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Pääkirjoitukset
Kesällä on kivaa! Saa istua kahdeksan
tuntia päivästä sisällä, omaa eläkettä
tienaten. Toimiston ikkunasta ulos
aurinkoiselle pihalle katsellessa
harhautuvat ajatukset väkisinkin
menneeseen fuksivuoteen. Kaikki
moninaiset,
tapahtumarikkaat
häppeningit eivät varmasti unohdu
ikinä.
Taitavasti vuoden aikana oppi
yhdistämään opiskelun ja muut
aktiviteetit. Edes kemian harkkoja ei
tarvinnut jättää kyykän takia väliin, vaan
sielä pystyi käymään pelien lomassa :)
Väkisinkin tulee ikävä takaisin kouluun.
Ottakaa kaikki irti ensimmäisestä
vuodestanne TTKK:lla!

jenni

Fuksipassi. Fuksi-info. Fuksisauna.
Fuksiolympialaiset.
Fuksikala.
Fuksinakki. Fuksiwunderunde. Fuksitäti.
Fuksimessut. Fuksikyykkä. Fuksikiertoajelu. Fuksiexcu. Fuksijäynät.
Montako fuksivuotta saa viettää ennen
kuin täytyy alkaa opiskella?
Koneenrakentajakilta.
Konetalo.
Konehelvetti. Kone-Cup. KoRK-Cruising.
Punakone. Korkkiruuvi. Kaikkien kaveri.
Kone on rautaa. Koneosasto. #kork.
Koneteekkari. Konefuksi. Onkohan
killassa vapaita koneita?
Opintoviikko. Noppa. Fysiikan työt.
Selkkari. Harkkatyö. Bumerangi.
Perusopinnot. Kukkanen. Inssimatikka.
Montako opintoviikkoa täytyy saada, ettei
opintotuen tulo lopu?
Mukavaa, että päätit tulla koneelle.

paula
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Puheenjohtajan tervehdys
Koneenrakentajakillan puheenjohtajana haluan toivottaa teidät lämpimästi tervetulleiksi
TTKK:uun, Koneosastolle sekä tietysti Koneenrakentajakiltaan.
Koneenrakentajakilta, tuttavallisesti KoRK, on TTKK:n konetekniikan opiskelijoiden
yhdysside. KoRK perustettiin 34 vuotta sitten tuottamaan jäsenilleen palveluita ja
valvomaan heidän etujaan.
Päivittäisistä KoRKin tuottamista palveluista merkittävimpiä ovat kopiokonepalvelut ja
opiskelumateriaalivälitys, joita kilta tarjoaa omakustannehintaan, ilman voitontavoittelua.
Lisäksi killan jäsenille tarjotaan kovalevytilaa ja tulostuspalveluita harjoitustöiden
tekemistä varten. Tämän kaiken saa omakseen maksamalla killan vuosittaisen
jäsenmaksun, jonka suuruus on ainoastaan 25 markkaa, naurettavan halpaa siis.
Jäsenmaksulla saa myös vaikuttaa killan toimintaan äänestämällä sen kokouksissa ja
mahdollisuuden osallistua killan excursioille ja muihin vastaaviin tapahtumiin.
Erilaisten palveluiden lisäksi kilta toimii jäsentensä etujen valvojana ja teemmekin
Koneosaston kanssa yhteistyötä lähes päivittäin, lähinnä opetukseen ja sen kehittämiseen
liittyvissä kysymyksissä. Kilta ja osasto ovat toisilleen tärkeät yhteistyökumppanit.
Tietenkin järjestämme myös paljon vapaa-ajan aktiviteettia. Joku voisi sanoa sen olevan
jopa etusijalla. Siitä ei sen enempää, tulette tutustumaan.
Palveluita ei ole, jos ei ole paikkaa missä niitä tuotetaan. Killan toiminnan ytimen
muodostaakin kiltahuone, joka sijaitsee keskellä TTKK:n Konetaloa, suurten luentosalien
välissä. Kiltahuone on aina auki ja päivisin se tarjoaakin mukavan sosiaalisen ympäristön,
johon kaikki ovat tervetulleita. KoRK on kaikkien kaveri!
Teille tuleville fukseille killan toiminta näkyy heti syksyn alussa tutorointina. KoRK järjestää
koneosaston uusien opiskelijoiden tutoroinnin heti koulun alettua. Tutorien tehtävä on
auttaa teitä kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä.
Olkaa rohkeita ja kysykää!!! Kannattaa hoitaa ajoissa
kuntoon kaikki asuntoon ja opintotukeen liittyvät asiat sekä
ilmoittautua kouluun. Mikäli näiden kanssa on ongelmia,
auttaa oma tutorinne teitä mielihyvin.
Muistakaa olla aktiivisia koulun alettua niin opiskelussa,
harrastuksissa, kavereiden hankkimisessa, kuin myös
kiltatoiminnassa. Opiskelun on sanottu olevan elämänne
parasta aikaa ja tämä on varmasti aivan totta. Ottakaa siitä
ajasta kaikki irti!

esko heinonen
puheenjohtaja
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Moikka te uudet fuksit!
Olen fuksitätinne Hanna. Olin viime vuonna samassa tilanteessa kuin te olette nyt:
luin saamaani fuksilehteä ja yritin sisäistää yhdellä kertaa kaikkea sen antamaa
infoa, mutta huomasin sen olevan mahdotonta. Onneksi minulla oli silloin mukava
fuksitäti ja tutor, jotka neuvoivat ja joilta saatoin kysyä apua.
Nyt on minun vuoroni auttaa ja neuvoa teitä opiskeluelämän alkuun, niin itse
opiskeluun kuin teekkarikulttuuriinkin. Eli olen killassa ihan vain teitä varten. Olen
toisen vuoden opiskelija. Vietän suurimman osan koululla vietetystä vapaa-ajastani
kiltahuoneella, mistä olenkin saanut monia hyviä kavereita. Uskon että sinäkin tulet
viihtymään siellä, KoRK:han on kaikkien kaveri!
Ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan tutor-ryhmiin, jonka kanssa mm. kiertelette
koululla. Tutor opastaa koulun tavoille ja kertoo ensimmäisten viikkojen ohjelmasta
sekä neuvoo miten tulette löytämään oikeisiin luentosaleihin. Tutor-ryhmästäsi löytyy
usein juuri sitten ne parhaat opiskelukaverit tai ainakin heistä tulee hyviä tuttuja.
Teille on järjestetty paljon ohjelmaa parille ensimmäiselle viikolle. Maanantai-iltana,
kun olette ensin päivällä tutustuneet koulumme saloihin, on Konetalon sisäpihabileet.
Sinne kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan. Siellä tutustuu muihin konefukseihin,
ja saattaa paikalla vierailla porukkaa muistakin killoista. Itse löysin sisäpihabileistä
parhaat opiskelukaverini (vaikka aluksi tuntuikin hieman yksinäiseltä). Ilta jatkuu
sisäpihabileistä Hervannan paikalliseen baariin Sirkukseen... Muuta järjestettyä
ohjelmaa on Tampereen kiertoajelusta peli-iltaan ja pubikierroksesta leffailtaan, mutta
niistä tarkemmin viimeistään syksyllä.
Jo sisäpihabileistä saatte ensimmäisen leiman tutorinne antamaan fuksipassiin.
Se on vihkonen johon keräätte pisteitä/leimoja eri tapahtumista. Teekkarilakin
saaminen Wappuna edellyttää 180 pisteen keräämistä mutta se on kuitenkin
helppoa ja hauskaa puuhaa aktiivisena fuksina :)
Minulta voi aina tulla kysymään asiasta kuin asiasta
ja ellen osaa heti vastata, otan asioista selvää.
Näemme toisemme jo ensimmäisenä päivänä ja
tulemme varmasti usein käytävillä ja kiltahuoneella
vastaan, eli tulkaa vain juttelemaan. Olen teihin
yhteydessä meilitse koko fuksivuotenne ajan,
kertoilen tapahtumista ja kyselen kuulumisia eli
tulette kuulemaan minusta vielä paljon!
Nauttikaa nyt vielä kesästä ja nähdään sitten
syksyllä!

terveisin fuksitätinne hanna
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Tervetuloa

hervantaan!

