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Historian havinaa
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Killan lehti, eli KoRKkiruuvi edustaa perin-
teistä koneteekkarien journalismia. Myös 
entisen TTY:n, nykyisen Tampereen yliopis-
ton Hervannan kampuksen kiltajulkaisuista 
KoRKkiruuvi on yksi vanhimpia julkaisuja. 
KoRKkiruuvi on vuosien saatossa raportoi-
nut ja kirjoitellut monenmoisia asioita, ja 
sen toimittajina on ollut kuuluisuuksia. Tä-
hän osioon on kerätty poimintoja vuosien 
varrelta. Materiaalia on yleisesti KoRKista, 
KoRKkilaisista ja KoRKkiruuvista.

KoRKiruuvi 1/2001. Kerätty hallitusten kokous-
ten parhaimmistoa ilmoitusasioista. Vuodet vaih-

tuu mutta meno ei muutu!

KoRKiruuvi 1/2005. ENNEN! 
Exqujakin mainostettiin lehdis-

sä! Kyseessä kuuluisa Norjan XQ, 
katsotaan jos sitä vielä 2020-luvulla 

päästään melomaan jokeen

YKI-Lehti 2/2004. Jostain syystä KoRKin usko-
mattoman hieno Lada on päässyt Ykin lehteen. 
Kuvan alkuperästä tai Ladan sijainnista ei tietoa. 

KoRKiruuvi 2/2012. Oleellisia 
asioita testattiin myös kahdeksan 

vuotta sitten.

KoRKiruuvi 1/2016. Wabubingo 
toiminee tulevanakin syksynä.



Pääkirjoitus
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Arvoisa valveutunut laatujournalismin harras-
taja, olette tehneet loistovalinnan ottaessanne 
tämän KoRKkiruuvin käteenne tai näyttöpäät-
teellenne. Tässä meganumerossa käsitellään 
koko tamperelaisen koneteekkarin tila alku-
vuodesta aina heinäkuun puoliväliin. Lehti siis 
sisältää jos jonkinmoista aina perinteisestä esit-
telyistä erikoisartikkeleihin ja journalistisiin tut-
kimuksiin.

Keväällä maailman polvilleen laittanut asia on 
vaikuttanut myös syvästi tämän lehden julkai-
suun. Toimituksen työtä on piinannut milloin 
motivaation puute, milloin karanteenitoimin-
nan aiheuttama pääkipu seuraavana aamu-
na tai taiton vaatima uskomaton perslihaksia 
murskaava työ. Myös tavoiltevia ihmisiä ei ole 
saanut livenä kiinni, eikä killassa ole mahdol-
lista huudella tekemään sitä hassunhauskaa 
limumiesartikkelia tai kysyä neljättä kertaa 
täyttämään hallituskysely. Toisaalta ei haluttu 
julkaista vessapaperijauhelihahamstrauslehteä, 
koska kaikilla on muutenkin jo pää täynnä sitä 
asiaa.

Onneksi kilta jatkaa eloaan, vaikka hervantalai-
sen koneteekkarin olohuone siirtyy virtuaalise-
ki, esimerkiksi Discordin rune-kanavaksi. Kilta-
huonekaan ei ole hiljentynyt, ainakaan täysin, 
Koneenrakentajakillan musakoneella on kuun-
neltu yli 39 000 kertaa (14.7.2020) Eija Sinikan 
Naisten kaljailtaa. Tämä on ollut myös otsi-
koissa sen päästyä hetkellisesti myös Suomen 
top-50 viralliselle listalle. Rojalteja ei ole vielä 
valunut KoRKin tilille tästä toiminnasta, mutta 
kyllähän Eija voisi jo Hervantaan tulla käymään. 
Tarjoamme vanhaa lasipullo-Olvia ja tyhjiä 
Mars-jäääääääätelöpahveja.

Syksy näyttää hyvältä, wapautta ja wappua on 
tarjolla. Kaiholla mietin jo pääsyä pois täältä Ba-
bylonin rattaista. Sitä kun pääsee fuksisaunalle 
pelaamaan pallopelejä, etunurtsille chillailemaan 
tai viettämään raivoraitista kellarielämää. Mor-
jestamaan tuttuja naamoja, ja saamaan uusia 
innostuksen tai hajotuksen kohteita opinnoissa. 
Syksy tulee kyllä!
Pojasta polvi paranee, tätä lehteä tehdessä toi-
mitus ampui itseään polveen. Virheistä oppii, ja 
kokemusta karttuu, joten mennään eteenpäin, 
joukkueena, ja katsotaan mitä syksyn ensimmäi-
seen julkaisuun keksitään.

Ilkka ”moehinaeaattori” Viita-aho
Päätoimittaja 2020

PS. Kaikille ei ehkä ole tiedossa, mutta päätoimit-
taja on kokeillut myös siipiään ammattinäyttelijä-
nä. Yllä kuvakaappaus mittavan luokan Herwood 

tuotannosta.



Mikä se KoRK 
oikeen on?

Koneenrakentajakillan kiltahuone,  jokaisen 
hervantalaisen koneteekkarin olohuone

Koneenrakentajakilta, eli tutummin her-
vantalaisittain KoRK on Tampereen yliopis-
ton Hervannan kampuksen konetekniikan 
opiskelijoiden ainejärjestö. Tekniikan  alalla 
ainejärjestöt ovat tutummin kiltoja. 

Killan tarkoituksena ja tehtävänä on tukea 
opintoja tarjoamalla erilaisia opiskeluun ja 
sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ta-
pahtumia ja palveluja.

KoRK on Hervannan kampuksen suurimpia 
kiltoja, vuosittainen jäsenmäärä on noin 350 
henkilöä. Samalla KoRK on myös vanhim-
pia ja perinteikkäimpiä kiltoja, jonka juuret 
ulottuvat aina vuoteen 1967. Jäsenistömme 
koostuu fuksista aina tohtorivaiheen opis-
kelijoihin asti.
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Olemme myös kampuksen laaja-alaisimpia kilto-
ja, eri pääaineiden ammattilaisia on esimerkiksi 
seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

Koneensuunnittelu ja tuotekehitys
Lentokonetekniikka
Robotics
Lujuusoppi
Life-Cycle Management and Engineering
Teollisuustalous B
Energia- ja biojalostustekniikka
Tuotantotekniikka ja -automaatio
Turvallisuustekniikka

KoRK pitää majaansa Konetalossa, tarkemmin 
luentosalien välissä kiltakäytävällä, tilanumero 
K1721. Kiltaan voit tulla juomaan kahvia tai teetä 
höyläämällä opiskelijakorttiasi kahvikoneen vie-
reiseen lukijaan (á 20c). Mikäli toisenlainen jano 
yllättää, on limukoneessamme vaihtoehtoina eri-
laisia limonadeja.

Jäsenistön käytössä on myös jääkaappi, missä voi 
säilyttää juomiaan viileässä. Lehdistä löytyy luet-
tavaa Aku Ankasta Tekniikan Maailmaan, Talous-
elämään ja Cosmopolitaniin. Killan WLAN -verkon 
salasanan löydät kiltahuoneen ilmoitustaululta. 
Myymme myös t-paitoja, huppareita, haalari-
merkkejä. Killan jäsenenä pääset nauttimaan kai-
kista killan tuomista eduista. Jäseneksi voi liittyä 
maksamalla 5e kiltamaksun joko syksyisin lomak-
keella tai kiltahuoneella jollekin asianomaisel-
le hallituslaiselle. Rohkeasti mukaan, kyllä sedät 
sohville tilaa tekee!



Puheenjohtaja 
2020
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Moro, näytölläsi oleva tuotos on tämän vuo-
den ensimmäinen KoRKkiruuvin ja fuksiruuvin 
yhdistelmä digitaalisena versiona. Lehti sisäl-
tääkin paljon tarpeellista tietoa varsinkin uusille 
opiskelijoille. Joten sinä tuleva fuksi, isot onnit-
telut opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa 
tamperelaiseksi teekkariksi ja mukaan kiltam-
me toimintaan.

Mikä kilta sitten on ja mitä se tekee? Koneen-
rakentajakilta on konetekniikan opiskelijoiden 
ainejärjestö eli yhdistys. Kilta tarjoaakin jäse-
nilleen paljon palveluita ja tapahtumia. Tär-
keimpänä palveluna kampuksella sijaitseva 
kiltahuoneemme, jossa voi mm. viettää aikaa, 
nauttia kahvia, pelailla, opiskella ja saada apua 
vanhemmilta tieteenharjoittelijalta niin luen-
tojen välissä kuin jälkeenkin. Yleisimpiä killan 
tapahtumia ovat saunaillat, sitsit eli akateemi-
set pöytäjuhlat ja ekskursiot mielenkiintoisiin 
kohteisiin. Näiden lisäksi killan porukalla pää-
see liikkumaan lajikokeiluissa ja viikoittaisilla 
liikuntavuoroilla. Kaikkiin killan palvelut saa ja 
toimintaan pääsee mukaan liittymällä killan jä-
seneksi vitosella.  Liittymisestä ja killan toimin-
nasta kuulette lisää orientaatioviikolla.

52-vuotta vanhassa killassamme on jäseniä täl-
lä hetkellä n. 300 ja sen toimintaa pyörittää yli 
30-henkinen killan hallitus toimihenkilöineen. 
Hallitus vastaa killan päivittäisestä toiminnasta 
ja asioista. Hallituksessa voikin toimia monissa 
eri pesteissä mielenkiinnon mukaan. Hallitus-
haku vuoden 2021 hallitukseen aukeaa lop-
pusyksystä, joten pysykään kuulolla. Nää on 
niitä hyviä hommia. Hallituslaisia löytää usein 
kiltahuoneelta, rohkeasti vaan jutulla ja kysy-
mään.

Kulunut vuosi on ollut niin killan kuin tampere-
laisten teekkarien historiassa poikkeuksellinen. 
Valitettavasti ensimmäistä kertaa kasteperinteen 
historiassa fuksit jäivät kastamatta Wappuna 
Tammerkoskeen. Lisäksi etäopiskeluun siirryt-
tiin jo maaliskuun puolivälissä, mikä sulki koko 
kampuksen. Koulun sulkeutuessa sulkeutui myös 
rakas kiltahuoneemme ja peruuntui moni kevääl-
le suunniteltu tapahtuma, Kirkkari-xqmmekin jäi 
ikävästi kesken. Kevät oli monelle raskas ja toi-
von hartaasti, että ensi vuonna voidaan ottaa ta-
kaisin kevään menetettyjä hetkiä ja tapahtumia. 

