoma

Ota selfie /kamerakomennolla

Laula tunteella
julkisesti

Laula rusketusraidat

Ota tuntemattomalta
juomaa vastaan

Ole valmis

Juttele pulloja
Käytä haalareita 48h
keräävälle henkilölle
putkeen

Käytä haalareita 72h
Hommaa rusketusNäytä rusketusraidat
putkeen
raidat

Soita Wappuradioon

Pukeudu

Integroi elämän
tarkoitus

Kehu KoRKkiruuvin Tarjoa tuntemattomalle kukkia
toimitusta

Riisuudu

Vilkuta tuntemattomalle

Juo skumppaa oluttölkistä

Käy luennolla

Tarjoa puheenTarjoa juomaa tunKäy tentissä/työhaasjohtajalle mansikkatemattomalle
tattelussa
likööriä

Derivoi elämän
tarkoitus

Haasta saunamies
juontikisaan

Wabubingo tulee taas! Suorittamalla bingon aikavälillä 15.4.-1.5. ja palauttamalla sen Koneenrakentajakillan kiltahuoneelle voit voittaa toimituksen valitseman yllätyspalkinnon!