Kuvankauniissa Ahvenisjärven
ympäristössä silmä lepää.

Hervanta tunnetaan mm.
lintubongaajien Mekkana.
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Europub Kultainen apina terasseineen on eräs Hervannan
suosituista kohtaamispaikoista.

Mikontaloa pidetään Hervannan
suurinpana ja kauneimpana, eikä
suotta.

Sirkuksen keskeinen sijainti Hervannan sydämessä houkuttelee
paikkaan monenkirjavaa bilekansaa.

Hervannan grilli palvelee nälkäisiä
asiakkaitaan viihtyisässä ympäristössä sopivasti bommarireitin varrella.

Hervannan kauppakeskuksesta löydät
niin marketteja kuin myös palvelevia
erikoisliikkeitä ja idyllisiä putiikkeja.

Monipuolisia ulkoilukeskuksiakaan
ei tarvitse lähteä etsimään kaukaa.
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XQ?!
Ekskursiot
ovat
huviretken ja opintomatkan yhdistelmiä,
painottuen
milloin
enemmän huviin, milloin
opintoihin. Matkojen
tarkoituksena on toimia
mukavana välipalana
välillä yhdeltä puurtamiselta tuntuvan koulutyön
lomassa, tehdä erilaisia
konealan
yrityksiä
tutuiksi kiltalaisille, sekä
tietysti myös päinvastoin.
Matkaan lähdetään
yleensä yhteen bussiin
sopivalla joukolla ja
reissujen kesto on
tavallisesti päivästä
kahteen.
Excut ovat jo pitkään
olleet olennainen osa
KoRKin
toimintaa.
Matkakohteiksi valitaan
yleensä jokin konealaa
lähellä oleva yritys tai
yrityksiä ja myös muita
mielenkiinnon piiriin
kuuluvia kohteita, kuten
panimoita. KoRK on
perinteisesti järjestänyt
vain
konefukseille
tarkoitetun excun heti
alkusyksystä Poriin,
erääseen prosessiteollisuuden laitokseen
tutustumaan
itse
valmistusprosessiin,
sekä varsinkin itse
lopputuotteeseen.
Mainittakoon,
että

Exculla voidaan tutustua esim. virvoitusjuomatehtaaseen.

kyseisen liikeyrityksen
päätehdas on Keravalla,
lopun matkakohteesta
saattekin sitten päätellä
itse.
Lisäksi killan vakioexcuihin
kuuluvat
yleensä kerran lukukaudessa järjestettävät
päivän mittaiset sivistyneet, sekä yleensä
kaksi-, joskus (vanhoina
hyvinä aikoina) myös
kolmepäiväiset rankat.
Sivistyneet excut ovat
yleensä
tarkoitettu
opinnoissan jo hieman
pidemmälle ehtineille.
Näillä matkoilla pystytään
tutustumaan
huomattavasti rankkaa
excua tarkemmin, kun
käytössä on aikaa lähes

koko työpäivä. Lisäksi
yritysesittelyt on yleensä
räätälöity kuulijoiden
mielihalujen mukaan
käsittelemään esimerkiksi tuotantoa tai
tuotekehitystä, jolloin
vierailuista todella voi
saada virikkeitä omiin
opiskeluihin.
Rankalla exculla vaihdetaan taas enemmän
vapaalle, vedetään
päälle haalarit ja otetaan
evääksi mahdollisesti
jotain muutakin viljatuotetta kuin ruisleipää.
Yrityksissä käydään vain
tunnin parin vierailulla,
joilla ehditään ehkä
katsoa joku yleensä
valitettavan uuvuttava
kalvoshow, sekä teke-
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kiltahuoneelle tai lähibaariin kertaamaan
excumuistojaan.

Tauot ovat olennainen osa bussilla matkustamista.

mään pieni tehdaskierros. Lisäksi kiitettävän useat suomalaisyritykset ovat olleet
valmiita täyttämään
koneteekkariporukan
masuja kiinteällä ruualla.
Yritysvierailun päätteeksi sullotaan konekansa taas takaisin
bussiin ja matkataan
seuraavaan yritykseen.
Tätä kuviota toistetaan
n. kaksi - kolme kertaa,
kunnes ollaan päädytty
yöpymispaikalle.
Yöpymiset on yleensä
hoidettu siskonpetimakuupussi -linjalla,
joskin ehkä ahkeran
yöelämään tutustumisen
vuoksi yö tahtoo jäädä
varsin lyhyeksi, eikä
kovastakaan makuupussin paikasta näin
ollen ole yleensä ollut
suurta haittaa. Epäinhimillisen
aikaisin
aamulla yrittääkin (tässä
vaiheessa jo ehkä
lievästi
hajonneen
oloinen)
excursio

vastaava saada lastattua epämääräistä
karjalaumaa muistuttavan, hitaasti ja pätkien
aamupalaa mussuttavan
joukkion
takaisin
bussiin, jolla lähdetään
aamun ensimmäiseen
excukohteeseen. Ja
taas istutaan bussissa ja
käydään firmoissa,
kunnes jossain vaiheessa päädytään takaisin
lähtöpisteeseen, eli
koulun
pihaan
ja
excuilijat
palaavat
koteihinsa keräämään
voimia, tai kovakuntoisimmat

KoRKin vakioexcursioihin kuuluu myös
Wapunaikaan järjestettävä Tampin (Tampereen Teekkarien Wappulehti)
myyntireissu
Turkuun.
Matkalla
tutustutaan Wärtsilän
dieselmoottoritehtaaseen ja turkulaisiin
ravitsemusliikkeisiin,
sekä yritetään kaupata
paikallisille aboriginaaleille
muutama
Tamppi. Viime vuosina
matka on saavuttanut
suuren suosion ja
lähtijöitä on riittänyt
kaikista killoista.
Lisäksi kesän mittaan
selvitellään mahdollisuuksia pitkän (n. 10
päivää)
KeskiEuroopan excursion
tekemiseksi syksyllä.
Valitettavasti reissun
toteutuminen riippuu
vielä monesta asiasta,
eikä ole lainkaan
varmaa.
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Excuohjeet
-