Onneksi tätä kirjoittaessani Suomen valtioneu-
vosto on päättänyt purkaa rajoituksia syksyltä 
ja siirretyn syksyWapun järjestäminen näyttää 
mahdolliselta. Syksystä tuleekin siis ainutlaatui-
nen, kun jo vauhdikkaan orientaatioviikon jäl-
keen alkaa kauan odotettu Wappu. Luvassa on 
mahtava määrä  erilaisia tapahtumia ja uusia 
tuttavia, joten suosittelen lähtemään rohkeasti 
mukaan kaikkeen. Wappu on teekkarin parasta 
aikaa ja viime vuoden fuksitkin pääsevät vihdoin 
kosken kuohuihin. Vaikka vuosi alkaakin melkoi-
sella tykityksellä, toimintaa ja tapahtumia tulee 
riittämään koko vuodeksi. Fuksivuosi tulee var-
masti olemaan yksi elämänne hienoimmista, jo-
ten eläkää se täysillä ilman liikoja ennakkoluulo-
ja. Protip: opiskeluja unohtamatta

Nauttikaa kesästä meni se sitten töissä, opiske-
luiden parissa tai lomalla. Syksyllä nähdään!!

Ossi Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja

Koneenrakentajakilta ry
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• TEKin lakimiehet ja palkkaneuvojat, jotka aut-
tavat tarvittaessa esimerkiksi kesätyösopimuk-
sen tarkistuksessa ja palkkaneuvotteluissa 

• Joka vuosi ilmestyvä TEKin työkirja, josta löydät 
kullan arvoista apua työpaikan hakuun, muun 
muassa CV-mallien ja työhaastatteluvinkkejen 
muodossa 

• Tietotalon TEK Lounge. Lounge on kaikille TE-
Kin jäsenille avoin olohuone, jossa voit esimer-
kiksi hengähtää luentojen välissä, tai vaikka 
varata koko tilan täysin omaan käyttöösi mak-
sutta. Lounge on auki arkipäivisin 7.30-23.00

Ja toden totta, kaikki yllä mainitut edut ovat TEKin 
jäsenistölle täysin maksuttomia! Lisää tietoa opis-
kelija- ja muista jäseneduista voit lukea sivulta:
https://www.tek.fi.

Eipä muuta, nähkäämme syksyllä!

Miika Kröger
TEK-kiltayhdyshenkilö

Terve ja heipä hei,

Onnittelut saavuttamastanne opiskelupaikasta, sekä erityisesti mitä mainioimman opintosuunnan 
valinnasta. Seuraavaksi mainioksi valinnaksi suosittelen liittymistä Tekniikan akateemisiin, eli TEKkiin. 
TEK on kaikkien teekkarien ja arkkitehtien oma ammattiliitto, johon liittyminen on opiskelijoille täy-
sin ilmaista. TEKin opiskelijaeduista mainittakoon muun muassa seuraavat:
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Liittymisohjeet

Tässäpä teille step-by-step tyyppinen opastus siitä, miten voit liittyä TEKin jäseneksi internetselai-
mella vaikkapa omalta kotisohvaltasi!

1. Luovi itsesi osoitteeseen tek.fi/liityopiskelija

2. Eteesi avautuu sivu, jonka alalaidasta löydät kuvan 1 mukaisen pudotusvalikon. Valitse valikosta 
”Opiskelijajäseneksi liittyminen”

3. Täytä perustiedot-osioon omat perustietosi

4. Täytä yhteystiedot-osioon omat yhteystietosi

5. Täytä opinnot-osio seuraavanlaisesti:

 a. Oppilaitos: Tampereen yliopisto, koulutusohjelma: konetekniikka

 b. Fuksit, jotka aloittavat opiskelunsa kandivaiheessa: Tutkintokenttään 
     ”tekniikan ylioppilas”, Opintojen vaihe -pylpyrä kohtaan ”Kandi”
 
 c. Fuksit, jotka aloittavat opiskelunsa maisterivaiheessa: Tutkintokenttään         
     ”tekniikan kandidaatti”, Opintojen vaihe -pylpyrä kohtaan ”Maisteri”

6. Täytettyäsi kaikki osiot, paina lähetä

7. ?????????

8. Onnittelut, olet liittynyt TEKin opiskelijajäseneksi ja olet oikeutettu kaikkiin opiskelijajäsenetuihin. 
Lisäksi sähköpostiisi alkaa nyt tippumaan tasaisin väliajoin TEKin hyödyllisiä ja mahtavia informaa-
tiosähvöpostiviestejä, jibbiiiii!



Opintoneuvoja
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Morjens!

Kevät on ollut myllerrystä paitsi koronan myötä maailmanlaajuisesti niin myös yliopistomme sisäl-
lä järjestelmien uudistamisen takia. Yliopistojen yhdistymisen myötä otetaan 5.8. alkaen käyttöön 
uusi opintotietojärjestelmä Sisu, jonka myötä tuttu ja turvallinen POP poistui kesäkuussa käytöstä ja 
tiedot siirretään käyttökatkon aikana uuteen järjestelmään, jossa mm. henkilökohtaisen opintosuun-
nitelman (HOPS) teko muuttuu aiemmasta. Sisun käyttöönotosta tullaan kuitenkin vielä antamaan 
lisää ohjeistusta, ja on siihen liittyviin kysymyksiin onkin yliopiston puolelta palkattu myös konetek-
niikan opiskelijoille oma sisuopintoneuvoja, Nico Koski. 

Itse tutkinnon rakenteeseen muutos ei kuitenkaan ole koskenut, ja siihen sekä kaikkiin muihin opis-
keluun liittyviin kysymyksiin vastaan edelleen minä tutussa (alta löytyvästä) sähköpostiosoitteessa, 
telegrammissa tai päivystysaikoina huoneessa K2204 vielä tämän vuoden loppuun saakka.
Viettäkää hyvä kesä ja nähdään taas syksyllä!

Terveisin,

Joonas Pahkakangas, 

konetekniikan opintoneuvoja
kone.opiskelu.tau@tuni.fi

tg: @Pjonsku



Koneenrakentajakillan 
hallitus 2020

Kysymykset
1. Nimesi
2. Vuosikurssi
3. Pesti
4. Toteemilimumieseläimesi?
5. Kerta- vai jatkuvalämmitteinen 

kiuas?
6. Voimaannuttavin kokemuksesi 

uudessa yliopistoyhteisössä?
7. Nopein kellotuksesi, ja missä 

lajissa?
8. Terveiset lukijoille

1. Ossi ” Läntis Ossi” Laitinen
2. 4
3. PeeJiii
4. Limu17 teippitohveleilla Kirk-

kareilla pompattavana oli ko-
mia näky

5. Jatkuva
6. Viime Wappu yllätti positiivi-

sesti ja voimaannuin kovasti
7. Nautin kaljasta, joten en kello-

ta.
8. Vietetään rento kesä kotona 

ja juhlitaan SyksyWappu sit-
ten täysillä. Muistakaa käyttää 
kiltaa kun se aukeaa ja kysellä 
hallitukselta kaikki mikä mie-
leen tulee. Yritämme vastailla. 
Tsemppiä kesään kaikille!!

1. Iiro ” Iiro” Kiviluoma
2. 3
3. VPJ & Vuosijuhlavastaava
4. Limu19 KoRKin -19 vujusilliksen 

siivouksen aikana :D 
5. Jatkuva
6. Tunitolpan pystytys
7. Jaa a
8. Älä kaiva nenää samalla sor-

mella kun kaivat persettä.

1. Pekka ”Rinteen Päivi” 
Päivärinne

2. 3
3. Sihteeri
4. Sonni
5. Jatkuva
6. Lexica sitsit
7. Paras, kaikissa, kaikista
8. Egi on alfa AF. 

Koneenrakentajakilta ry on rekisteröity yhdistys, jonka 
toimintaa ylläpitää hallitus yhdessä toimihenkilöiden kanssa. 
Hallituksen jäsenen ja toimihenkilön eli toimarin raja on kui-
tenkin kiltatoiminnassa häilyvä, joten kaikki tekevät hieman 
kaikkea. Kuitenkin eri tehtäviä varten on jaettu eri pestejä, 
jotka löydät tästä esittelystä. Huom. julkaisuajankohdan ja 
kyselyn ajankohdan erosta johtuen, lisää syksyä varten vuo-
sikurssiin n+1.



1. Ola-Pekka ”olan elämän ola-
pekka” Laiholahti

2. 5
3. Rahastonhoitaja ()Limumies)
4. Mesimäyrä
5. Kerta
6. Olen vuoden alusta asti istunut 

femin jatkokurssin luennoil-
la eikä minulla ole vieläkään 
hajusa mitä siellä tapahtuu. 
Tetapeekoon välikoe tuntui 
menevän hyvin. Voi myös olla 
edessä, kiljun valmistumista 
odotellessa.

7. abouttiarallaa 4 sekuntia oluen 
kumoamisessa

8. Ketä näitä lukee?

1. Ida ”Kamala Kamala Akka” 
Kouhia

2. 2 vsk
3. Tapahtumavastaava
4. Limu20 liehottelemassa naarai-

ta
5. Jatkuva
6. Kun brändipomo sai potkut
7. Minuuttiriisin keitto: keitin sen 

57 sekunnissa
8. Kaikkein tärkeintä on nyt se, 

että ressataan

1. Aleksi ”Kaleksi” Kuusisto
2. 3 tai mikälie sillon onkaa kun 

tää läpyskä saadaa painettua
3. Taloussihteeri
4. Mesimäyrä
5. Kerta
6. Jaa a ku muistais
7. OG Laten juottamana 2l olut-

kannu 0,5 s
8. nOm MmikäsiinäNYON N?!

1. Minttu ”Peppermint 40%” 
Siponen

2. toinen
3. Ekskursiovastaava
4. Marsu
5. Jatkuva
6. Keinahdus Sähkötalon tuni-

kiikussa; vauhtia ja voimaan-
tumista.

7. Kymmenen äkshyppyä kym-
menessä sekunnissa.

8. Ekskursio (tai pari) vuodessa 
pitää mielen virkeänä. 1. Anni ”Ei ainakaan täti (vielä)” 

Kangas
2. 2. vsk
3. Yritysvastaava
4. Kaleksi kyykässä.
5. Jatkuva
6. Pöhinäministereiden pöhinäre-

toriikat. 
7. 0- 100 alle sekunnissa jos pöy-

kystä löytyy kirjoitusvirhe.
8. Kuva kertoo mallistaan parhai-

ten: vähän tärähtänyt tapaus 
siis kyseessä.

