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PÄÄKIRJOITUS

Muutama vuosi sitten sain itse samanlaisen paksun
kirjekuoren kotikotiini. Äiti soitti oitis
innostuneena, että saako kirjeen avata? Hieman
kuitenkin sain innokkuutta kitkettyä ja äitikin
jaksoi odottaa iltaan asti, jotta tulisin kotiin.
Hieman tuolloin jännitti, mutta kirjeen paksuudesta
päätellen uskoin sisällön olevan positiivinen. Olin
saanut hyväksymiskirjeen TTKK:lle. Vaikka
nykyään onkin opetusministeriön ansiosta/takia
“nimi muutettu”, niin ei se tilannetta pahenna. Yliopistoksi kouluamme voi kutsua, mutta
emme me sentään humanisteiksi ryhdy. J
Ensimmäinen päivä uudessa koulussa ja todennäköisesti vielä uudessa kaupungissakin on
varmasti unohtumaton kokemus. Itse tulin ainakin Tampereelle tuntematta täältä juuri ketään,
ja se hieman alussa hirvitti. Ensimmäisen päivän tiimellyksessä ei kuitenkaan paljon ehtinyt
itse päivää suunnittelemaan ja ties kuinka monen tervetuloa onnittelun jälkeen oma tutori
nappasikin mukaansa, ja tutustuimme koulun rutiineihin pienemmissä ryhmissä. Turhan
ujostelun muistin jättää kotiin, ja pian oppikin tuntemaan uusia ihmisiä enemmän kuin
nimimuisti salli. Onneksi puhelin oli jo keksitty, ja uudet ihmiset sai tallennettua
luotettavampaan muistiin. Tosin aamulla ei osannut yhdistää nimeä ja naamaa, mutta sekin
tilanne korjautui sitten ajallaan.
Teillä on kohta alkamassa yksi unohtumaton vuosi Tampereella. Ottakaa siitä kaikki irti,
sillä fuksivuosi on vain kerran elämässä. Opiskelun ja opiskelijaelämän välille pitää löytää
tasapaino, mutta jos alussa pikkasen lipsahtaa elämän puolelle, niin kyllä sen opiskelun
sitten ehtii ottamaan myöhemmin kiinni J
Simo “Sibbe” Suolahti
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PJ:N TERVEHDYS
FUKSIPALLEROILLE