-

-

-

Seuraile ilmoitustauluja, webbiä ja
uutisryhmiä excumainoksien toivossa.
Tarkista, kenelle reissu on tarkoitettu.
Kaikille matkoille ei vielä oteta fukseja,
vastaavasti fukseille järjestetään oma
excursio.
Tarkista, että excupäivä sopii kalenteriisi.
Korjaa kalenteria tarvittaessa.
Tarkista milloin matkalle ilmoittautuminen
alkaa. Mene ajoissa paikalle mukanasi
matkan maksu (yleensä n. 50mk), koska
matkat ovat viime aikoina myyty aina
loppuun.
Seuraile sähköpostiasi, jonne excuvastaava lähettää ilmoittautuneille
lisäohjeita. Jos ohjeita ei kuulu, meilaa
excuvastaavalle, sillä häneltä on ehkä
tippunut juuri sinun meiliosoitteesi pois, tai
hän on kokonaan unohtanut lähettää ohjeet
(excuvastaavakin on vain ihminen :).
Ole lähtöaikana ajoissa paikalla, mukanasi se varustus, mitä lisäohjeissa
on mainittu (haalarit, makuupussi ym.)
Jos kyseessä on rankka excu, on mahdollista ottaa matkalle vähän
nestemäistä evästä. Säilytä kuitenkin tolokku talakkunan syönnissä,
kohteissa on pystyttävä käyttäytymään fiksusti. Kukaan ei halua
ympärikännistä laumaa käymään toista kertaa, lisäksi joissain kohteissa
yksi harha-askel saattaa aiheuttaa esim. koko valmistuslinjan
pysähtymisen. Yksi mokailija polttaa omansa lisäksi myös kaikkien muiden
teekkarien maineen. Fiksumpi
siis on aloittaa kännäilyt vasta
viimeisen tehdasvierailun
jälkeen.
- Vaikka esittely ei alentuneen
keskittymiskyvyn takia satukaan
kiinnostamaan, pidetään suu
silti kiinni. Fiksujen ja
asiaankuuluvien kysymysten
esittäminen kuuluu kuitenkin
asiaan.
- Bussin lattialle ei ole missään
olosuhteissa
suotavaa
oksentaa.

seppo pyykkö
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Opiskelua Koneosastolla
Toisaalla tässä julkaisussa on kerrottu
konetekniikan taustasta ja mahdollisuuksista sen parissa. Tässä tarinassa
kerrotaan tulevista opinnoistasi
Koneosastolla sekä annetaan vihjeitä
menestyksekästä opiskelua varten.
Harppaus lukiosta korkeakouluun on
suuri, mutta sitä ei kannata pelätä!
Opintosi fuksivuonna koostuvat
opiskelusta sekä vapaa-ajan vietosta.
Näiden kahden raja tulee ensimmäisenä
syksynä olemaan aika häilyvä.
Opinnoissa on yleensä tarkoitus oppia
uusia asioita (matematiikka, fysiikka,
mekaniikka, teekkarikulttuuri jne.) ja
saada aiheesta valmis diplomiinsinöörin tutkinto, joka on laajuudeltaan
180 opintoviikkoa (ov) (teekkarikulttuurista ei saa opintoviikkoja:)).
Koneosastolla
keskimääräinen
valmistumisaika on tällä hetkellä hieman
yli kuusi vuotta.
Aluksi hieman siitä, mitä ensimmäisten
vuosiesi opinnot tulevat olemaan. DItutkinto koostuu perus-, koulutusohjelmakohtaisista, ammattiaine- ja
vapaavalintaisista opinnoista. Kaksi
ensimmäistä vuotta kuluvat pääosin
perus- ja koulutusohjelmakohtaisissa
opinnoissa, jotka ovat laajuudeltaan 75
ov. Jutun lopussa on lista näistä
kursseista jaoteltuna suoritusvuosiin.
Tämän siis tulisi olla tavoitteena.
Kukkasten opinnot eroavat hieman

matematiikan, fysiikan ja kemian
kurssien osalta. Yllä olevista kursseista
ei vielä tule sitä 40 ov vuodessa, joten
jotain lisää pitäisi ottaa. Kannattaa kysyä
neuvoa tutoreilta, opintoneuvojalta sekä
vanhemmilta tieteenharjoittajilta, mitä
kursseja kannattaa lisäksi suorittaa.
Jutun lopussa olevassa taulukossa
olevien kurssien lisäksi perusopintoihin
kuuluu 6 ov kieliopintoja sekä 2 ov
harjoittelua. Kieliä ei yleensä vielä
fuksina opiskella, koska kursseille
pääseminen on kiinni opintoviikoista.
Jos kurssille on tulijoita enemmän kuin
mitä maksimi ryhmäkoko on, karsinta
suoritetaan opintoviikkojen mukaan.
Opinto-oppaassa kurssien suoritusajankohdat on laadittu siten, että
tutkinto suoritettaisiin neljässä ja
puolessa vuodessa, siis 40 ov vuodessa.
Seuraavalla sivulla on annettu ohjeita,
miten tähän päästään ja paljon
muutakin…
Muista, että korkeakouluelämä ei ole
pelkkää opiskelua. Liika opiskelu
hajottaa pään, mutta toisaalta liika
juominen liuottaa sen. Korkeakoululta
löytyy niin paljon erilaista toimintaa, että
löydät varmastikin itsellesi jotain.
Fuksivuonna kannattaa osallistua
mahdollisimman paljon teekkarikulttuuriin tutustumiseen, mutta kuitenkin
niin, että opinnotkin tulee hoidettua :).
Tervetuloa viettämään elämäsi parasta
aikaa!!!
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40 ov:n vuosisaalis edellyttää kokopäiväistä opiskelua ja vaatii tarkkaa
ajankäyttöä.
Yli 40 ov vuodessa hyvin arvosanoin ei jätä paljoa vapaa-aikaa.
Kesälläkin voi opiskella.
Panosta arvosanoihin. Hyvän keskiarvon arvostus lisääntyy koko ajan
myös työelämässä.
Kerää ainakin 23 ov vuodessa, jotta opintotuki on taattu.
Kurssiarvosana on suoraan verrannollinen luennoilla/harjoituksissa
käytettyyn aikaan.
Jos et aio käydä luennoilla, käy kuitenkin ehdottomasti aina
ensimmäisellä luennolla.
Matematiikka, kuten muutkin aineet, vaikeutuvat huomattavasti lukiosta
totuttuun. Korkeakoulussa korostetaan ajattelua eikä ulkoa oppimista.
Armeijasta tuleville matematiikan kertaus kesän aikana ei olisi
pahitteeksi :).
Ei auta, että käy pelkästään luennoilla ja harjoituksissa. Suuri osa
työstä on kotona yksinäistä puurtamista.
Kotona kahdesti tehty tehtävä on tentissä tuskattomampi – KoRKin
Internetistä löytyvään tenttiarkistoon kannattaa tutustua.
Hoida perus- ja koulutusohjelmakohtaiset kurssit heti pois kahden
ensimmäisen vuoden aikana. Ne eivät aina tunnu kovin motivoivilta,
mutta ovat välttämättömiä esitietoja moniin ammattiaineisiin ja tuntuvat
vielä ikävämmiltä sitten seitsemäntenä vuonna.
Älä missään tapauksessa jätä fysiikan töitä roikkumaan! Jos et suorita
niitä fuksivuonna, ne jäävät viimeiseksi kurssiksi, jonka suoritat ennen
valmistumista! Ja samat ohjeet pätevät myös dynamiikkaan ja
lämppäriin (lämpötekniikan perusteet, nykyisin termodynamiikan
perusteet).
Tee opintosuunnitelma – opintoneuvoja auttaa.
Tutustu opinto-oppaaseen. Saat näkemystä, mitä kaikkea
korkeakoulussa voi opiskella ja mitä muissa koulutusohjelmissa
opiskellaan.
Kiltahuoneella kannattaa käydä. Kaiken muun mukavan lisäksi siellä
saa arvokkaita vinkkejä opiskelua ja eri kursseja varten vanhemmilta
tieteenharjoittajilta.
300 fuksipisteen keruu lukuvuoden aikana ei ole este 50 ov:n
saamiseksi fuksivuonna, tosin 180 riittää ihan hyvin.
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timo karvinen
opintoguru

I

II

Syksy
Tietotekniikan perusteet, 2 ov
Insinöörimatematiikka 1, 5 ov
Insinöörifysiikka 1, 4 ov
Statiikan perusteet, 2 ov
Koneenpiirustus ja Cad-perusteet, 3 ov
Fysiikan työt, 2 ov
Lyhyt insinöörikemia, 2 ov