1. Eevertti ”Hauska ois ehkä 
löytyny mutta hassunhaus-
ka on vähän liian hauska 
jo” Mänty

2. Kai se neljäs alkaa jo
3. Fuksisetä / fuksivastaava vie-

lä syyswappuun asti
4. Kaleksi heilumassa puukko-

sinappijääpuikon kanssa
5. Jatkuva 6. Olispa
7.  Marsjäätelö, äärettömän no-

peasti 8. Terveiset 



1. Erik ”Eki” Snellman
2. 3
3. Opintovastaava
4. Eiköhän se ola oo
5. Kerta
6. Kaleksien sillissuorituksen seuraaminen
7. Pari sekkaa, pikku torkut vaan
8. Ei mitään derivointia vaan innovointia

Koneenrakentajakillan 
toimihenkilöt 2020

1. Aatos ”Kiltahuora” Mickelsson
2. 2019
3. Piika
4. Harvinainen Ykin Kaleksi, eli 

Joonas
5. Jatkuva
6. Tunipalojen sytyttäminen säh-

vötalon pöhinäkeinussa
7. <1s. Fuksikala
8. Pitäkää lippu korkealla

1. Otto ”Gimp Goblin” Valle
2. Kolmas
3. Graafikko
4. Ola indecsilla juomassa kahvia, 

mutta Kaleksin kännitasoissa, 
Krögerin vaatetuksen puuttees-
sa ja Laten elämänkatsomuk-
sella

5. Jatkuva
6. Ehdottomasti kun pääsin tänne 

muiden simpanssien joukkoon 
tekemään järjestötoimintaa. 💪 
uugabuuga vittu power

7. Avoin seksismi tapahtumavas-
taavaa kohtaan. Alle 2 sekuntia

8. Edellä oleva oli vitsi, koska se 
pitää nykyään mainita. Oikeas-
tihan en ota aikaa kun sitä teen.

1. Viljami”Will.i.am” Mäkelä
2. 2019
3. Yritystoimari
4. Ehottomasti jellona tai noosu
5. Jatkuva
6. Kerätä kaljalla lattiaan liimattua 

konfettia paskalla rikkaharjalla 
13h nakkivuoron päätteeksi klo 
2:00 yöllä - Onnea KoRK 52v!

7. 12min - cooper
8. Älä_ressaa, kaikesta selvii yleen-

sä puhumalla :)



1. Atte ”Töffö” Ahlblad
2. 2 vskrs
3. Liikuntavastavaa / lukkari
4. Ola-pekka
5. Jatkuva
6. Usean hyvä töffö-stickerin nä-

keminen!
7. 6s ölppösen tyhjennys
8. Moromoro, muistakaahan kiu-

sata Olaa se tykkää siitä oikees-
ti!

1. Riku ”Metsätähti” Mykkänen
2. kolmas!
3. Fuksitoimari
4. kaleksi silliksellä
5. Kerta
6. Uuden yliopiston brändimee-

muilun luoma yhteishenki 
herwannan kampuksella

7. 1:02 formatia express....
8. ”Mutta jos sulla on kaks nakkia ja 

sä jaat ne kahtia ni mitä sää saat? 
Pyttipannua”

1. Max ” Määx” Kuusela
2. kakkone
3. Saunamies/klonkku
4. @Limu20
5. Jatkuva
6. Hauiskäännön tyypit näyttää aika voi-

makkailta et varmaa salilla hikisten 
urosten ihaileminen

7. 6 sekkaa 0.4L oluen kellotus
8. MITÄ VITTUA SANOIT MINULLE, PIENI HUORANPENIKKA? SINUN KANNATTAISI TIETÄÄ, 

ETTÄ OLIN LUOKKANI PARAS SUOMEN LAIVASTON RANNIKKOJÄÄKÄRIKOULUSSA, JA 
OLEN OLLUT MUKANA LUKUISILLA SALAISILLA TEHTÄVILLÄ AL-QAIDAA VASTAAN JA 
MINULLA ON YLI 300 VARMISTETTUA TAPPOA. OLEN KOULUTETTU GORILLASODAN-
KÄYNTIIN JA OLEN KOKO SUOMEN ARMEIJAN PARAS TARKKUUSKIVÄÄRIMIES. SINÄ ET 
OLE MINULLE MITÄÄN MUUTA KUIN VAIN YKSI KOHDE LISÄÄ. PYYHIN SINUT HELVETTIIN 
MAAN PÄÄLTÄ TARKKUUDELLA, JOLLAISTA EI OLE IKINÄ ENNEN NÄHTY MAAN PÄÄLLÄ, 
SANO MINUN VITTU SANONEEN. LUULET, ETTÄ VOIT SANOA TUOLLAISTA PASKAA MI-
NULLE INTERNETISSÄ, JA SELVITÄ? MIETI UUDESTAAN, RUNKKARI. TÄLLÄKIN HETKELLÄ 
OTAN YHTEYTTÄ SALAISEEN VAKOOJAVERKKOONI YMPÄRI SUOMEN JA IP-OSOITETTA-
SI JÄLJITETÄÄN PARASTA AIKAA, JOTEN SINUN ON PAREMPI VARAUTUA MYRSKYYN, 
MAAN MATONEN. MYRSKYYN, JOKA LAKAISEE POIS SEN SÄÄLITTÄVÄN ASIAN, JOTA 
SINÄ KUTSUT ELÄMÄKSESI. OLET VITUN KUOLLUT, KAKARA. VOIN OLLA MISSÄ TAHAN-
SA, MILLOIN TAHANSA, JA VOIN TAPPAA SINUT YLI SEITSEMÄLLÄSADALLA TAVALLA, JA 
NEKIN VAIN PALJAIN KÄSINENI. EN AINOASTAAN OLE LAAJASTI KOULUTETTU ASEET-
TOMAAN TAISTELUUN, MUTTA KÄYTÖSSÄNI ON KOKO SUOMEN LAIVASTON RANNIK-
KOJÄÄKÄREIDEN ARSENAALI JA TULEN KÄYTTÄMÄÄN SITÄ SEN KOKONAISUUDESSAAN, 
JOTTA SAAN PYYHITTYÄ SÄÄLITTÄVÄN PERSEESI POIS TÄLTÄ MAANOSALTA, SINÄ PIK-
KUPASKA. JOS VAIN OLISIT TIENNYT, MITÄ ”NOKKELA” PIKKU KOMMENTTISI TULISIKAAN 
TUOMAAN NISKAASI, OLISIT PITÄNYT PERKELEEN KIELESI KURISSA. MUTTA ET PITÄNYT, 
ET KYENNYT JA NYT MAKSAT HINNAN, SAATANAN IDIOOTTI. AION PASKOA RAIVOA 
YMPÄRILLESI JA SINÄ TULET HUKKUMAAN SIIHEN. OLET VITUN KUOLLUT, KAKARA.

1. Nico ”Niso” Koski
2. 3
3. Töhvö
4. ’17, veto jatkuu vaikka kengät 

olis kateissa
5. Kerta
6. Ihminen ei ratkaissutkaan, 

vaan sai kenkää
7. Liian nopea, pilkkikilpailu
8. Snickers jäätelö on tullut jää-

däkseen

1. Robert ”Bobi” Oikarainen
2. 2
3. Some- ja kv-vastaava
4. Pertti pj-rissellä
5. Kerta
6. Kun olin saada turpaan tamk-

kilaiselta
7. 2 vuorokautta, nopein pepsi-

max
8. En harrasta terveisiä

1. Joonas ”Jode” Seppä
2. 3 
3. Tapahtumatoimari
4. Juovamangusti
5. Kerta
6. Tieteenrajapintojen Tunipa-

lot
7. Kahvi ennen kahvitauon lop-

pumista
8. Älkää maistako Fernet-Bran-

caa



1. Lauri ”Late III” Löyttyniemi
2. Vähän 
3. Kalja (se limumies)
4. Mesimäyrä, tuo eläinkunnan 

limumies
5. Jatkuva
6. Longshot sodastreamissa
7. 3,7s Kommunisteista puhu-

malla selviäminen
8. Mosaiccia tulee joskus ehkä

1. Daniel ”En keksinyt haus-
kaa joten ohi”   
Koskikunnas

2. 2
3. (Tyhjän) toimittaja
4. Ola-Pekka
5. Kerta
6. Pienten innostuksen tuni-

palojen sytyttely tieteen 
rajapinnoille

7. 13.77, 100 m
8. Saas nähdä korvataanko 

nää myöhästyneet vasta-
ukset hauskemmilla :D

1. Pertti    
”Berzerger-megaboss_69” 
Kankaanranta

2. Toka
3. Fuksitoimari
4. Kaikki ne ihan eläimiä ovat
5. Kerta
6. Onks tää joku uus kysymys? Ei 

tätä tässä vielä eilen ollut
7. Joskus sain sekuntikellon py-

sähtymään tasan aikaan 0:01.00.
8. Kiva ko jaksatta lukia, eihän tää 

varmaan mikään nautinto ole.

1. Jarno ”Jarski” Kuitunen
2. 3
3. Ekskutoimari ja toimittaja
4. Laten 95 kesätapossa
5. Jatkuva
6. Tunipalot tieteen rajapinnoilla
7. Noin sekunti, Laji konemiehen 

hissi Pkellariin vievässä portai-
kossa.

8. Jos menee eteenpäin, on silloin 
tapana mennä eteenpäin

1. Jyri ”Rani Jyrinen” Raninen
2. 5
3. Emäntä ja kiltatuotevastaava
4. Limu 17 noin 3 päivän putken 

jälkeen perjantaina killassa
5. Jatkuva
6. Kaikki, koko voimaannuttava ko-

konaisuus
7. Helvetin hidas, oman perseen 

nosto sohvalta
8. Terveiset päätoimittajalle

pala 1 :D
pala 2 :D

1. Ilkka ” Iliiiiiiiiiiiiiiiiiiikka”  
Viita-aho

2. Neljäs
3. Päätoimittaja
4. Kaleksin ja Ykikaleksin suurem-

man ulottuvuuden telepaattinen 
peilikuvamadonreikälimu

5. Kerta
6. Tunibensiksen löpötolpan pystyt-

täminen
7. 56 min Wappuradion koppiin as-

tumisesta Naistenkalja illan soit-
tamiseen vinyyliltä (Kiitos ’17)

8. Ei tätä kannata lukee, tai ainakaan 
painaa. Kjeh örph rääh sääh kjeh



1. Norbert ”aateekoo” Papp
2. 3
3. ATK
4. L18 <3
5. Jatkuva
6. tuninaama meemit
7. alle sekuntti, lajina suuveden 

nieleminen kun sitä luulin 
krapulassa minttushotiksi

8. moro :D
1. Miika ”Miika” Kröger
2. N
3. Alumnivastaava,    

TEK-kiltayhdyshenkilö
4. 08
5. Jatkuva
6. Tunimeemit
7. 44 sekuntia, tämän kyselyn täyttä-

minen
8. Terve terve ja hyvää wappua!