Koneenrakentajakillan puheenjohtajana minulla on ilo
ja kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi Tampereen
teknilliseen yliopistoon Koneosastolle ja
Koneenrakentajakiltaan!
Koneenrakentajakilta eli KoRK on perustettu jo noin
36 vuotta sitten, joten se on yksi koulumme
perinteikkäimmistä killoista. Koneenrakentajakillan
tehtävänä on toimia jäsenistönsä etujen vartijana ja
tarjota erilaisia palveluita. Palveluista tärkeimpinä voidaan mainita kopiopalvelut ja opintomateriaalin
välitys. Kiltahuoneelta löydät myös muita opiskelussasi tarvitsemiasi tarvikkeita. Kiltahuoneella
voi luentotauoilla tai vapaa-ajalla käydä rentoutumassa pehmeillä sohvilla lehtiä lukien, korttia pelaten
ja/tai virvokkeita nauttien. Jokaiselle KoRKin jäsenelle tarjotaan kovalevytilaa ja tulostuspalvelua
harjoitustöiden tekemiseen. Kiltahuoneen lisäksi KoRK tarjoaa jäsenilleen monenlaisia tapahtumia
ja toimintaa sekä muistorikkaita excursioita. Koneenrakentajakilta toimii myös yhdyslinkkinä
Koneosastoon. Killan sekä osaston välillä on lähes päivittäistä yhteistyötä, lähinnä opetukseen
liittyvissä asioissa ja sen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
Koska teit oikean valinnan ja hait Koneosastolle, saat oikeuden kaikkiin killan tarjoamiin palveluihin
sekä pääset Koneenrakentajakillan etuoikeutettuun joukkoon maksamalla killan vuosittaisen
jäsenmaksun, jonka suuruus on 4,20 €. Killan jäsenenä pääset vaikuttamaan killan toimintaan ja
kehitykseen osallistumalla yleiskokouksiin ja saat oikeuden kantaa KoRKin punaisia haalareita,
jotka KoRK todennäköisesti taas hankkii koulun killoista ensimmäisenä.
Ensimmäisten viikkojen aikana kaikki tulee olemaan uutta ja hämmentävää. Avuksesi tulevat tutorit,
jotka opastavat sinua kulkemaan koulumme sokkeloisissa käytävissä ja vastailevat kaikkiin mieltäsi
askarruttaviin kysymyksiin. Lisäksi kaikki KoRKin hallituslaiset ja toimihenkilöt auttavat sinua
mielellään. Apuja mieltä askarruttaviin kysymyksiin on siis saatavilla, kunhan vain uskaltaudut
kysymään. Tärkeimmät hoidettavat asiat jo ennen kouluun saapumista ovat asunto- ja
opintotukihakemukset sekä kouluun ilmoittautuminen. Muista hoitaa nämä asiat alta hyvissä ajoin
ennen koulun alkamista niin säästyt paljolta päänvaivalta. Mikäli sinulle tulee jotakin kysyttävää tai
ongelmia jo kesän aikana, voit vapaasti ottaa yhteyttä meihin hallituslaisiin ja tutoreihin.
Opiskelun kerrotaan olevan elämän parasta aikaa ja tätä muutaman vuoden katsoneena en epäile
sitä yhtään. Olemalla aktiivinen niin opiskelussa, harrastuksissa kuin myös kiltatoiminnassa saat
monia unohtumattomia kokemuksia ja paljon uusia ystäviä. Koneenrakentaja killan mottokin on “
KoRK – kaikkien kaveri”! Tehdään yhdessä näistä tulevista opiskeluvuosista ikimuistoisia!
Jenni Laaksonen
Puheenjohtaja
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Voi, hyvät ystävät, meillä jos
ois Unkarin viiniä saavi...
... ja monet muut teekkarilaulut tulevat varmasti kaikille ahkerille saunojille tutuiksi jo fuksi
vuonna, mutta tottahan toki laulu saattaa raikaa muulloinkin kun saunailloissa. Siksipä
kannattaakin hankkia taskuun koneteekkareiden yhteinen Wirsu-laulukirja.
Parilaulua koneteekkarin kannattaa osata ulkoa: Teekkarihymni ja Koneenrakentajakillan
laulu. Vuosien varrella nekin syöpyvät varmasti kaikien mieleen.

Laulu
Koneenrakentajakillasta
Teekkarihymni
Yö kuin sielu neekerin on pimiä
takajoukko nukkuu vain,
nukkuu vain.

Koneenrakentajakilta
vetää viinaa joka ilta
kone kone kone…
vetää viinaa joka ilta
Ja kiltahuoneellansa
majailee konekansa
kone kone kone…
majailee konekansa.

Tarhapöllön ääni kimiä
kuuluu pappilasta päin,
kuuluu päin.
Ja taas ja siis ja 1,2,3,4,5.
(Lauletaan seisaaltaan reippaasti,
kolme kertaa peräjälkeen.)

Ja haalarit on punkut
ja niis ei viihdy runkut
kone kone kone…
ja niis ei viihdy runkut
Ja yritystä riittää
ja raksan tytöt kiittää
kone kone koen…
ja raksan tytöt kiittää
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Inssimatikoita ja muita peruskursseja
Eli mitä te oikeastaan teette täällä