Syksy
Vektorianalyysi, 3 ov
Koneenosaoppi, 3 ov
Turvallisuustekniikan perusteet, 2 ov
Teollisuustalouden peruskurssi, 3 ov
Materiaalit ja niiden valinta, 3 ov
Sähkötekniikan perusteet, K, 3 ov
Tuotantojärjestelmät ja -verkot, 3 ov

Kevät
Insinöörimatematiikka 2, 5 ov
Insinöörifysiikka 2, 4 ov
Dynamiikan perusteet,3 ov
Lujuusopin perusteet, 3 ov
Koneenpiirustus ja Cad-perusteet (jatk.),
3 ov
Fysiikan työt (jatk.), 2 ov

Kevät
Fourier’n menetelmät, 3 ov
Termodynamiikan perusteet, 3 ov
Hydrauliikan perusteet, 3 ov
Materiaalit ja niiden valinta (jatk.), 3 ov
Ohjelmointi I, 3 ov
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1. viikko
27.8. maanantai
Koulu alkaa fukseilla!
Illalla tutustutaan oman ja muiden koulutusohjelmien fukseihin sekä
huippuihaniin tutoreihin sisäpihabileissä Konetalon sisäpihalla klo 18
alkaen. Sisäpihalta siirrytään jatkoille Sirkukseen.
28.8. tiistai
Klo 19 KoRK viettää leffailtaa, kysy leffankatsomispaikka tutoriltasi!
29.8. keskiviikko
Päivällä fuksikiertoajelu , jolla tutustut uuteen opiskelukaupunkiisi
ammattitaitoisten matkaoppaiden johdolla. Vaikka Tampere olisikin jo
ennestään tuttu, kannattaa silti lähteä mukaan, sillä ei voi etukäteen tietää,
mitä uutta oppii…;)
N. klo 18-19 (tutorisi tietää tämänkin ajankohdan tarkemmin) KoRK, sinä
mukaan lukien, keskittyy olennaiseen ja lähtee kiertämään keskustan
pubeja.
30.8. torstai
Tälle päivälle on jo hyvissä ajoin tilattu hyvä sää, sillä kello 18:sta eteenpäin
KoRK viettää urheiluiltaa.

2. viikko
3.9. maanantai
Vanhatkin kähmyt saapuvat kouluun, ja lukuvuoden avajaisbileitä
vietetään Sirkuksessa. Ennen bileitä valmistaudutaan kiltahuoneella.
4.9. tiistai
Klo 12.15 on kiirehtivät kaikki fuksit innolla KoneenRakentajaKillan fuksiinfoon, jossa he kuulevat elintärkeää tietoa kiltatoiminnasta ja
teekkarikulttuurista.
Illalla saunotaan teekkarisaunalla KoRKin ja TVIKin (tekstiili- ja
vaatetusinsinöörikilta) fuksisaunan merkeissä.
5.9. keskiviikko
Klo 13 konefuksit tutustuvat TTKK:hon koulusuunnistuksen merkeissä.
6.9. torstai Lauluilta
Päätalon takaparkissa KoRK laulaa hittibiisejä koneteekkareiden laulukirja
Wirsusta ja ottaa jopa mielellään mukaan muidenkin kiltojen edustajia.
Lauluilta alkaa klo 18.
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...ja syksymmällä
20.9. Maineensa veroinen KoRK-cruising lähtee Laukontorilta kiertelemään
Pyhäjärvelle.
27.9. Kone-Cup kerää TTKK:n jalkapalloeliitin taistelemaan mestaruudesta ja me
loput seuraamme vauhdikasta ja vaarallisia tilanteita sisältävää jännitysnäytelmää kentän
laidalla suosikkejamme kannustaen. Samaisena päivänä on myös syysbommarit.
20.9. Fuksimessuilla esittäytyvät koulumme killat ja kerhot.
3.10. Fuksiwunderundella suunnistetaan kaupungissa joukkueissa, eikä kukaan
halua jättää tätä tapahtumaa väliin!
1.11. KoRKin ja TVIKin yhteinen fuksikala , jonka jälkeen Hyperventilaatiobileet Sirkuksessa.
8.11. Fuksijaoston fuksisauna on vain fukseille tarkoitettu vallankin tiivistunnelmainen saunailta.

Mikäli jotain olennaista jäi kertomatta, hallituslaisia saa vaivata kesänkin aikana.
He vastaavat vallan mielellään kiperiin kysymyksiin, joita mm. tämän lehden
sisältö herätti.
Puheenjohtaja Esko Heinonen eh@cc.tut.fi 050 323 9989
Teollisuusvastaava, vpj Seppo Pyykkö spyykko@cc.tut.fi 050 582 3492
Talousvastaava Juhani Hornborg hornis@cc.tut.fi 0500 873 063
Rahastonhoitaja Johanna Iivonen iivonenj@students.cc.tut.fi 0500 878 682
Sihteeri Katri Virtanen virtanek@cc.tut.fi 040 757 7213
Tiedotusvastaava Maiju Markova markova@cc.tut.fi 050 354 8084
Kulttuurivastaava Mirva Enroos enroos@cc.tut.fi 050 358 3302
Fuksitäti Hanna Salminen salmineh@students.cc.tut.fi 050 338 7445
Opintovastaava Aleksi Kyllästinen kyllasti@students.cc.tut.fi 040 704 2847
Sauna- ja liikuntavastaava Simo Laitinen slaitine@students.cc.tut.fi 040 845 8438
Kopiokonevastaava Simo Suolahti suolahti@students.cc.tut.fi 040 765 4942
Projektisihteeri Miia Korpela korpelam@students.cc.tut.fi 050 345 9036
Projekti- ja tiedotussihteeri Minna Lanz lanz@cc.tut.fi 050 327 2426
Tiedotussihteeri Jenni Laaksonen laakso37@students.cc.tut.fi 040 591 6918
Tiedotussihteeri Paula Niskasaari niskasaa@students.cc.tut.fi 040 737 5859
Kanttori Petteri Rekimies patteri@cc.tut.fi 050 599 3803
Kiltamestari Johannes Räikkönen joraikko@cc.tut.fi 041 516 1976
ATK-vastaava Tomi-Matti Henttonen tomavil@cc.tut.fi 040 562 8656
Isäntä Jaakko Kleemola kleemolj@cc.tut.fi 040 593 8227
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ELÄMÄÄ ON MYÖS TALVELLA!
Normaalisti talvella pimeinä ja kylminä
hetkinä kuluu kaikki vähäinenkin energia
siihen, että yrittää keksimällä keksiä
jonkinlaista
tekemistä.
Täällä
korkeakoululla ei tätä ongelmaa ole –
kiitos perinteisen suomalaisen lajin,
kyykän.
Viimeistään fuksikyykässä pääsee
tutustumaan ensimmäistä kertaa kartun
ja kyykkien symbioosiin. Joukkueemme
järkytti tuomaria heti kilpailu-uran
alkutaipaleella ilmoittamalla saapuneensa heittämään kepakolla tikkuja
nurin. Pienestä alkukömpelyydestä
selvittyämme pääsimme tämän jalon
pelin saloihin nopeasti sisään, ja hetken
pelattuamme alkoivat jopa säännötkin
selvitä.