Mansikkaista 
:D

1. Juho ”Juho Viitala” Viitala
2. 2
3. Valokuvaaja
4. En usko toteemieläimiin (enkä li-

mumiehiin ”XD”). Jos pakko valita 
niin rakas fuksini Lauri ”Limu20” 
Löyttyniemi. Sen verran eläimellistä 
menoa jopa limumieheksi. 

5. Jatkuva
6. Ensimmäinen kerta kun kohtasin 

tunimentin. vaan sai kenkää
7. Puhelu-herätyksen jälkeen itseni 

kampeaminen bommarin treenik-
selle soittokamat mukana. Alkuke-
vään ennätys alle 7 minuuttia

8. Älkää luovuttako, wappu tulee vie-
lä jonakin päivänä. 

1. Santeri ”Oha noita vaikka 
ny Sunni” Junnila

2. 2
3. Tapahtumatoimari
4. Bionicle ja dino
5. Jatkuva
6. Tunimentin kohoaminen uu-

delleenbrändätyn pääsisään-
käynnin yhteyteen

7. 27 minuuttia lajina asuntoon 
takaisin pääseminen sieltä 
alastomana ulos itsensä lu-
kittuaan.

8. Terveisiä lukijoille ja käykää 
killan tapahtumissa. Törmäil-
lään tulevan kevään(?!?¿) ja 
ainaki syksyn tapahtumissa 
sitte!

1. Topias    
”Keskiviikkoisin klo 18.30 
jälkeen voit kutsua minua 
Topeliinukseksi” Tammi

2. 2 (1,5)
3. toimittaja
4. Kuukkeli
5. Kerta
6. Erästä nimeltämainitsema-

tonta keskustakampuksella 
opiskelevaa ainejärjestöä 
edustavan kaveriporukan 
haukutuksi tuleminen KoRK-
kilaisuuteeni vedoten.

7. 2min 3s, käynti Ikeassa
8. Näin kevään tullen on hyvä 

muistaa vanhankansan 
sääntöjä. Niin pitkään pipo 
päässä kuin järvi jäässä.



1. Fanni ”Fanfan” Polojärvi
2. Fuksiforever
3. Renki
4. Late
5. Kerta
6. Ikuinen kirkkari
7. Pokemonissa sattuu ja tapah-

tuu
8. KoRK mainittu killalla tavataan

1. Niina ”Lanssi-Niina”
2. 3. vuosi alkaa
3. Fuksitoimari
4. Alpakka
5. Kerta
6. Kyllä toi brändi on jo itsessään 

voimaannuttava.
7. Taisi olla huimat 15 sekuntia 

veden juonnissa.
8. Heipä hei

1. Eero ”Remppa-Eero” Savo-
nen

2. 1+1 Vsk.
3. Fuksitoimari
4. Riittävän pitkään punaisessa 

haalarissa kaljalla kypsytetty 
vetoeläin joka vetää.

5. Kerta
6. Herääminen aamulla riittä-

vän läheltä omaa sänkyä yksi 
(1) jallupullo(*) sylissä sopi-
van teleportaation jäljiltä.

7. Varmaa 22.45 ajan luonnol-
lista yksikköä. Lajihan oli toi 
kalja kellotuksen ylikellotus 
sopivalla lineaarisella diffe-
rentiaaliyhtälöllä.

8. Fysiikan laboratoriotöissä 
voi ja kannattaa tarvittaessa 
käyttää putoamiskiihtyvyy-
den sopivasti pyöristettyä ar-
voa 10 m/s^2

1. Janna ”PöydänallejuojaJan-
na” Peuranen

2. Syksyllä alkaa 5. vuosi
3. Tiedotusvastaava
4. Rema
5. Kerta
6. Uusi sähköposti mahtuu 

tenttipapereissa sähköpos-
tikenttään ilman, että tar-
vii kirjoittaa minikäsialal-
la, muistelisin myös ettei 
tunitenttipapereissa tarvi sitä 
enää edes täyttää

7. Viinitonkka yhteen iltaan
8. Lukekaa ne viikkotiedotteet!

17



Fuksisektori

Killan fuksisektorin fuksi-ihmiset huolehtivat teistä fukseista läpi fuksivuoden. He muun muassa 
neuvovat teitä askarruttavissa kysymyksissä, järjestävät teille kivoja tapahtumia, tutustuttavat teidät 
teekkarikulttuuriin ja leimaavat teidän fuksipassit. Googlen, Wikipedian sekä kesäheilan yhteystiedot 
voitte siis tulevan fuksivuoden ajaksi korvata heidän puhelinnumeroillaan, sillä he ovat ne, joilta kan-
nattaa ja saa kysyä mitä ikinä mieleen juolahtaakaan, niin opiskelusta kuin elämästäkin. 

MUTTA KEITÄ OVAT NÄMÄ KILLAN SATUOLENNOT?

Tässä nämä punaisesta pussista pudonneet sirkusaakkoset ja muut hetelmänamit nyt sitten tulevat 
(tirsk):

Pe
rt

ti
Pe

rt
ti

Ee
ro

Ee
ro

N
iina

N
iina

Riku
Riku
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Fuksisektori

Haloo!
Moro tuleva Koneenrakentajakillan fuksi! Onnittelemme teitä, uudet fuksit, elämänne parhaasta 
valinnasta ja tervetuloa opiskelemaan konetekniikkaa Hervannan yliopistoon. 
Olemme teidän fuksi-ihmiset, fuksitoimarit 2019-2020 Riku ja Pertti, sekä fuksitoimarit 2020 Eero ja 
Niina. Meille sydäntä lähellä on mansikat, paskat vitsit, pallopelit ja (salmiakki)jäätelö.

Toimimme teidän matkaoppainanne koko fuksivuoden ajan. Meille voi rohkeasti tulla juttelemaan 
asiasta kuin asiasta. Lukaisethan läpi seuraavan sivun fuksiohjeen!

FUKSIEN TELEGRAM-RYHMÄ

FUKSIEN FACEBOOK-RYHMÄ

1. Etunurtsi ja Obeliski  10. Päätalo
2. Konetalo    11. Rakennustalo
3. Festia
4. Teekkarisauna
5. Kampusareena (opintotoimisto)
6. Bommarin ulkoluiska
7. Tietotalo
8. Sähvötalo
9. Tamppiareena

Hervannan kampuskartta



Fuksien ohjeet

20

Uusien fuksien orientaatioviikko alkaa 17.8. ja viikolla on ohjelmaa aamusta iltaan, joten kannattaa 
varata tämä viikko kalenterista vapaaksi. Ensimmäisen viikon ohjelma sisältää infoluentoja, kampuk-
seen ja kanssaopiskelijoihin tutustumista sekä hyvää meininkiä ja yhdessäoloa. Pääsette tutustu-
maan mm. Hervantaan rastikierroksen muodossa, teekkarisaunaan fuksien saunaillan muodossa ja 
syömään Ola-Pekan paistamia muurikkalättyjä suolijärven kauniissa maisemissa. Fukseille järjestet-
täviä tapahtumia riittää seuraavaankin viikkoon ja itseasiassa ympäri vuotta. Mikäli fuksiviikot alkavat 
mielestäsi liian myöhään, olette enemmän kuin tervetulleita ottamaan varaslähdön killan järjestä-
mään Varaslähtöön jo sunnuntaina 16.elokuuta Hervannan kampuksen etunurtsilla. Tällöin saatte 
ensikosketuksen kampukseen, tuutoreihin ja toisiin fukseihin.

• Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu 
joko läsnä- tai poissaolevaksi

• Aloita asunnon hakeminen jo ajoissa
• Hae opintotukea jo kesän aikana
• Maksa ylioppilaskunnan jäsenmaksu
• Katso seuraava sivu: https://www.tuni.

fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopis-
ton-opiskelijan-opas/tervetuloa-uu-
det-yliopisto-opiskelijat

• Kannattaa tutustua Koneenrakentajakillan 
nettisivuihin, www.koneenrakentajakilta.fi

• Suositeltavaa on ottaa haltuun myös Tele-
gram, se on kaikille tutun Whatsapin kaltai-
nen sovellus, joka on laajalti käytössä Tam-
pereen opiskelijoiden keskuudessa. Myös 
liittymisen arvoisten ryhmien linkit löydätte 
tästä Fuksiruuvi -lehdestä

• Liity jo etukäteen KoRKin fuksit 2020- face-
bookryhmään ja käy toki samalla tsekkaa myös 
Koneenrakentajakillan fb-sivu sekä seuraa-
massa Koneenrakentajakillan instagram-tili

• Tampereen ylioppilaskunnan Treyn nettisivut 
www.trey.fi

• Opiskelijakortin voi tilata etukäteen 2.8. jälkeen 
Treyn nettisivuilta löytyvän opastuksen avulla. 
Näin sinulla olisi jo opiskelijaedut ja kulkukort-
ti käytössä jo orientaatioviikolla.

• Koulun alkaessa pidä fuksipassisi mukana me-
nossa ja pyydä rohkeasti leimoja siihen fuk-
si-ihmisiltä.

• Osallistukaa orientaatioviikolle (17.8-21.8.) ja 
varaslähtöön 16.8. 

• Uudet ja tulevat opiskelijat voivat myös ottaa 
rohkeasti yhteyttä fuksivastaavistoon, jos jokin 
asia askarruttaa.

LUE EDES NÄMÄ!

YLIOPISTON SIVUT KONEENRAKENTAJAKILLAN 
SIVUT



Fuksien ohjeet
Tutoresittely Tutorit
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Koneenrakentajakillan tutorit ovat juuri sinua, uutta opiskelijaa varten. Tutorit opastavat opintojen 
alussa kaikenlaista korkeakouluopiskeluista. Asiaa tulee paljon, muistathan aina kysellä, jos joku 
askarruttaa. Tutorryhmässä tehdään myös paljon kaikkea opiskeluiden ulkopuolista toimintaa, jo-
ten lähdethän alusta lähtien täysiä mukaan! Tässä on esitelty eri tutorryhmät, joiden mukaan myös 
uudet opiskelijat, eli fuksit jaetaan. Tutoreilta on kysytty seuraavaa:

 1. Nimesi? 2. Mitä ainesuuntaa opiskelet tai mikä kiinnostaa? 
 3. Parasta fuksivuodessa? 4. Vapaat terveiset fukseille

RYHMÄ RAPAKYMPPI
1. Norbert ”niitähän on monenlaisia” Papp
2. Tuotantoautomaatio
3. KIRKKARIT 
4. Moro :D

1. Erik ” Eki” Snellman   
2. Lujari, kinostelee teknillinen mekaniikka ja matematiikka 
3. Nyt kun wappu ei oo niin itsestäänselvä vastaus niin sano-

taan wappu 
4. Jooh mori_enttes vaan ja tervetuloa hervantaan lukemaan 

konetekniikkaa. Hervannassa on ihmisen hyvä olla ja her-
vannan kampuksella vielä parempi opiskella joten ei voi 
muuta kuin onnitella valinnastanne tulla tänne. Toivotta-
vasti vielä tää eräänlainen pandemia hellittää ja päästään 
syksyllä hyviin meininkeihin ja syksywapun pariin!