Oikeastihan te kaikki tulette TTY:lle
opiskelemaan. Jottei todellisuus pääsisi
hämärtymään tätä lehteä lueskellessa,
suodaan muutama ajatus sille, miten ja
mistä lajista ensimmäisenä vuonna
kannattaa kerätä opintoviikkoja.
Diplomi-insinööri-tutkinto on mahdollista
suorittaa neljässä ja puolessa vuodessa.
Jotkut gurut ovat haalineet sen kasaan alle
kahdessa vuodessa, mutta keskimäärin
konelaisilla menee reilu kuusi vuotta
papereiden saamiseen. Yliopistolla ei
ketään kiinnosta, kuinka vähän tai paljon
tai mitä kursseja juuri sinä suoritat, ellei
Kelan opintojen etenemis –seurantaan
moisena pidetä. Opintotukeen vaaditaan
22,5 noppaa vuodessa ja se koskee myös
fuksivuotta. Siihen pääsee kyllä, jos
suorittaa
ensimmäiselle
vuodelle
suunnitellut pakolliset kurssit. Jos
välttämättä haluaa edetä nopeammin, voi
lukujärjestykseen yrittää mahduttaa jonkun
bonuskurssinkin näiden lisäksi.

Ensimmäinen ja toinenkin vuosi
kuluvat rattoisasti perus- ja
koulutusohjelmakohtaisten
opintojen parissa, ammattiaineita
ehtii miettiä sitten syssymmällä tai
sitä
seuraavana
syssynä.
Perusopintoihin kuuluvat muun
muassa insinöörimatematiikat , fysiikat ja -kemia. Kukkaset
lukevat insinöörialkuisten sijasta
perusversiot.
Konetekniikan
koulutusohjelmakohtaisista
kursseista pääsette tutustumaan
syksyllä
statiikan
ja
koneenpiirustuksen kiehtoviin
maailmoihin. Tutorinne kertoo teille lisää,
ja jos aihe sattuu olemaan tutortädille tai –
sedälle vallan vieras, hän neuvoo teidät
opintoneuvojan luo, joka tietää vastaukset
kaikkeen opintoihin liittyvään. Lisäksi
ensimmäisinä koulupäivinä kannattaa ostaa
opinto-opas, joka tietää lähes yhtä paljon
kuin opintoneuvoja.
Useimmat kurssit koostuvat luennoista ja
harjoituksista. Luennoilla ei ole pakko
käydä, mutta siitä ei tiedetä olevan haittaa
kenellekään ja monilla niistä oikeasti oppii.
Luennoille ei kuitenkaan todellakaan
mennä silloin, kun kiinnostaa lähinnä
muistella viime bommareiden tapahtumia,
sillä muut luennolla olijat luultavasti
mieluummin kuuntelevat luennoitsijaa kuin
sinun hataria muistikuviasi. Harjoituksissa
on usein oltava läsnä tietty määrä kertoja,
ja matematiikan ja fysiikan harkkoihin tulee
tehdä kotitehtävistä noin kolmekymmentä
prosenttia.
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Vaikka matikat ja fysiikat ihan varmasti
tulevat jokaiselta korvista jossain välissä ja
motivaatio niiden lukemiseen lähestyy
nollaa rajatta, ei kannata siirtää niiden
suorittamista ännänteen vuoteen (ainakaan
suosiolla). Silloin motivaatio on taatusti
vielä paljon alhaisempi ja ei edes ole (niin
monta) saman vuosikurssin kaveria seurana
laskareiden ratkomisessa. Ja tiettyjen
kurssien (kuulette niistä kyllä!) ikävän
maineen ei kannata antaa säikyttää, fysiikan
työt on oikeasti ihan helppo kurssi ;)
Useiden kurssien prujut ovat kopioitavissa
killan kopiokoneilla ja kopiokortteja sekä
muuta opiskelua helpottavaa voi ostaa
kiltahuoneelta. KoRKin webbisivuilla on
jatkuvasti täydentyvä tenttiarkisto, josta
kannattaa
tulostaa
itselleen
kertausmateriaalia tenttiviikon lähestyessä.
Ja tunnetaanpa runsaasti sellaisiakin