Voittajajoukkue on se, joka on onnistunut
saamaan vähiten miinus pisteitä.
Tarkemmin pelin pisteet lasketaan
seuraavasti:
Eturajalle jäänyt kyykkä
-2 p
Neliöön jäänyt Kyykkä
-2 p
Kyykkä neliöiden välissä
-2 p
Kyykkä pelineliöiden rajalla
-1 p
Säästöön jäänyt karttu
+1 p
Tuomarit kuuluvat myös kyykkäkentän
olennaiseen kalustoon. Pistelaskun
yhteydessä
kannattaa
mennä
jututtamaan tuomaria ja tarjota tälle
hieman lämmikettä torjumaan ikävää
kylmettymistä. Todistettavasti roima
tappiokin saattaa kääntyä yllättäen hyvin
niukaksi häviöksi, tai jopa tasapeliksi.

Pelin ideana on saada kyykät
pois peli-neliöstä heittämällä
niitä kartuilla. Eniten kyykkiä
pelineliöstä ulos saanut joukkue
on voittaja. Pojat heittävät
avausheiton
heittoneliön
takarajan
takaa,
tytöt
heittoneliön eturajan takaa.
Avaus on tapahtunut, kun lyönti
vie kyykän ulos pelineliöstä.
Pelin aikana saattaa korviin
kantautua sellaisia sanoja kuten
hauki, pappi tai akka. Hauella
tarkoi tetaan sitä, kun karttu
luiskahtaa kyyk-kien lomitse
osumatta niihin. Pistelaskun
kannalta oleellisia ovat pappi,
joka on neliön rajalle jäänyt
kyykkä ja akka, joka on
pelineliöön jäänyt kyykkä.
Akasta ropsahtaa –2 ja papista
–1 pistettä.
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Suureksi yllätykseksi joukkueemme ei
päässyt fuksikyykässä alkusarjoja
pitemmälle. Päivä kului kuitenkin
rattoisasti muiden pelejä katsellessa
virvokkeita nauttien. Illalla suuntasimme
kulkumme kohti Teekkarisaunaa
hiomaan uutta ja voitokkaampaa
pelistrategiaa kyykkäkarsintaa varten.

Päivä kului kuin siivillä, ja pimeä
laskeutui ennen kuin mestaruus oli
ratkennut. TTKK:laiset voivat olla ylpeitä
itsestään, sillä yleisen sarjan
mestaruuden voitti Tamperelainen
joukkue. Jatkoille siirryttiin hyvinkin
hilpeissä tunnelmissa hämyiseen
bommariin.

Kyykkäkarsintaan (jonka voittajajoukkue
pääsee Akateemiseen MM-kyykkään
maksutta) joukkueemme oli hionut
taktiikan viimeisen päälle kuntoon.
Auringosta nauttien viskoimme kyykkiä
ulos kentältä kuin vanhat tekijät.
Tälläkään kertaa emme unohtaneet
tuomareitamme, jotka saivat nauttia
kuumaa kahvia lisukkeineen meidän
seurassamme. Jostain kumman syystä,
huolimatta loistavista taidoistamme,
emme päässeet näyttämään kykyjämme
jatkoeriin. Aika ei kuitenkaan päässyt
käymään
pitkäksi
seuratessa
”kokeneempien” edesottamuksia
pelikentällä ja sen läheisyydessä. Upea
ja aurinkoinen kyykkäpäivä huipentui
Teekkarisaunalle, jossa meno vain parani
ja sen myötä kirvelevät tappiotkin
unhoittuivat.
Kaikki kyykän ympärillä pyörivät
tapahtumat huipentuivat Akateemisen
kyykän MM-kisoihin. Hervanta täyttyi
haalaripukuisista pelaajista, jotka olivat
taivaltaneet
tänne
Suomen
etäisimmistäkin kolkista. Jokainen
koulun lähistöllä ollut parkkipaikka ja
hiemankin tasaista muistuttanut kohta oli
muutettu kyykkäkentäksi. Aamu
yhdeksältä alkoi koitos, jota ei hevin
unohda tai paremminkin sitä ei halua
unohtaa.
Pelit saatiin nopeasti pelattua ja
siirryimme kentän laidalle katsastamaan
muiden kyykkäkenttien tarjontaa. Kaunis
talvinen ilma ja mintulla höystetty kaakao
saivat olon tuntumaan taivaalliselta.
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KoRKin wallanhenkilöt
2001

Esko Heinonen, puheenjohtaja, pitää
teekkarikulttuurista, teekkaribileistä,
ilmaisesta wiinasta, laskettelusta ja
moottoripyöristä, mutta ei pidä bommarin
rakentamisesta, bommarijärkkäriydestä,
bommarin siivoamisesta, ilmaiswiinabileiden jälkeisistä aamuista eikä KoRKin
puheenjohtajan
vaihtorituaalista.

Talousvastaava Juhani Hornborgin
lempiruoka on SikaNauta, mieliaine
koulussa tyttöjen liikunta ja toiveammatti korkeapalkkainen,
matalavastuinen
työ, jossa ei
tarvitse tehdä
juurikaan mitään.

Sihteeri Katri
Virtanen ei pidä
kossuarpajaisista
eikä
viskistä,
haluaisi matkustaa
Australiaan,
Meksikoon
ja
Brasiliaan ja edustaa killan uusinta
känniääliösukupolvea.

Teollisuusvastaava
ja varapuheenjohtaja Seppo Pyykkö pitää
kotimaisesta
keskioluesta,
amerikkalaisista sähkökitaroista,
italialaisista moottoripyöristä sekä
tytöistä valmistusmaasta riippumatta. Ei
kuitenkaan
erityisesti
välitä
amerikkalaisesta
keskioluesta,
italialaisista sähkökitaroista eikä
kotimaisista moottoripyöristä.

Rahastonhoitaja
Johanna Iivonen pitää killan
miespuolisten
henkilöiden
ulkonäön arvostelusta mutta ei
lumipesuista. Lempiruoka on riisi ja alati
nimeään vaihtava kastike.

KoRKkiruuvi fuksit - 2001

19
Fuksitäti ja emäntä Hanna Salminen
pitää teekkarielämästä, Antista,
kavereista ja elämästään. Hannan
lemmikkieläiminä ovat pienen pienet
muurahaiset ja kivoin
tunti koulussa on
välitunti ;)

Opintovastaava
Aleksi
Kyllästinen ei
aina muista tai
ehdi kirjoittaa itsestään esittelyä.

Projekti- ja tiedotussihteeri Minna
Lanz pitää pitkistä yöunista ja hyvästä
musiikista, mutta ei pidä
fyssan
labroista,
aikaisista herätyksistä
eikä ”missä mikki” –
vitseistä.

Kultturivastaava
Mirva Enroos
haluaa isona
kampaajaksi ja
pitää
lujuusopista, musiikista, elokuvista ja
merkkareista. Mirvan lemmikki on Nokia
3310 ja suosikkibändi Tiktak.

Kopiokonevastaava Simo Suolahti
pitää
naisista,
yleisestä
hauskanpidosta, nukahtamisesta
sohvalle telkkaria katsoessa, luonnon
helmassa oleilusta ja appelsiinimehusta
krapula-aamuna.
Myös Sibbe on
ansainnut känniääliön
arvonimen.

Tiedotusvastaava Maiju Markovan
toiveammatti on karkkikaupan siivooja
ja suosikkibändi
Jalankulkuämpäri.
Maiju pitää Jussista,
suklaasta, tanssimisesta, nukkumisesta
aamulla,
juttelemisesta ennen
nukkumista, leveästä
sängystä, kesästä,
vedestä,
sisustamisesta ja musiikista.

Saunaja
liikuntavastaava
Simo Laitinen
pitää saunomisesta, liikunnasta ja TTKK:sta. Simon lempiruoka on
Juvenes -valmisteista ja isona hän
haluaa statiikan assariksi.
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Tiedotussihteeri
Jenni Laaksonen
pitää hedelmäkarkeista,
vaniljapehmiksestä ja
kesästä ja inhoaa
hämähäkkejä, koppakuoriaisia ja muita
ällöttäviä ötököitä.
Suosikkibändi
on
Popeda.