1. Pekka ”Rinteen Päivi” Päivärinne
2. Konetekniikka 
3. Koskenranta
4. Menkää töihin. 
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1. Akseli ”Kaikista hauskimmat kutsuu 
jopa Aleksiksi” Niininen 

2. Kyllä se tulee nasahtamaan teollisuustalo-
uden ja tuotantotekniikan välimaastoon, 
sivussa hieman insinööriyöelämän perus-
teita. 

3. Flipatut imat 
4. Tervetuloa, rohkeesti mukaan vaan ja 

fuksipassiin keräilemään leimoja kaiken 
muailman häppeningeistä!

1. Jose ”Mexican hose” Koskela 
2. Konetekniikka mut sen tarkemmi en tiiä 
3. Orientaatioviikko ainakin niistä mitä kerkes 

kokee ennen koronaa 
4. Ottakaa fuksivuodesta kaikki irti

1. Miika ”Ryyppämiikka”   
Hakala

2. Mallinnus/suunnittelu/ohjel-
mointi kiinnostaa 

3. Kaikennäköiset tapahtumat , 
uusiin ihmisiin tutustuminen 
ja yhteisöllistyminen 

4. Ottakaa kaikki irti fuksivuo-
desta, pitäkää hauskaa älkää-
kä stressatko liikaa. Fuksivuo-
si on hiton jees

RYHMÄ GAMBINARYHMÄ GAMBINA

ja nelkytviis



1. Otto ”Hervannan ketterä AKA Sibadonnan siemaitsija” 
Valle

2. Kauppatieteet kiinnostaa. Ei kiinosta virhe 
3. Wapun ja kasteen lisäksi kaikenmaailman pikkukiva kuten 

beerpong illat ja sitsit + yleinen tapahtumapööpöily 
4. Pyytäkää Eerolta, meidän uudelta fuksitoimarilta, leimaa 

persauksiin

1. Eero ”Remppa-Eero” Savonen 
2. Vetokestävyys 
3. Orientaatioviikko ja fuksisuunnistus 
4. Hoitakaa fysiikanlabraselostukset AJOISSA ja osallistukaa 

tapahtumiin!!

1. Patrik ”Pate” Heidrich 
2. Vetäminen 
3. Uudet kaverit ja vedot 
4. Pitäkää hauska fuksivuos!
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RYHMÄ Syksy 2020 ja RYHMÄ Syksy 2020 ja 
iso pelottava SIIPALEiso pelottava SIIPALE
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1. Oskari ”Osku” Mäki 
2. Lasipullo-olvin virtaustekniikan tutkimuksessa liikutaan tie-

teen rajapinnoilla. 
3. No kyllähän se fuksiviikko oli unohtumaton ja sitten kanssa 

kirkkarit ja wap... Niin fuksiviikko joo. 
4. Onnittelut voittonne johdosta!

1. Viljami ”Will.I.Am” Mäkelä 
2. Opiskelen konetekniikkaa ja olen kiinnostunut ihan 

tytöistä :) 
3. Parasta fuksivuodessa oli temppari-illat poikain kanssa 

@W3 
4. Terveiset äidille! Eikun fukseille? Noh... Kaikki mitä olet-

te teekkareista kuullut on todennäköisesti totta. ;)

1. Reko ”FatPat” Patinen 
2. Lentokonetekniikka, tuotekehitys ja mekat-

roniikka kiinnostaa 
3. Uudet ihmiset, uusi kaupunki ja fuksisitsit 
4. Nou_ress

RYHMÄ Fresh tutor of RYHMÄ Fresh tutor of 
Bel-AirBel-Air
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1. Aatos ”Ei ole. Hasuja lempinimiä 
saa keksiä” Mickelsson Niilo ja Da-
niel ”

2. Opiskelen konetekniikkaa. Erityisesti 
opinnoissa kiinnostaa 
- Oluen juonti 
- Kaljan nauttiminen 
- Viinan naukkailu 
- Hassunhauskat pallo- ja lautape-
lit” 

3. RyysXQ. Vaikka Otaniemi on paska 
paikka, jossa ei osata Puuhamaa-sä-
keistöä, niin Täffästä saa hyvää 
spagua

4. Vetäminen ja hauskanpito on tärkeä 
osa opiskelua, mutta älkää unoh-
tako opiskelua täysin t. 0 noppaa 
fuksikeväältä 
 
Ps. Hakekaa kerhojen ja killan halli-
tukseen ja Tupsulaan”

1. Daniel ”Vaikka Dansku” 
Koskikunnas 

2.  Koneensuunnittelu voisi 
kiinnostaa 

3. Tietysti fuksivappu kastei-
neen, toisin kuin viimevuo-
tisilla fukseilla :D 

4. Nauttikaa ainoasta fuksi-
vuodestanne!

1. Niilo ”Niilo Laine” Laine
2. Konetekniikka
3. Kaikki KoRKin tapahtumat
4. Tervetuloa!

RYHMÄ Herwoodin RYHMÄ Herwoodin 
mekaanisesti sivistyneet mekaanisesti sivistyneet 

vetohenkilötvetohenkilöt
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1. Valtteri ”Valdo” Jaatinen
2. Kone Kone Kone 
3. Maximillian pierre ro-

bert 
4. Sup g’s, tervetuloa mukaa 

yliopistoo - tää on help-
poo ku pyöräily, paitsi et 
mennää kokoaja ylämä-
kee, pyöräs ei itseasias oo 
laakereita ja kumit tulessa, 
itseasias kaikki paikat on 
tules koska tää on helvetti

1. Visa ”Mastercard”  Laakso 
2. Tuotesuunnittelu sekä robotiikka 

kiinnostaisi
3. Parasta fuksivuodessa oli orien-

taatioviikko sekä yhteisöllisyys 
yliopistolla. Erityisesti orientaa-
tioviikon sekä alkusyksyn tapah-
tumat jäivät mieleen ja näissä 
tutustui mitä parhaimpiin ihmi-
siin. 

4. Yliopisto on ainutlaatuinen tilai-
suus tutustua kohtalokavereihin 
ja tehdä just sitä mikä innostaa. 
Ottakaa kaikki irti fuksivuodesta 
niitä toivottavasti on vain yksi. 
Tervetuloa yliopistoon! 

1. Aarne ”Arnold” Kärhä
2. Kone 
3. Parasta oli oluen nauttiminen
4. Läpipääsyä tavoittelemaan

RYHMÄ Missä valdo?RYHMÄ Missä valdo?
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1. Atte ”Töffö” Ahlblad 
2. Emt jotain konetekniikkaa varmaa 
3. Wappu, orientaatioviikko ja teekkarikaste 
4. Kiusatkaa olaa ja pelätkää idaa

1. Max ”Maks” Kuusela 
2. Konetta opiskelen ja olen kiinnostunut 
3. Wabuhan se, mutta tapahtumina sitsit oli kyllä parhaat
4.      

1. Esko-Matti ”Skottitatti” Rikala
2. Vähän kaikki
3. Teekkarikaste 
4. Fuksivuosi paras vuosi, olkaa täysillä mukana.

RYHMÄ Lumbridgen RYHMÄ Lumbridgen 
VarjelijatVarjelijat
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1. 
Ilona ”V

eto
K

ilo
n

a” Lainio 
2. 

Syksyllä alkaa kolm
as vuosi koneella. Kiinnostaa 

lentsikat, laivat ja junat ja m
itä näitä nyt on. 

3. 
Tutustuu uusiin ihm

isiin ja tietenkin se W
ap-

pu! 
4. 

Kohti ääretöntä ja sen yli! Elokuussa nähdään :P

1. 
N

iina ”Lan
ssi-N

iin
a” 

2. 
Tekniikan ohella talous kiinnostaa, jo-
ten sivuaineenani on teollisuustalous. 

3. 
Kaste sekä kaikki m

ahtavat ihm
iset, 

joihin pääsin tutustum
aan. 

4. 
Pidä Jum

ala m
ielessä ja housut jalas-

sa, kun lähdet hauskaa pitäm
ään.

RYHMÄ SETÄMIESRYHMÄ SETÄMIES
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RYHMÄ Viimeinen RYHMÄ Viimeinen 
ehtoollinenehtoollinen



1. Fanni ”Fanfan” Polojärvi
2. Konekonekonekoneko-

ne 
3. Wabun ootus :’) 
4. Fukseille terveiset vapaat

1. Ella ”Ääni” Kallio 
2. Energiatekniikkaa
3. Kaikki uudet tyypit joihin tutustu 
4. Joujou määään tervetuloo yliopistoon!

1. Aija ”Aikku” Närvänen 
2. Yes 
3. Killassa hengailu, pelailu ja 

koomaaminen. 
4. Killassa fuksin on hyvä olla
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RYHMÄ PokemonRYHMÄ Pokemon



1. Vili(-Valtteri) ”Vili” Lind
2. Näin ensimmäisen vuoden jälkeen ei 

vielä osaa hirveästi sanoa, mutta ohjel-
mistotekniikkaa olen kaavaillut sivuai-
neeksi. 

3. RyysXQ 
4. Kannattaa jaksaa osallistua tapahtumiin!

1. Juho”-” Lundahl
2. Varmaa suuntaa opinnoille ei vielä ole. Robotiikka ja 

koneensuunnittelu kiinnostaa. 
3. Uudet ihmiset, aivan täysin uusi ja erilainen elämä 

opiskelukaupungissa Tampereella. Tapahtumia mis-
sasin fuksivuonna ihan liikaa erinäisistä syistä, mutta 
käydyistä parhaat oli  Ryys- excu ja Never stop the 
madness- risteily. ” 

4. Ottakaa kaikki irti opiskelusta, tapahtumista, Tampe-
reesta ja uusista tuttavuuksista. Koulu, opiskelijayhtei-
sö, kerhot ja killat tarjoaa loputtomat mahdollisuudet 
ja tekemistä joka lähtöön. Fuksivuosi on ohi nopeam-
min kuin huomaakaan. Ja niin, lämpimästi tervetuloa 
tulokkaille!