tapauksia, joissa kiltahuoneelta on löytynyt
apua harkkojen ja harkkatöiden tekemiseen.
Ensimmäisellä viikolla opinnot ovat vielä
aika lailla sivuosassa, vain tietotekniikan
perusteiden luennot alkavat. Muut luennot
alkavat toisella viikolla, ja harjoitukset
suurimmaksi osaksi sitä seuraavalla. Vaikka
alkusyksystä
onkin
kiitettävästi
kaikennäköistä tekemistä, kannattaa yrittää
ehtiä käymään ensimmäisillä luennoilla,
sillä niillä selvitetään, miten kursseista on
mahdollista päästä läpi.
Paula Niskasaari, opintovastaava

Ja mitäs kursseja kahden ensimmäisen vuoden aikana olisi tarkoitus käydä:

1. 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

2. 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

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

2. Kevät
Fourier’n menetelmät, 3 ov
Termodynamiikan perusteet, 3 ov
Hydrauliikan perusteet, 3 ov
Materiaalit ja niiden valinta (jatkuu
syksyltä)
Ohjelmointi 1, 3 ov
Tuotantojärjestelmät ja –verkot, 3ov
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Fuksipallerosta teekkariksi
25.8.1997. Aamu oli kirkas, lämmintä oli
jo aamukahdeksalta reilusti yli 15 astetta.
Allekirjoittanut heräilee lievästi sanoen
hermostuneen
vielä
lähes
kalustamattomasta
solukämpästä
Lukonmäestä. Tänään olisi se suuri päivä,
kun ura korkeakoulussa alkaisi. Tai olihan
se oikeastaan alkanut jo toukokuussa kun
yhteisvalintalautakunnalta oli tullut kirje,
jossa ilmoitettiin YO-kirjoitusteni tuloksen
oikeuttavan opiskelupaikkaan silloisen
TTKK:n Konetekniikan koulutushjelmassa.
Vähäisistä tarpeista kasaan jonkinasteinen
aamiainen, vaatteita niskaan ja pihalle.
Onneksi samaan kouluun, vahingossa jopa
samaan koulutusohjelmaan, oli tulossa
muutama jo lukiosta tuttu kaveri. Olimme
kaikki vielä päätyneet samaan TOASin
kohteeseen asumaan, joskin kaikki eri
asuntoihin. Matka Lukonmäkeä ylös, jossa
pyörää taluttamallakin sai hyvän hien
pintaan heti aluksi. Matkan aikana jutustelu
oli omituisen katkonaista, taisi kavereitakin
jossain määrin jännittää.
Koululla oli tarkoitus mennä johonkin
Festia nimiseen paikkaan. Onneksi
varsinaisen hyväksymiskirjeen mukana oli
tullut selvä tietopaketti siitä mitä
ensimmäisenä päivänä piti tehdä ja mihin
mennä. Ja toden totta, kuten Korkkiruuvilehden infojutussa oli mainittu, muistutti
tuo Festia kovin paljon Star Warsin
Kuolemantähteä. Oikeaa paikkaa ei siis
ollut kovin vaikea löytää. Festiaan olikin
keräytyt satoja korkeakoulu-uransa
aloittavia kohtalotovereita, joiden kanssa
kuuntelimme
reilun
tunnin
tervetuliaispakettia mm. koulun rehtorilta.