Tiedotussihteeri Paula Niskasaari pitää Velkopopovickystä,
pingviineistä
ja
kermajäätelöstä,
lemmikkieläin on
kissa ja lempiruokaa
kaikki, mikä on
tarpeeksi rasvaista,
suolaista tai muuten
epäterveellistä.

Kiltamestari Johannes Räikkönen pitää nukkumisesta,
lepäämisestä ja iltapäivätorkuista
ja lempiruoka on kylmä olut (jos
sitä ei ole, niin lämminkin käy).
Lempiaine
koulussa on puu
ja lastulevy ja
paras
kaveri
kuka tahansa
tupsupää.

ATK-vastaava Tomi Henttonen
haluaa olla isona keisari ja
matkustaa rinnakkaistodellisuuteen, jossa ei ole ikäviä ihmisiä.
Paras kaveri
on oma tietokone.

Projektisihteeri
Miia
Korpela
urheilusta, suklaasta
musiikista, hassuttelusta ja pojista ;) Miia haluaisi
matkustaa Ibizalle ja ei pidä ilkeistä
ihmisistä, liskoista ja kovasta
pakkasesta.

Isäntä Jaakko Kleemola
pitää opiskelijaelämästä,
bileistä ja nopista, ja ei pidä
krapula-aamuista
eikä
järkkärihommista. Jassukan
paras kaveri on Yamaha Virago 535 ja haluaisi
matkustaa Karibialle (vai
oliko se Kanaria…)

Kanttori Petteri Rekimies pitää Jutasta,
hyvästä ruuasta, oluesta, jääkiekosta,
rockmusiikista ja kyykkämestaruuden
voittamisesta. Hauskin tunti koulussa on
kahvitunti (eikä taida tunti edes riittää) ja isona
killan rumin mies haluaa olla iso päällikkö.
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Song
Book

Teekkarihymni
Yö kuin sielu neekerin on pimiä
takajoukko nukkuu vain, nukkuu
vain.
Tarhapöllön ääni kimiä kuuluu
pappilasta päin, kuuluu päin
ja taas ja siis ja 1,2,3,4,5.

Laulu
KoneenRakentajaKilasta

[Lauletaan seisaaltaan ja
reippaasti, kolme kertaa
peräjälkeen.]

Koneenrakentajakilta
vetää viinaa joka ilta
kone kone kone kone kone...
vetää viinaa joka ilta
Ja kiltahuoneellansa
majailee konekansa
kone kone kone kone kone...
majailee konekansa
Ja haalarit on punkut
ja niis ei kulje runkut
kone kone kone kone kone...
ja niis´ ei kulje runkut
Ja yritystä riittää
ja raksan tytöt kiittää
kone kone kone kone kone...
ja raksan tytöt kiittää
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Fuksipojasta teekkariksi
Haluaisin kertoa teille tarinani siitä,
kuinka
minusta,
innokkaasta
fuksipojasta tuli Teekkari. Kaikki alkoi
siitä, kun saavuin aurinkoisena aamuna
korkeakoulun alueelle ja ihmettelin missä
kaikki ovat. Kaikki löytyivätkin sitten
yllättäen jo luentosalista, jonne minunkin
oli määrä saapua ajoissa. Edellisen illan
oluet olivat kuitenkin ottaneet veronsa ja
saavuin Festiaan, joka myös Nuubiana
tuolloin tunnettin, hieman myöhässä.
Siellä minulle kuitenkin kerrottiin tärkeitä
asioita opiskelusta sun muista tylsistä
asioista.
Sitten me mentiin suureen ja kauniiseen
konetaloon, jossa minulle kerrottiin jo
paljon mielenkiintoisemmista asioista,
kuten kilta ja Teekkarikulttuuri. Näihin
juttuihin minä sitten tutustuinkin
enemmän
kuin
siihen
tylsää
opiskelujuttuun. Meidät jaettiin sellaisiin
ryhmiin, joita sanottiin tutor-ryhmiksi. Sain
tutorikseni kauniin neitokaisen, johon
oitis ihastuin. Tutorini kertoi sitten minulle
juttuja siitä tylsästä opiskelusta, mutta
hän myöskin avasi oven Teekkarikulttuurin avaraan maailmaan. Hän kertoi
minulle juttuja mm. Killasta, Cupolabileistä, saunailloista, Wapusta ja
Teekkareiden touhuista yleensä.
Innostuin jutuista sen verran, että päätin
ottaa niistä selvän pitkän kaavan
mukaan.
Siispä pitkälle kohti Cupolaa. Cupola oli
paikka, jossa sai olutta. Olen kuullut
huhua, että sitä ravitsemusliikettä ei enää
olisi olemassa, mutta olipa paikan nimi
mikä tahansa, se on sydämessäni Cupola ainiaan. Siellä Cupola-paikassa
juotiin sitten olutta ja kuulin juttua, että
Teekkarit joisivat siellä olutta aika usein
päällään hassunvärisen teekkarihaalarit.
Minua ihmetytti kovin, että missä
ihmeessä ne minun haalarini ovat.

ja Killan sedät ja tädit kertoivat kuitenkin
minulle, että haalarit pitäisi hommata itse.
Siinäpä sitten olikin hommaa kerrakseen
haalia kasaan riittävä määrä
mainostajia, jotta saisimme hankittua
itsellemme nuo remuamisvaatteet. Kun
puin ensimmäistä kertaa haalarit ylleni,
minusta alkoi tuntua, että KoRK on
todellakin kaikkien kaveri (paitsi
sähvöläisten, jotka tuntuvat minusta
edelleen idiooteilta ja hassuilta sinisissä
haalareissaan, kun ne vielä pelmuavat
niiden käämikondensaattorikelojensa
kanssa). Saatuamme uudet haalarit
yllemme tuntui siltä kuin olisimme ihan
oikeasti samaa joukkoa vanhempien
kiltalaisten kanssa.
Huomasin taas olleeni väärässä. Olimme
edelleen pelkkiä fukseja, joita kusetettiin
legendaarisessa korttipelissä nimeltään
Koira. Olin kuullut huhua ja juttua haudan
takaa isoisältäni, että kaiken
remuamisen keskellä Teekkarit myöskin
laulelisivat mielellään. Niinpä pyyhin pölyt
isoisäni vanhasta Teekkarilaulukirjasta ja
suuntasin kulkuni taas kohti Cupolaa.
Siellä me sitten laulettiin ja juotiin taas
kaljaa. Huomasin, että laulutaito ei ollut
välttämätön niissä pirskeissä. Riitti, kun
oli riittävästi tahtoa. “Teekkarilauluhan ei
ole taito- vaan voimalaji”, kertoi minulle
joku vanhempi tieteenharjoittaja. Kerran
taas pyöriessäni killassa minulle
kerrottiin Teekkarisaunasta, paikasta
jossa oli vain yksi sukupuoli. Ihmettelin
asiaa hetken, sillä olihan armeijassakin
jo kaksi sukupuolta keksitty idea. Oivalsin
kuitenkin idean nopeasti. Saunassa
Teekkarit
muuntuivat
yhdeksi
sukupuoleksi välittämättä siitä millaiset
pissivehkeet ihmisillä oli. Siellä ei sitten
tirkistelty tyttöjä. Sitä tarkoitusta varten
TOAS
tarjosi
kotiin
kiinteän
verkkoyhteyden, josta sitten pystyi