1. Lauri ”Late III” Löyttyniemi
2. Limumiehen mekaniikka
3. Limumies
4. Hakekaa limumieheks!!! 

Suorituksista   
limumiespisteitä!
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RYHMÄ SporttivarttiRYHMÄ Sporttivartti
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1. Pertti (etu-) ”BerzergerBera_666_69_98_miuku-
mauku@hotmail.fi” Kankaanranta (sukunimi)

2. Senku tietäis 
3. Parasta ehdottamasti tämä yhteisö, toki se on paras 

myös fuksivuoden jälkeenkin. Fuksivuodessa mah-
tavaa oli myös kuinka meidät uudet opiskelijat otet-
tiin vastaan ja tutustutettiin teekkari- ja yliopisto-
kulttuuriin. Tapahtumat myös 5/5, jos niistä häätyis 
joitain yksittäisiä nostaa esiin, niin illat teekkarisau-
nalla, xq:t ja tietenki fuksiwappu ja kaste. 

4. Terveisiä täältä! Mitä kuuluu? Mulle kuuluu ihan hy-
vää, kesä on ihan kiva, ainakin paperilla, odotan silti 
syksyä ja koulun alkua. Ei kai tässä muuta, Hyvää 
kesää, olette tervetulleita!

1. Santeri ”Ei ainakaan Santtu” Junnila
2. Tuotantotekniikka kiinnostelee, ohjel-

mistotekniikka siinä sivussa. 
3. Yhdessä tekeminen ja uusiin ihmi-

siin tutustuminen. Fuksiwabua tietty 
unohtamatta.  

4. Ottakaa fuksivuodesta kaikki ilo irti, 
lähtekää järjestötoimintaan mukaan! 
Ja muistakee vähä opiskellakki välillä.

1. Riku ”Metsätähti” 
Mykkänen 

2. Koneensuunnittelu 
ja tuotekehitys 

3. Ima4 eiku 
4. Mennään eteen-

päin

1. Ola-Pekka ”Olpsukka-
Peksukka” Laihonlahti

2. Limumiehen mekaniik-
ka 

3. Fuksit
4. Hakekaa limumieheksi!!!



Limumies 2020
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Vuoden 2020 kevät on kulunut meille kaikille 
kummallisissa merkeissä, joten on hyvä kuulla 
välillä jostain tutusta ja turvallisesta. Limumies-
tenliitto jatkaa toimintaansa vahvasti riippumat-
ta desinfiointiaineen tarpeellisuudesta. Etanolin 
väärinkäyttöä on levittää sitä käsille.

Vuosi alkoi loistavasti poikkeuksellisen korkeal-
la “hyvä limu” / ”paska limu” suhteella, johtuen 
mosaic lagerilla lahjomisesta sosiaalisen arvos-
tuksen perässä. Kuitenkin kesken legendaarisen 
kirkkariexcun meni kaikki reisille. Johtuen kii-
nalaisten matkailubuumista oli päätapahtuma 
peruttu ja siirretty takaisin tuttuun Herwantaan. 
Tappiotta ei excursio-osiota kuitenkaan suoritet-
tu, vaan Limu20 ehti ryyppäämään puhelimensa 
korjaamattomuuskuntoon ja vuosien vetocon-
tentti hävisi bittiavaruuteen tai liukeni Valkolan 
nuorisotalon saunan lattialle. Myöskin varapuhe-
limen kamera on jo entuudestaan eläköitynyt.

Indecsin lattialla kumiveneessä viimeisten drink-
kien jälkeen olikin aika sulkea kampuksen ovet. 
Tämähän ei raittiuden miehiä hidasta vaan ker-
rankin oli wapun päätapahtuma “Liiton sitsit” 
pääpäivänä ja sitsit taitavat olla käynnissä (joskin 
tauolla) vielä kirjoituksen julkaisuhetkellä. Sitsi-
paikalle siirryttäessä lakkiaisten jälkeen napat-
tiimpa acutasta mukaan myös yksi kiintiöskilta-
lainen, joka tosin hukkui jo samana päivänä.

Kaikkena tänä aikana Liiton edustustehtävät ovat 
myös onnistuneet erinomaisesti, sillä limukone 
on ollut täynnä limua ja ilman häiriöitä, siitä läh-
tien kun kampuksen ovet sulkeutuivat. Vastaa-
vaan suoritukseen ei ole päästy edes lyhyen ja 
pois juodun miesmuistin aikana. Myöskin näky-
vyyttä on saatu kauniilla haalarimainoksella lisää 
ja tiedettä on tehty. 

Vielä loppuun ajaton sitaatti näiltä vaikeilta ajoil-
ta:

“Heittääkö toi moottorisahaa pihalampeen?”
 - Jarno Kuitunen (ehkä)

Terveisin
`20

Limumiestem korona virus-pandemia katsaus :osio

Dokumenttielokuvan kuvakaappaus ystävälliseltä 
stevarilta, todiste sinappijallukaupoista

Kokeilussa on ainakin ollut matka Sampolan kir-
jastolta Duolle, mihin kuluu täsmälleen about 
3-4dl jallukaloria, mutta mikäli haluaa jatkaa 
matkaa on tästä otettava taksi. Tästä kokeesta 
on mystisesti lähetetty kuva puhelimella ilman 
toimivaa kameraa.



limukoulutusLL-koulutuspäivät
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Jotta Koneenrakentajakillan limumies pysyisi 
laadukkaana, eli paskana, tarvitsee myös limu-
mies koulutusta. Onneksi tukemassa on Limu-
miesten liitto, joka eri osastoineen tukee uutta 
limua suuressa tehtävässään. Koulutuspäivillä 
varmistetaan limun pätevyys.

Tänä vuonna koulutuspäiviksi sattuikin perjan-
tai,  eli ei muuta kuin hommat tulille! Koulutus 
alkoi avajaismaljoilla, ja suuremmitta pönötte-
lyittä siirryttiin luentosalin puolelle. Luentoja oli 
pitämässä kunnioitettava laitoksen tuotanto-
tekniikan nero ja yliopisto-opettaja Hasse Ny-
lund, limu ’14, limu ’15, limu, ja mitä näitä ny on. 
Ilmassa oli myös kansainvälistä tunnelmaa, kun 
merkittäviä tieteellisiä havainnointeja luennoi-
tiin aina Saksaan asti.

Luentojen välistä kouluttauduttiin myös käy-
tännön tehtäviin, kuten tölkkien palautukseen, 
limun juontiin ja Konetalon kärryillä ajoon.

Toki kuten kaikki konferenssit tai koulutukset, 
myös liiton toiminta venyi aina yö myöhäiseen. 
Myös tuoretta koulutettavaa käytiin sivistä-
mässä monikulttuurisuuteen Alatalon opeissa, 
käyden myös vieraissa kulttuureissa kuten Ykin 
eksoottisessa pöytäpingisturnauksessa. Saattoi 
myös muuan laitoksen edustaja heittää pelin 
jos toisenkin. 

Laadukkaan koulutusjärjestelmän ansiosta tuo-
re limu on kaikkien alojen ammattilainen, ja 
tällä hetkellä valmis palvelemaan asiassa kuin 
asiassa. Muistathan kiittää limumiestä hyvin 
tehdystä työstä!

Mekaniikka-Jannen mekaniikkapähkinä 

Teksti: Ilkka Viita-aho
Kuva: Jyri Raninen
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Emännän lörpötykset

On hyvin vaikeaa keksiä kriteerejä, joiden pe-
rusteella päätoimitus on valinnut nimenomaan 
allekirjoittaneen toimittamaan tämän jutun. Joka 
syksy moni opintonsa aloittava on enemmän tai 
vähemmän hukassa, oli edessä ihka ensimmäi-
nen taikka yksi tai jopa useampia opiskeluvuosia 
takana. Ei kuitenkaan kannata olla peloissaan, sil-
lä apua ja neuvoja on saatavilla hyvinkin helpos-
ti. Fukseille tärkeimmät neuvonantajat ovat killan 
fuksivastaavisto sekä omat tutorit. Jos myöhem-
mässä vaiheessa suhde omiin tutoreihin pääsee 
jostain kumman syystä katkeamaan, apua hel-
posti saa esimerkiksi kiltahuoneelta ja killan kes-
kustelukanavilta.
Jutun pääidea oli antaa tiiviitä ja selkeitä vinkkejä 
etenkin alkavaa syksyä ja myös koko opiskeluai-
kaa varten, mutta en uskaltanut jättää lukijoita 
pelkästään omien subjektiivisten mielipiteideni 
varaan. En usko, että niissä olisi mitään vikaa, 
mutta lopulta hain vinkkejä maanantaisen työ-
vuoron jälkeen Snapchat-kontakteiltani. Otin 
yhteyttä jotakuinkin tekstillä ”Kerro yksi vinkki 
syksyllä aloittavalle fuksille” ja levikki oli melko 
laaja. Vastaanottajien (n. 30 kpl) joukosta löytyi 
mm. omia tutoreita, omia fukseja, killan nykyistä 
ja mennyttä fuksivastaavistoa, lukiokavereita, eri 
alojen sekä paikkakuntien opiskelijoita, killan en-
tisiä puheenjohtajia sekä muita opiskelijatuttuja. 
Alla on vastauksena saatuja vinkkejä puhtaaksi ja 
painokelvollisiksi kirjoitettuina:

• OPM (=oma pullo JA/TAI pyyhe mukaan)
• Muista hengata kiltahuoneella
• Orientaatioviikolla kannattaa painaa vaik-

ka kaks viikkoa samoilla silmillä niin verkos-
toituu. Koulu ei siinä ajassa ehdi kärsimään, 
vaikka sitä niin saattoi nuorempana kuvitella 
:D

• Oli tapahtuma, xq tai laskareiden jälkeiset af-
terit, aina kannattaa lähteä! Opiskelijaelmää 
vietetään vain kerran ja tänä aikana saadut 
kokemukset helpottavat, kun raadat vuosien 

päästä yrityksen päällikkötason hommissa
• Uskalla mennä porukkaan juttelemaan
• Kannattaa lähtee kaikkeen mukaan! Liittyy 

sit opiskeluun tai vapaa-aikaan niin kaikkea 
kannattaa käydä kokeileen ja testaan. Ja van-
hempia opiskelijoita kannattaa lähestyä ihan 
rohkeesti, vaikkei tuntiskaan. Vanhat sedätkin 
haluavat uusia kavereita, vaikka saattavat vai-
kuttaa hurjan pelottavilta.

• Lähde rohkeasti mukaan fuksivuoden aktivi-
teetteihin, ei muutkaan tunne toisiaan etukä-
teen, vaan tapahtumissa ynnä muissa tutus-
tuu hyvin

• Lähde ekskuille (=ekskursio, kysykää tutoreil-
ta) aina

Ei, nämä eivät olleet itseni eri tyyleillä kirjoittamia 
vinkkejä, vaan sama asia toistui näinkin pienellä 
vastausmäärällä jo useita kertoja. Näiden loista-
vien vinkkien lisäksi vielä muutamia omakohtai-
sia neuvoja:

• Pidä hauskaa, mutta muista myös välillä 
levätä ja ottaa rennommin. Älä polta itseäsi 
loppuun!