Tilaisuuden päätyttyä piti siirtyä toiseen
taloon, jossa pidettiin konelaisten
aloitustilaisuus. Onneksi reitti oli selkeästi
viitoitettu, joten eksymisen vaaraa ei
taaskaan ollut. Merkittyyn saliin,
etupenkkiin istumaan ja odottelemaan mitä
tuleman pitää. Paikalle ilmestyivät
Koneosaston
johtaja,
sekä
Koneenrakentajakillan puheenjohtaja, jotka
molemmat
pitivät
omat
lyhyet
tervehdyksensä. Tämän jälkeen yksi
punaisiin haalareihin ja tupsulakkiin
pukeutunut kaveri tuli ilmoittamaan
olevansa meidän tuutori ja nappasi kaikki
kahdeksan eturivissä istunutta kaveria
mukaansa.
Tutorryhmän
kanssa
kierrettiinkin
sittemmin koulua pari tuntia ja kaveri, joka
myös tunsi nimen Markus, esitteli meille
paikkoja. Suurin osa asioista meni
suurinpiirtein samaa tahtia päästä ulos kuin
uutta tuli sisään, mutta onneksi
kiltahuoneen ja konetalon isojen
luentosalien
paikka
jäi
päähän.
Jälkimmäistä tietoa tarvittaisiin seuraavana
päivänä, kun ensimmäiset tietotekniikan
peruskurssin
luennot
alkaisivat.
Ensimmäiselle tiedolle olisi käyttöä jo
samana iltana, koska tarkoitus oli
kokoontua kiltahuoneelle ja siirtyä sieltä
sitten joukolla paikalliseen Cupola
(nykyisin Kantri Star) –nimiseen
ravintolaan ensimmäisen illan bileisiin.
Päivän aikana käytiin vielä porukalla
kuittaamassa
kirjastosta
koulun
tietokoneiden käyttäjätunnukset ja
tutustumassa
konetalon
kellarissa
sijaitsevaan konehelvettiin, Juveneksen
opiskelijaruokalaan.
Siispä
kotiin
valmistautumaan illan bileisiin.
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Koulunkäyntikin alkoi pikku hiljaa.
Ensimmäisellä viikolla pidettiin luentoja
vain jo mainitusta tietotekniikan
perusteista, seuraavalla viikolla alkoivat jo
luennot matematiikassa, fysiikassa ja
statiikassa. Tutorryhmän kanssa pidettiin
tapaamisia tasaisin väliajoin, jossa tutor
kertoi juttuja teekkarielämästä ja häneltä sai
kysyttyä mikäli jokin asia kovin askarrutti
mieltä. Ja jos tiedon tarve oli kovin akuutti
löytyi kiltahuoneelta aina joitan vanhempia
tieteenharjoittajia, jotka mielellään
vastailivat
fuksipalleron
mieltä
askarruttaneisiin kysymyksiin. Heti
ensimmäisellä viikolla kasattiin myös
porukka
hoitamaan
haalareiden
hankkimista. Hyvin he työnsä hoitivatkin,
koska haalarit saatiin ennätysaikaisin ja
totta kai killoista ensimäisinä.
Toisella viikolla oli vuorossa KoRKin ja
Tekstiili- ja vaatetusinsinöörikillan TVIKin
fuksisauna teekkarisaunalla.Turorimme oli
jo etukäteen kertonut meille juttuja
saunailloista ja selvitellyt saunailtojen
käyttäytymissääntöjä. Ihan selvältä tuntui

se, että koska sauna oli tavallaan kaikkien
teekkareiden omaa tilaa, piti sitä kohdella
sen mukaisesti ja olla rikkomatta ja
sotkematta paikkoja. Omituisemmalta
tuntuivat kuitenkin kertomukset saunassa
laulamisesta, oluen hankkimisesta hyvin
edullisesti lunastamalla käyttöönsä jokin
lipetti-niminen paperilappu ja siitä kuinka
saunassa oli vain yksi sukupuoli, nimittäin
teekkari. Asiastahan piti mennä itse paikalle
ottamaan selvää.
Teekkarisauna
osoittautuikin
mitä
mainioimmaksi paikaksi. Sopivasti
oleskelutilaa, iso sauna, käyttökelpoinen
piano nurkassa ja aina hyvää seuraa.
Sekasauna tunti alun ihmettelyn jälkeen
ihan luonnolliselta, eikä kenellekkään tullut
mieleen ruveta tuijottelemaan kenenkään
yksityisiä osia, saunassa kun oli paljon
tähdellisempääkin tekemistä, kuten
laulaminen.
Laulaminen
helpottui
kummasti kun kävi ostamassa killasta
pienen punakantisen laulukirjan, joka
sisälsikin sanat useampaan sataan
teekkarilauluun. Sävelet kuulostivat varsin