KoRKkiruuvi fuksit - 2001

23

katsomaan tyttöjä ihan vapaasti. Siellä
saunassa me taas sitten juotiin kaljaa ja
etenkin laulettiin. Opin monta uutta laulua,
joita olen sitten lauleskellut jossain
muualla kuin sukujuhlissa.
Loppusyksystä killassa puuhattiin kovasti
Killan vuosijuhlia. Minulle ko. tapahtuma
oli hiukan hämärä, mutta kysyin
pippaloista kuitenkin taas niiltä
vanhemmilta ja viisaammilta. Pääsinkin
sitten hommiin noihin juhliin ja se olikin
kovin kivaa passata juhlamielisiä ja
pingviinipukuisia herroja ja heidän
kauniita puolisojaan. Nyt olen jo ostanut
oman frakinkin, jota olen ahkerasti
kuluttanut myös muissa kuin oman killan
arvokkaissa juhlissa.
Jossain vaiheessa vuotta minulle tuli
suuri hinku päästä katsomaan koulumme
väestönsuojatiloja. Yllätyksekseni siellä
oli samaan aikaan paljon muitakin
ihmisiä, jotka olivat aika humalassa ja
kuuntelivat jotain bändiä. Olen yrittänyt
tiedustella vanhemmilta ihmisiltä, mikä
bändi se oli, mutta kukaan ei tunnu
muistavan sitä. Kävimme siellä
pommisuojassa vuoden aikana neljä
kertaa, mutta kukaan ei tuntunut
edelleenkään muistavat, mitä siellä
oikein tapahtui.
Talvi kului istuessa siellä tylsillä luennoilla,
paitsi niinä kertoina, joina päätimme
ottaa kavereiden kanssa päikkärit.

Emme tosin nukkuneet
päivällä, vaan otimme
urakalla olutta unohtaaksemme sen asian, mitä
arvon professori oli juuri
meille kertonut.
Kevään tullen mieltämme alkoi kutkuttaa
hurjat
kertomukset
Wapusta, tuosta ihmeellisestä ajasta huhtikuun
ja juhannuksen välissä.
Meille kerrottiin juttuja
jäynistä ja kasteesta ja
etenkin Teekkarilakista.
Oman lakin saantini olin jo varmistanut
käymällä
ahkerasti
erilaisissa
pippaloissa, joista sai pisteitä
Fuksipassiin. Siihen pisteiden
kerääminen olikin kivaa puuhaa, vaikka
aamulla aika usein väsyttikin niin paljon,
että ei meinannut jaksaa lähteä
luennolle.
Jäynää kehiteltiin huolella, olihan
tavoitteena voittaa rakkaat viholliset,
sähvöläiset. Pakersimme ja ahkeroimme idean kimpussa ja yhtäkkiä
huomasimme, että meidän jäynästä tuli
niin hyvä, että tuomaristokin tykkäsi siitä.
Pääsimme sen takia ensimmäisinä
koskeen koko koulun porukasta ja sain
vihdoin soittaa rakkaalle äidille kuuluvalla
äänellä “Äiti, Äiti, mä oon Teekkari”.
Wapun aikaan puuhattiin kaikenlaista
kivaa, tai ilmeisesti se oli kivaa, kun en
ainakaan muista siitä kahden viikon
temmellyksestä mitään pahaakaan.
Toisaalta en muista niitä hyviäkään
juttuja.
Olen kuitenkin kaikesta ja etenkin siitä
tenttiin sammumisesta huolimatta sitä
mieltä, että fuksivuosi kannatti viettää
täysillä, sillä nyt Teekkarina tiedän, että
kaiken hauskan voi kokea aina uudestaan ja uudestaan.
Innokas lukijanne jo vuodesta 1996,

KoRKkiruuvi fuksit - 2001

eino komsi jr

24

Haalaritoimikunta
KoRKin fuksit ovat perinteisesti saaneet
haalarinsa ennen muita kiltoja, ja teillä on
mahdollisuus olla mukana jatkamassa
tätä
perinnettä
liittymällä
haalaritoimikuntaan, joka perustetaan
heti ensimmäisillä kouluviikoilla.
Pelkästään fukseista koostuva
toimikunta tilaa kaikille halukkaille uusille
fukseille kauniin punaiset haalarit,
hankkii niihin mainoksia ja saa
palkkioksi urakastaan itselleen haalarit
ilmaiseksi ja lisäksi saunaillan ruokineen
ja juomineen. Haalaritoimikuntaan
liittyminen on mitä oivallisin tapa aloittaa
kiltaan tutustuminen!

Taas ekana!
Tunnelmia vuoden takaa haalarienhankintaurakan tiimoilta
KoRKin fuksit jatkoivat perinnettä
kunniakkaasti, kun jo neljännen kerran
peräkkäin saimme haalarit ensimmäisenä kiltana.
31.8.2000 aloitti menestyksekäs 20
henkilön haalaritoimikunta työnsä.
Kateellisten panettelusta huolimatta
tilasimme haalarit aivan itse, omin avuin.
Se ruuhka, jonka saattoi huomata
killassa alkuviikkoina, johtui ahkerista
haalaritoimikuntalaisista,
jotka
innokkaina odottivat vuoroaan päästä
soittamaan yrityksille. Haalareihin saatiin
mainokset kolmessa viikossa.
Toimintamme oli niin ansiokasta, että me
fuksit saimme oman mainoksen, KONE
2000, haalarin oikeaan hihaan.
26.9.2000 koulumme täyttyi kauniista
punaisista haalareista. Me fuksit saimme

uskaltauduimme kiertämään kaikki
koulun kiltahuoneet ja matkalla
poikkesimme lounaalle Edisoniin. Illalla
haalaritoimikunta vietti iltaa omassa, nyt
jo rakkaaksi tulleessa Koneenrakentajakillassa.
28.9.2000 pääsimme korkkaamaan
haalarit korsubommareihin, missä
muiden kiltojen fukseilla oli edelleen
siviilit päällä (mistäköhän tämä
johtui…?)
13.1. saimme lopulta toimikuntaurakkamme päätökseen palkintosaunan
merkeissä. Siellä riittikin syötävää ja
juotavaa. Kiitos upeasta ja ripeästä
työstä sekä hienoista haalareista kuuluu
koko haalaritoimikunnalle.

jenni laaksonen, katri virtanen
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KoRK-Cruising

Kesän vielä lämmittäessä haalariväki
valtaa Herwannan hiekkakentät. KoRK:in
jokavuotinen ”urheilutapahtuma” on
alkamaisillaan. Jalkapallona tunnettu
peli, useammin kyllä potkupalloksi
kutsuttu, on päivän ohjelmassa.
Vaihtovirheitä,
vapaapotkuja,
juomatankkausta
ja
tuomarin
puolueellisuutta täynnä olevassa pelissä
ei paljon maaleja tule, mutta sellaisen
kummallisuuden sattuessa tunteet
nousevat pintaan. Pelin vakavuus selviää
viimeistään vastajoukkueen aloittaessa
tuomarin lahjonnan. Lievä hymy nousee
tuomarin, nyt jo puolueellisen tuomarin,
kasvoille. Pillikin on jo tuomarilta
hukkunut, ja se turvautuu viheltämisen
sijaan huutamiseen. Mutta miksi
ihmeessä tuomari potkaisee maalipotkun?Ja jopa hyökkää vastustajien
kanssa? Ja maalin tultua vastustajille
tuomarinniljake jopa hurraa toisille ja juo
niiden kanssa virvokkeita! Nyt ollaan jo
kuusi - kaksi häviöllä, eikä helpolta
vaikuta. Päätämme pitää pienen
palaverin, ja lähetämme vaihtomiehemme ostamaan olutta lähikaupasta. Vielä on edessä muutama
tuskanhetki, mutta vihdoinkin miehemme
palaa oluiden kanssa takaisin kentän
laidalle. Peliaikaa on enää muutama
minuutti jäljellä, mutta saamme
valmentajan suostuteltua hieman
venyttämään peliaikaa, ja saammepa
jopa ylimääräisen miehenkin kentälle.
Nyt on aika tasoittaa peli, sillä vastustajat
ovat joutuneet epäonnistuneen
tankkauksen vuoksi metsänreunaan
muutaman sekunnin rangaistusta
kärsimään. Tasoitusmaalin tullessa peli
katkaistaan ja molemmat joukkueet
poistuvat kentältä iloisin mielin, minkä
jälkeen jäädään hurraamaan toisille
joukkueille
seuraavaa
peliä
odotettaessa.