• Suorita peruskurssit (varsinkin matikka ja 
fysiikka) kunnialla läpi heti ensimmäisenä 
vuotena. Ne oikeasti luovat perustan hyvin 
monille jatkossa opiskeltaville asioille.

• Ensimmäisten vuosien kurssit sisältävät 
paljon tehtäviä. Tekemällä niitä porukassa et 
hakkaa yksin päätä seinään, vaan ratkaisun 
ideoijia on enemmän! Mutta älä jää vapaa-
matkustajaksi, yritä ainakin ymmärtää.

• Hyödynnä opiskelijaetuuksia aina, jos mah-
dollista!

• Ei kannata kiirehtiä töihin, jos ei taloudelli-
sista syistä ole pakko. Töitä ehtii kyllä teke-
mään kyllästymiseen asti.

Teksti: Jyri Raninen
Vinkit: Jyri Raninen ja kumppanit
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Oli kostea torstaiaamu, idästä kantautui vedon 
tuulahduksia. Kirkkari-XQ:n liput olivat menneet 
kaupaksi ennätysajassa, 100 sekunnissa. Kirkka-
ri-ekskursiolle lähtijöitä oli kerääntynyt sankoin 
joukoin odottamaan ekskursiobussin saapumis-
ta. Mukaan reissulle oli pakattu reipasta kur-
siomieltä, siivua sekä raikasta bissheä. Matkan 
bussikuski Hene saapui tuttuun tapaan suunni-
telmien mukaan, eli myöhässä. Tien päälle pääs-
tiin kuitenkin lähtemään suurin piirtein kaavail-
lussa aikataulussa.

Kova KoRKkilainen, KoRKin hovikuski Hene 
määrää tahdin

Teksti ja kuvat: Jarno ”Karski-Jarski” Kuitunen
Kuvat: Ilkka Viita-aho

Harmiksemme vallitsevan viruspandemian takia 
ekskursiolle alun perin varatut Valmet ja UPM 
peruuttivat valitettavasti yritysvierailut. Lyhyestä 
varoitusajasta huolimatta jätteenkäsittelyalalla 
toimiva yritys nimeltään Tana oli halukas järjes-
tämään yritysvierailun olosuhteista riippumatta. 
Ensimmäinen kirkkariekskursion kohde oli siis 
Tana. Tanalla päästiin ihailemaan muun muas-
sa prototyyppivaiheessa olevaa kaatopaikkajy-
rää ja sen väkivahvaa riisselimoottoria. Paikan 
päällä päästiin myös nauttimaan paikallisista 
gourmet-pöydän antimista, kuten virvokkeista 
ja pienistä herkuista. Läksiäislahjaksi Tana tarjoili 
mukaan raikasta olutta.

Yritysivierailun jälkeen bussin keula suuntasi koh-
ti Jyväskylän keskustaa. Keskustasta löytyi useita 
mielenkiintoisia nähtävyyksiä, kuten Jyväskylän 
Kebab, Pub & Club Onni sekä Alko. Pub & Club 
Onni oli mielenkiintoinen nähtävyys, ei pelkäs-
tään siksi, että siellä pystyi laulamaan karaokea, 
vaan koska hanaoluen, kuten myös shotin sai os-
tettua itselleen kolmella eurolla.

Suurimman osan matkaajista ollessa Pub & Club 
Onnissa, tuli Otaniemestä tieto, että Kirkastus-
juhlat ovat peruttu. Näin Kirkkari-XQ:sta tuli 
Pelkkä-XQ ja tämän jälkeen yksi, jos useampikin 
reissaaja saattoi maistella virvoitusjuomia hie-
man nopeutettuun tahtiin. Muutamaa excuilijaa 
jopa onnisti, ja he pääsivät testaamaan talon tar-
jonnan askelia tanssilattialla

Tanan vierailulta jäi käteen hyvin paljon hyvää

Vasemnmalla: Äitin pakkaamat matkaeväät
Alla: Hervantalainen charmi toimii Jyväskylässä



Noin viittä vaille känni, eli noin puoli seitsemän 
iltapäivällä suunnattiin Henen kyydillä Valkolan 
nuorisoseurantalolle, jossa matkailijoita odotti 
mukavien rantamaisemien lisäksi sauna. Saunan 
ja virvokkeiden nauttimisen lisäksi paikan päällä 
oli mahdollista suorittaa muitakin aktiviteetteja, 
kuten pinkiponki- sekä pokemonpelin pelaamis-
ta. 
Perjantaiaamuna bussi suuntasi takaisin Tam-
pereen suuntaan. Pysähdyimme matkan varrella 
Vaajakoskella, jossa pysähdyttiin ostamaan na-
muja Pandan tehtaanmyymälässä. Saavuimme 
takaisin Tampereelle hyvissä ajoin. Tälläkin ker-
taan kirkkariekskursio oli mennyt odotettuun ta-
paan; ei muistikuvia kirkkareista.

Ylhäällä: Rasva_suodatin
Alla: Late III testaa vedenlaadun Jyvääskylässä

Ylhäällä: Pinki-ponkipeliä

Alla: Malliesimerkki koneteekkarin demokratias-
ta, tärkeät päätökset tehdään läpinäkyvästi

Alla: Kyllä hätä keinot keksii
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Koska varsinaiset Kirkastusjuhlat olivat peruttu, 
se ei tarkoittaisi sitä, että omia simulointeja ei 
voisi suorittaa! Lauantaiaamuna alkoi pienimuo-
toinen minikirkkari-osio, johon kuului luonnol-
lisesti aloitusluento, rastikierros sekä tietenkin 
sauna. Sitsit jouduttiin jättämään välistä aikara-
joitteiden vuoksi. Aloitusluennolla tietenkin ar-
vosteltiin kirkkarivastausvideot, ja todettiin yksi-
mielisesti voittajan olevan KoRK. 
Tästä jatkettiin rastikierrokselle, jossa oli erinäisiä 
aktiviteetteja tarjolla. Ensimmäinen rasti oli mal-
lia “Olan kämpälle kävely rasti”. Rastilla mitattiin 
aikaa. Toisella rastilla pulloteltiin hieman raikkai-
ta virvokkeita, kuten makeaa simaa, sitruunaista 
simaa sekä raikasta bissheä.
Pullouksen jälkeen suunnattiin Veikkolan sau-
nalle, jossa maisteltiin juuri pullotettuja, raikkaita 
virvokkeita. 
Saunan jälkeen alettiin suuntaamaan pikkuhiljaa 
jatkoille, ja ensimmäinen pysäkki oli hotelli Her-
mican baari. Paikan päällä oli oikein varsinainen 
terassikeli, ja yhteistuumin päätettiinkin nauttia 
raikkaat, lähes maapallon viimeisimmät Lapin 
Kulta (iii) virvoitusjuomat terassilla.
Oluiden tyhjennyttyä suunnattiin vielä pullotta-
maan muutama raikas virvoitusjuoma Ola-Pekan 
asunnolle. Sieltä suunnattiin taksikyydillä Tup-
sulaan, jossa meitä odotti Sauna & Pata -osio.  
Tupsulasta suurin osa kotiutui noin puoli seitse-
män aamusta.
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Ylhäällä: Poika pullottuu
Alla: Väsy voi yllättää matkaillessa. Toim. huom. 

kiitos Jyrpä pehmeästä alustasta

Vasemmalla: Terassikeli sekä raikkaat virvokkeet
Alla: Terassikeli sekä raikkaat virvokkeet



Retroafterski-sitsit
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Torstaina 20. helmikuuta kokoonnuttiin Bomma-
riin sitsaamaan uudenlaisella kokoonpanolla, kun 
järjestettiin ensimmäiset perinteiset KoRK-Ta-
mArk-Mentor-sitsit. Tällä kertaa sitsien teemana 
oli retroafterski, mikä näkyi kiitettävästi osanotta-
jien asuvalinnoissa. Seremoniamestarina sitseillä 
toimi arvostettu viime vuoden puheenjohtaja Jyri 
Raninen.

Sitseillä oli kaikenlaista ohjelmaa, ja mukana oli 
sekä teekkari- että humanistiperinteitä. Ruokai-
lujärjestyksestä kisattiin rakentamalla oluttölkeis-
tä laskettelukeskusten pienoismalleja sekä leik-
kimielisellä hiihtokilpailulla pitkin betonilattiaa. 
Myös tarjoilut olivat onnistuneet: jälkiruoaksi oli 
kaakaota Mintulla tai Jallulla sekä niin runsain mi-
toin vohveleita, että osa löysi tiensä Bommarin 
luiskallekin.

Lisäksi sitseillä kuultiin muun muassa puhe 
retroafterski:lle. Myös Koneenrakentajakillan 
laulu laulettiin kokonaisuudessaan lisäsäkeistöi-
neen. Tästä ei kuitenkaan, ehkä hieman yllättäen, 
seurannut vastaavanlaista jälkipyykkiä kuin viime 
vuoden vastaavilta sitseiltä alkaneesta tapauk-
sesta. Mentor ja arkkarit näyttäisivät kykenevän 
ymmärtäväisempään yhteistoimintaan kuin ky-
seinen nimeltä mainitsematon kieltenopiskelijoi-
den ainejärjestö, ja hyvä niin. Sitsit sujuivat hyvin, 
ja toivottavasti samalla kokoonpanolla voitaisiin 
sitsata jatkossakin.

Oikealla: Janoinen sere
Oikealla alhaalla: Rakennuskilpailun satoa

Teksti: Daniel Koskikunnas Kuvat: Juho Viitala



Erään illan tarina
KoRK Manin ja Tensorin kaa radal
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Meillä oli just ehkä KOVIN reissu HERVANNAS. 
Se alko ihan perinteisesti!!!

Vedettiin just KoRK Manin ja Tensorin kaa TUO-
RE Audi parkkiin Tamppiareenalle, vaikka tänään 
ei ees ollu penkkipäivä. Siinä pihassa sit tuli joku 
CrossFit kynäniska pelle kyselee, että miks oot-
te menos poispäin salilta ja jätitte auton park-
kiin. No siinä vaiheessa KoRK Manilla meni IHAN 
PANNU JUMIIN!! ja otti repusta esiin kolmen lit-
ran stanun ja veti huikan naamariin. Siinä sit pal-
joo enää kynäniskalla sanomista ku KoRK Man 
vilautti samalla TOSI MASSIIVISIA rintalihaksiaan. 
Todettii sit ETTÄ REENIÄ ON TEHTY ja nauraa 
räkättäen lähettiin kohti Konetaloo. Etunurtsil-
la sit oli tietty joku lipunmyynti ja todettiin et 
IHAN PASKAA MUSAA. Kelattiin hetki ja otettii 
oma mankka (AINAKIN 666 wattia tehoo hei) ja 
soitettiin Sabatonii vittu TÄYSII!! Siinä vähä myy-
jätyttöset säikähti ku tuplabasarit pauhaa ja Re-
servin upseerit (kaikki ainakin ylilutei, ollaan oltu 
IMMOLAS) vähä laulaa SIMO HÄYHÄÄ täysii il-
man paitaa tietty!!! Kylhän me siitä yks keikka sit 
saatii, mut todettii et tänää o rentoutumispäivä.