Teekkarisauna Mörrimöykkyssä on hikinen mutta iloinen tunnelma.
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usein jo aiemmin tutuilta ja mikäli eivät
kuulostaneet, niin ne kyllä oppi melko äkkiä
kuuntelemalla vanhempia teekkareita. Eikä
ketään loppuviimein tuntunut edes
kauheasti kiinnostavan miten hyvin
laulaminen sujui, nuotin vieressä tuntui
olevan tilaa kaikille. Saunailloissa viihdyin
sen verran hyvin, että fuksisyksyn aikana
niissä tulikin käytyä keskimäärin kerran
viikossa. Tilaisuudet kun eivät yleensä
olleet mitenkään suljettuja, vaan kaikkien
kiltojen saunailtoihin oli lähes aina
tervetullut ihan kuka vaan siitä riippumatta
minkä osaston opiskelija oli.
Syksy jatkui ja opiskelukin alkoi viedä
enemmän aikaa. Laskuharjoitukset olivat
alkaneet, samaten fysiikan työkurssin
labratyöt, joten iltaisin alkoi olemaan
muutakin tekemistä kuin juosta bileissä ja
saunailloissa. Tai niinhän sitä olisi luullut,
mutta onneksi koulutyöt, harrastukset ja
bilettäminen oli ihan hyvin yhdistettävissä
kun vain viitsi miettiä aikataulujaan
hivenen
etukäteen.
Oman
teekkarikalenterin
oli
saanut
jo
ensimmäisenä koulupäivänä ja sen avulla
aikataulun
suunnitteleminen
kävi
huomattavasti helpommin kuin pelkästään
muistin varaisena.

Suuren suosion saavuttanut KoRK-Cruising seilataan Pyhäjärvellä.

Aikataulusuunnittelussa olikin haastetta,
sillä syyskuun aikana tuli käytyä ainakin
risteilemässä Pyhäjärvellä KoRKCruisingin
merkeissä,
käytyä
fuksimessuilla ihmettelemässä koulun
harrastekerhojen tarjontaa ja samalla
vetämässä nimensä ainakin soitannollisen
seuran vapaiden soittajien listaan ja
ilmoittautumassa
parin
muunkin
kiinnostavan kerhon sähköpostilistalle,
erilaisia Cupolabileitä järjestettiin monia,
ja saunailtojakin useampi. Lisäksi syyskuun
viimeisellä viikolla oli myös elämäni
ensimmäiset Bommarit.

Bommarien viettäminen alkoi oikeastaan jo
muutamaa päivää aiemmin lipun
hankkimisella. Lipunmyyntiaikoja oli vain
muutama ja lippuja oli hamuamassa moni
muukin opiskelija samanaikaisesti, joten
jonomuodostelmaa syntyi väkisin. Kun
lippu oli saatu taskuun olikin aika miettiä
varustusta. Onneksi olimme paria päivää
aiemmin saaneet omat haalarimme, joten
vaatevalinta selvisi hyvin helpolla.
Oikestaan koko bommaripäivän ohjelma oli
varsin valmiiksi mietitty. Kyseisenä
päivänä kun pelattiin KoRKin järjestämä
erittäin leikkimielinen jalkapalloturnaus,
joten kello ajoissa soimaan ja omat
HartSportit mukana läheiselle kentälle.
Muutama peli jotain etäisesti jalkapalloa
muistuttavaa lajia ja aina sopivissa väleissä
urheilujuomaa.
Tutorryhmästämme
muodostettu joukkue pääsi jopa jatkoon,
mutta ilmeisesti liika nestetankkaus vaikutti
suoritukseemme sen verran, että tipuimme
jatkosta ensimmäisessä jatkopelissä. Tätä
ei kuitenkaan jääty pitkäksi aikaa itkemään,
vaan siirryimme tutorimme johdolla
joukkoeen jälkipelisaunaan erääseen
hervantalaisasuntoon. Kunnon löylyjen
jälkeen puhtaat vaatteet ja haalarit niskaan
ja koululle katsomaan bommarimeininkejä.