Joka syksyinen Koneteekkareiden oma risteily,
KoRK-Cruising
M/S
Ratinalla on yksi syksyn
parhaista tapahtumista.
Tällä pienimuotoisella
risteilyllä
seilataan
pyhäjärvellä muutaman
tunnin ajan. Livebändin
yllyttäessä ihmisiä tanssimaan laivan kapteeni on
saada sydänkohtauksen.
Pysyykö paatti vielä tämän
kerran pinnalla, vai joko
”laivan upottajaiset” nimen
saanut risteily viimeinkin
saa paatin pohjaan?
Ahtaassa laivassa tunnelma usein kohoaa
huippuunsa kuin missäkin
kotibileissä, eikä kukaan
voi tämän reissun jälkeen
sanoa KoRKkilaisia hiljaiseksi kansaksi.
Risteilyliput ovatkin haluttua tavaraa
eivätkä läheskään kaikki halukkaat
mahdu kyytiin.

Vuosijuhla
Ja osaavathan Teekkarit sentään
kaikkien haalarisekoiluiden lisäksi juhlia
tyylilläkin. Tämän todistavat vuosijuhlat,
joita järjestetään kiltojen merkkipäivinä.
KoRK:in vuosipäivä osuu syksyyn, jolloin
pienen pakkasen purressa punainen
kansa sonnustautuukin tummiin pukuihin
ja frakkeihin. Miehet käyttäytyvät
herrasmiehen tavoin taluttaessaan
daamiaan sisään, eikä kohteliaisuuksia
säästellä koko iltana. Juhlaseremonioiden keskellä vieraille tarjoillaan
ylellisiä ruokia ja bändikin saapuu
paikalle soittamaan. Illan päätteeksi
sitten siirrytään jatkopaikkaan, jossa
meno sitten hieman kevenee ja
tanssijalkakin liikkuu vapaampaa tahtia.
simo suolahti
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Kilta-kummi paljastelee
Heippa tuleva KoRKkilainen!
Olen siis tänä vuonna kiltakumminne.
Ai että mitäkö se tarkoittaa?
Ylioppilaskunnan hallituksen jäsenille on
nimetty kummikilta tai toisille jopa kaksi.
Kiltakummin tehtävänä on toimia linkkinä
ylioppilaskunnan ja killan välillä. Tätä
tehtävää hoidan pitämällä yhteyttä killan
jäseniin sekä hallitukseen kertoilemalla,
mitä ylioppilaskunnassa parhaillaan
tapahtuu. Yritän myös mahdollisimman
paljon
pyöriä
mukana
killan
tapahtumissa sekä vierailla hallituksen
kokouksissa, ja tätä kautta viedä
vastaavasti tietoa ylioppilaskunnan
suuntaan. Siispä ei kannata ihmetellä
että kuka se keltahaalarinen & punavalkofrakkinen heebo oikein on, joka
pyörii killan tapahtumissa.

Huolia, murheita ja kuulumisia saa tulla
kertomaan kun näkee minun viipeltävän
koulun käytävillä, killan saunaillassa,
Sirkuksen tiskillä tai jossakin muualla.
Muistakaahan
myös
patistaa
tutorianne kierrättämään teitä
ylioppilaskunnassa kiertäessänne
koulua ensimmäisinä päivinä.
Tervetuloa poikkeamaan Teekkarihuoneessa, voin jopa yrittää siivota sen
ennen koulun alkua :-)
Railakkaat kesälomat ja mukavaa
syksyn odotusta,

Sananen itsestäni. Olen Heikki Tapola,
automaatioteekkari mallia 1997. Tänä
vuonna
olen
ylioppilaskunnan
teekkarivastaava. Vastuualueeseeni
kuuluvat nyt jo takanapäin oleva Wappu,
syksyllä saapuva ylioppilaskunnan
vuosijuhla- ja fuksiasiat. Myös liikuntaasiat kuuluvat vastuulleni. Aikaisemmin
olen toiminut mm. Autekin puheenjohtajana vuonna 2000.
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KONETEKNIIKKA EDELLEEN
TEOLLISUUDEN TUKIPILARI
Opiskelijoiden kiinnostus perinteisiin tekniikan aloihin on vähentynyt viime
vuosina kaikkialla maailmassa. Nykyisin nuoret haluavat opiskella ns.
“seksikkäitä “ aloja, kuten IT-alaa. Tilannetta kuvaa hyvin se, että NASA järjesti
muutama vuosi sitten tilaisuuden, jossa aiheena oli miten saada Mechanical
Engineering alalle (=Konetekniikka) hyviä opiskelijoita riittävästi. Tilanne ehkä
muuttuu lähiaikoina, kunhan loputkin kuplat uudessa tekniikassa puhkeavat ja
horisontti asetetaan jälleen kohdalleen.
Konetekniikka -sana synnyttää helposti mielikuvan likaisesta, pölyisestä ja
muutenkin hiukan vastenmielisestä tekniikan alueesta. Konetekniikka on nykyisin
kuitenkin kaikkea muuta kuin historiallinen jäänne. Historiaa on se, että
perusteoriat, joihin se nojaa, ovat lähes parisataa vuotta vanhoja tieteitä. Tällaisia
ovat mekaniikka, lujuusoppi, termodynamiikka, virtausoppi jne. Itse asiassa ne
ovat olleet aikoinaan fysiikkaa, ja ovat myöhemmin irtautuneet omiksi aloiksi.
Konetekniikassa on käytetty ja tullaan käyttämään kaikkein edistyksellisintä
mittaus- ja tietotekniikkaa työkaluina. Laiteiden ja prosessien numeerinen
mallintaminen on oleellinen osa modernia konetekniikkaa. Tässäkin suhteessa
seurataan historiaa: esim. Otaniemessä tietojenkäsittelyoppi kuului alussa
koneosastoon. Koska konetekniikan opiskelu sisältää vanhojen tieteiden ja
uuden tietotekniikan opiskelua, on se vaativaa työtä. Jos perusasiat jaksaa
opiskella, on kuitenkin varmaa, että ne myös säilyvät sellaisina eivätkä muutu
muutaman vuoden välein.
Konetekniikan koulutusohjelmassa on mahdollista
valita yhteisten perusopintojen jälkeen kiinnostava
ammattiaine hyvin monesta vaihtoehdosta
riippuen siitä onko kiinnostunut teoreettisesta
vaiko käytännöllisestä alasta. Ne kaikki liittyvät
keskeisesti maamme teollisuuteen.
Konetekniikka on keskeisessä asemassa, kun
suunnitellaan paperikoneita ja voimalaitoksia
samoin kuin tehtäessä avaruussukkulaa,
keinosydämiä tai kännyköitä.

reijo karvinen, osaston johtaja
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KoneenRakentajaKilta
KoRK
TTKK
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere
puh: (03) 365 2101
fax: (03) 365 2034
kork@cc.tut.fi
http://www.koneenrakentajakilta.org
news: tut.killat.kork
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