Sit lähettii kohti SÅÅSsii, ei siis kännii vaa siihe 
safkamestaa. Tensoril oli viel jerkkuu eilosen 
KYYKYN jäljiltä ja vetäs sit käsillään kaljakeissit 
käsissä Konetalon rappuset alle 10 sekkaa!!! Siin 
soossis sit otettiin ainakin KAHET lautaset kana-
riisii, että sais GAINSSIT kuntoo. KoRK Man veti 
viel omalla linjastolla, koska oli kesän painanu 
JOHTAJATASON hommis eli rahaa on. Se osti sit 
purilaisen JA pihvin!!! Oltiin Tensorin kaa että ei 
helvetti mikä määrä PROTSKUU!!! Se iski sit pöy-
tää ja laitto sen pihvin sen purilaisen VÄLII. Siin 
oli jotain paninipoikia venailemas ja ne oli vaan 
että KUINKA KOVA äijjä toi on!!!

Siitä sit heitettiin nuuskat (siberia) YLÄBÖRSÄÄ 
ja lähettii kohti kiltaa. Kiltakäytävällä vaa soi joku 
vitun EEDEEÄM ja hais paskahiilari eli popparit. 

Tensori meni musakoneelle ja pisti EIJJAN soi-
maa nii ei jhaitannu enää aviciit!!! Fuxit säikähti 
raintola SILTAA ja niiden ceeeteeärrät meni ihan 
vihkoon! Sit Tensori oli vaan että väistäkääs vähä 
ku setä vetää. Se veti ainakin ykstoista ENKKAA!!! 
Fuxit vielä kiitteli ku ne sai jotain uusia skinei. 
KoRK Man oli vaan että ENNEN!!! ei ollu skinei. 
Tuumattii vaa että nyt ois LeBron fiilis tossa pal-
lopelis ja KoRK Man nosti pleikkarin eestä limu-
pöydän YHELLÄ kädellä. Siihen tuli jotain ykiläisii 
sanoo et pöytä on liian pitkä. Oltiin vaan ET EI 
OO ja vedettii siinä pelis ainakin KUUS donkkii!!!

Lähettii siitä sit BOMMARII kattelee meininkejä 
ja sit siellä oli jotkut SITSIT. Oltiin vaan että kaikki 
paitsi SABATONIN laulamine on turhaa ja men-
tii juomaan kaljaa MOOTTORISOHVALLE. Siel 
oli säbäpelit käynnis ja KoRK Man vanhana HO-
KARINA oli vaan et tää PUUHELMILAJI on liian 
helppoo!!! Se veti ainaki seittemä HÄKKIÄ siinä 
yhes matsis vaikka oli 20 kaljaa jo alla! Totes vaan 
ettei vaikuta mun PYSSYIHI!!! Sit nauraen lähettii 
menee ja Tensori oli vaa etBOULDEROIDAAS tätä 
betoniseinää pitki hissille. ÄIJJÄHÄ veti ja kalja 
kädes oli jo ylhääl venailees ku TEKIILAN jäbät 
katto MONTTU auki!!!

Siinä sit mietittii et vois käydä vähä SAUNOO!!! 
Suunnattii siitä sit Tornien kautta väliryypylle. 
KoRK Manilla on KATTOHUONE A eli ALFA tor-
nista!!! Siinä sit partsil otettii huikkaa ja katottii 
ku alhaalla jotain tyyppejä LYLLERTÄÄ jo pois 
saunalta. Oltiin vaan et ILTAHAN on vasta ALKA-
MAS!!! Saunalla sit otettii mestat haltuu ja sanot-
tii nakkifuxille että laittaa SABATONII TÄYSILLÄ. 
Voitettii siinä sit PRIMO VICTORIA tahtii ainakin 
kymmene!! peliä! Laitettii ainaki puolet kirjottaa 
nimensä pöydän alle. Katottii siinä sit Tensorin 
kaa että nyt vois painaa löylyy!! Siel oli vaa lau-
lu menos ja iskettii nurkkapaikkaa huutaen TO 
HELL AND BACK. Heitettii KoRK Manin kaa ainkin 
kolme ämpärii löylyy!!



Ei ollu enää muita kohta saunas ku meillä on iho 
ja LIHAKSET timanttii koska meidän idoli on sau-
nahommissa SAUNA-TIMO!!! Paljus todettii että 
vielä menee ja sinä iltana tehtiin TAAS uus ENK-
KA!!! Meitä oli ainakin nelkytviis paljus!!! Laitettii 
sit sen kunniaks KoRKin Tampereelle tuoma KIR-
KA (RIP!!!!) remixi soimaa. Fuxit oli vaan et kuin-
ka te kestätte tätä biisii ja oltiin vaan ET eihän 
meil oo ku TÄÄ ja SABATONI soittolistalla!!!! Sitä 
paitsi ENNEN!!! ei kuunneltu puoli vuotta ennen 
kirkkareita mitään muuta, eikä kirkkareilla nukut-
tu!!! Iskettii sit kans Tensorin ja KoRK Manin  kaa 
HERWANTAPELITIIMI pystyy ja oltiin  että nyt 
näytetään NIILLE!!!! Ostettii joka mesta ja juotii 
joka juoma ja muut vaa LAATTAS!!! Sit viel ta-
peltii kuka saa PROTSKUT eli safkat pelis!!! Kä-
den vääntö ratkas ja Tensori vetäs PROTSKUT 
huivii ja joi ainakin KUUS pilssiä päälle, SUORAA 
kiukaalta!!! KOVA äijjä! Saatii sit kutsu viel WA-
PUN turnauksee mutta todettii että antaa mui-
denkin voittaa JOSKUS!!! Kaikki oli vaa saunalla 
että ME ollaan aika JALOJA ja hyviä tyyppejä, ja 
HERVANNAN kovimpii HERWANTAPELIS!!! Sit 
alko soimaa RUMAT IHMISET ja Tensori vetäs 
TAMPPI-TASON vitsin että ei kyl koske MEITÄ tai 
meidän VATSALIHAKSII!!! Vähä jäi kaivelee kyl ku 
sauna laitettii kii mut vedettii sit pihas vielä askit 
RÖÖKII ku muut siivos!!!

Sit ku sauna meni kii oltiin vaan et VIEL yhet 
etunurtsil!! Oikeesti siis meni kolme salmarii, 
LATEN käsidesipullo ja neljä KEKE lavaa! KoRK 
Manin kaa oltiin vaan että vittu VIRTAUSOPPI 
on jumal tier hommaa ja ratkastiin parit pump-
pujen virtausoptimoinnit PAPERILLE!!! Siinä sit 
SABATONIA kuunnelles huomattii että jotku 
ajaa jo jotain SÄHKÖAUTOJA etuparkkii ja ol-
tiin vaan et ei helvetti se on jo AAMU!!! Kelattii 
et lähetääs täst samoilla silmillä tekeen parit 
DIPPATYÖT loppuu toho säkkituoleille!!!!
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Kuvituskuva

Kuvituskuva



Sanasto
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Aku Ankka, löytyy kiltahuoneen pöydältä tai ainakin hyllystä

Bommari, tuo legendaarinen Rakennustalon urheilun, sitsaamisen ja soitannon pyhä paikka

Cruising, Pyhäjärvellä järjestettävä KoRKin sisävesiristeily

DI, pidetään omaleimaisina, rikkaina ja monipuolisina henkilöinä. 

Euler-Bernoullin palkkiteoria eli ns. tekninen taivutusteoria tulee tutuksi lujuusopinperusteiden 

kurssilla

Force eli voima, yksikkö Newtonn [N]

Gravitaatiovakio, 9.81 [m/s^2]

HiLo-jack, killassa suosittu korttipeli

Ilmainen juoma, koneteekkarin lempijuoma, tästä jo DI osaa kieltäytyä kts. DI

Jäätelö, tätä saat hallituskopista, jos namitöffö ei ole paska

   Kone, kone kone, kone, kone kone

    Limu, tätä saat killan limukoneesta, jos limumies ei ole paska

        Mörrimöykky, teekkarisauna tekniikankadun siimeksessä

         Naisten kaljailta, Eija Sinikan ikivihreä. TOP-listoiltakin tuttu   
      hitti

     Opintopiste, noppa, näitä saat kerätä 300 kappaletta ja sitten  
           olet valmis. Kts. DI

      Punainen, se väri jota tunnustat tästä eteenpäin

       Q, lämmön yksikkö

          Rasputin, tamperelaisten teekkarien laulukirja

Tästä jokaisen KoRKkilaisen sanastoa, sanakoetta voi pyytää lähimmältä hallituslaiselta.



Säh(v/k)ökilta, se huonompi ja rumempi
    kilta Hervannasta

Teekkari, syntyy aina Wappuisin kasteesta 
Uusinta, näitä ei kannata harrastaa 

Vuksi eli fuksi eli phuksi, ensimmäisen vuoden 
     opiskelija, ei vielä kastettu koskessa  

Wappu, jokaisen fuksin ja teekkarin parasta aikaa, ei lopu 
XQ, excursio, kilta reissunpäällä

Yki, eli ympäristöteekkarikilta, kiltakäytävän kaveri toisesta päästä käytävää

Zarillo, jokaisen krapulaisen pelastaja Duossa

Åbo, eli Turkune, tuorein kaupunki Suomessa, jossa koulutetaan jalointa kansaa, eli 
      koneteekkareita

Ännäs vuosi, nää on niitä setiä ja tätejä

Örvellys, koneteekkarille joskus sallittava olotila
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C, niinkuin cruising, eli kruisinki, aina paistaa kun koneteekkari on laivalla



BINGO
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Muista ottaa todiste, jos ruksitat bingoruudun! Ensimmäinen bingon voittaja palkitaan suurin juh-
lallisin menoin. Nimi julkaistaan seuraavassa KoRKkiruuvissa, ja juhlakahvit pidetään kiltahuoneella.
Voittajalle luvassa myös palkkio! Palautus m.-muotoisena dokumenttina päätoimittajan telegramiin 
@birkiee. 
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Tarkista avoimet työ-
paikat:

www.cargotec.com/en/
careers/