Bommareista oli kuullut juttua heti
ensimmäisestä koulupäivästä lähtien.

Bommareita on hyvin vaikea sanoin kuvata.
Se että koulun pommisuojaan ahdetaan
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jokin suomalainen huippubändi, pari
hieman vähemmän nimekästä orkesteria,
kunnon disco ja valtava määrä erittäin
iloisia teekkareita, fukseja ja muita
opiskelijoita, saa aikaan sellaisen
sekoituksen että se yksinkertaisesti
kannattaa käydä itse tarkastamassa.
Meiningistä joko pitää tai sitten ei. Itse pidin
ja yleensä neljä kertaa vuodessa
järjestetyissä bileissä on sittemmin tullut
käytyä
muutama
erikoistilannetta
lukuunottamatta joka kerta, ja olenpa kerran
päätynyt mukaan myös kyseisten bileiden
järjestelyihin.
Lokakuun alussa oli ensimmäinen
matematiikan välikoe. Suoritus ei ollut
mikään kovin hyvä, vaikkei ihan nollakaan.
En antanut asian kuitenkaan suuresti häiritä,
ainahan
alussa
on
pieniä
käynnistysvaikeuksia. Syksy jatkui
mukavasti vanhaan tahtiin, päivisin luentoja
ja
laskuharjoituksia,
iltaisin
laskuharjoituksien vääntämistä, saunailtoja
ja bileitä. Ja aina aamulla ensimmäiselle
luennolle kahdeksaksi tai yhdeksäksi.
Jossain vaiheessa alkoi ihmettelemään onko
mitään järkeä mennä luennolle torkkumaan
ja tajusi jäädä rauhassa kotiin nukkumaan
niinä aamuina kun kunto ei ollut
ihan parhaimmillaan. Asiat piti
tietysti käydä läpi omalla ajalla
kirjasta, mutta sekin onnistui
paljon paremmin kun käytössä oli
kaverilta
kopioidut
luentomuistiinpanot ja itseä ei
väsyttänyt ihan niin paljoa.
Tentissäkin tuli käytyä ja niinpä
lokakuussa
opintorekisteriin
tipahti
ihka-ensimmäiset
opintoviikot
tietotekniikan
perusteista. Tämähän etenee
mukavasti, ajattelin.
Matematiikan välikokeita tippui
eteen tasaiseen tahtiin. Kolmas
välikoe oli päätetty pitää vuoden
toisten bommareiden jälkeisenä

päivänä. Mitenkä proffat voivat olla näin
tyhmiä! Parin päivän pohdiskelun jälkeen
päätin kuitenkin ostaa bommarilipun ja
valmistautua välikokeeseen juhlien.
Kyllähän sitä voi lukea ennen kuin lähtee
bommareihin ja kyllähän minä vähän
luinkin. Seuraavana aamuna heräsin
kaverin sohvalta kymmenen minuuttia
ennen tenttiaikaa. Jostain piti äkkiä löytää
kynä, herättää makkarissa nukkunut kaveri
ja suoriutua juoksujalkaa koululle. Sydän
kahtasataa hakaten tenttisaliin ja
metsästämään istumapaikkaa. Ainoa vapaa
paikka löytyi tietysti juuri sen nätin
tutatytön vierestä. Hetken kokeen
vääntämisen jälkeen huomasin että alun
perin yhden tyhjän paikan mittainen väli
tyttöön oli kasvanut jo kahteen paikkaan.
Ilmeisesti hiestä ja vanhasta viinasta
koostunut miehinen ominaistuoksuni ei
miellyttänyt kanssaihmisiä. Loppukoe
menikin menetettyjä mahdollisuuksia
kirotessa, koska tentin tulosten tullessa pari
viikkoa myöhemmin huomasin saaneeni
vain
yhden
ainokaisen
pisteen.
Opiskelumenestyksen
puute
alkoi
pikkuhiljaa huolestuttaa enemmän.
Kuitenkin viimeisiin ennen joulua
pidettyihin välikokeisiin hieman enemmän

Jotta opintorekisteri ei muistuttaisi binäärilukua, on
koulun penkkien kuluttaminen suositeltavaa.
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satsaamalla sain kuin sainkin räävittyä
fysiikan ja matikan kurssit läpi, vaikkakin
vain
tolpalla,
eli
huonoimmalla
mahdollisella hyväksytyllä arvosanalla,
ykkösellä. No, jouluksi kotikotiin
nauttimaan äidin ruuista ja ruhtinaallisen
pitkän joululoman jälkeen tammikuussa
takaisin jatkamaan lupaavasti alkanutta uraa
tekniikan ylioppilaana.

erilaisia lahjuksia, kuumaa minttukaakaota,
glögiä, pipareita ja lupauksia saada fysiikan
työt läpi helposti hyvällä arvosanalla.
Muuten bilerintamalla oli hieman
rauhallisempaa kuin syksyllä, koko koulu
tuntui
pikkuhiljaa
valmistautuvan
wappuun,
tuohon
huhtikuun
ja
Juhannuksen
väliseen
opiskelijan
onnenpäivään.

Alkuvuosi menikin vähän enemmän
opiskeluihin keskittyen. Lisäksi tuli jossain
bileissä luvattua yhdelle nätille tytölle
ilmestyä teekkarikuoron harjoituksiin, joten
huomasin saaneeni itselleni yhden uuden
harrastuksen lisää. Ja mikäs siinä,
kuorolaulu oli ihan kivaa vastapainoa
uusien aineiden, dynamiikan ja kemian
opiskelun ohessa. Helmikuussa järjestettiin
Tampereella Akateemisen Kyykän
maailmanmestaruuskilpailut ja minä
lupauduin kyseisiin kisoihin tuomariksi.
Hauskaahan tuomarointi oli, varsinkin kun
joukkueet kovin yrittivät vaikuttaa
tuomariparan laskupäähän tarjoamalla tälle

Wapusta kaikki vanhat opiskelijat olivat
kertoneet tarinoita pitkin vuotta. Juttuja oli
kerrottu wapun ajan erikoisista bileistä,
teekkarilakista
ja
erityisesti
teekkarikasteesta. Oman teekkarilakin
saamiseni olin varmistanut keräilemällä
leimoja eri tapahtumista fuksipassiini.
Vaikken erityisesti ollutkaan keskittynyt
leimojen keräämiseen oli tarvittava
pistemäärä tullut täyteen hyvissä ajoin
alkukevästä oikeastaan ihan itsestään.
Kiltojen kastejärjestys kuulemma määräyti
erityisen jäynäkisan tulosten perusteella,
joten
maaliskuun
loppupuolella
parinkymmenen korkkilaisen iskujoukko,

Akateemisen MM-kyykkän peleissä saattaa vastustaja joukkueesta löytyä
sekä teekkareita, kauppatieteilijöitä että humanistejakin.
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minä joukon jatkona, kerääntyi pohtimaan
jäynän toteutusta. Jäynä toteutettiin, mutta
tuomaristo piti sitä liikaa vanhojen jäynien
kopiona, joten kasteeseen emme ihan
ensimmäisinä päässeet.

Wappu kruunaa fuksivuoden.

Tästä sisuuntuneena päätimme näyttää
fuksien wapunpäivänä Hämeenkadun läpi
kulkevassa kastekulkueessa. Kulkueessa
jokaisella killalla on mukana härveli ja
konelaisten härveli olikin tuona vuonna
ennennäkemättömän komea. Hirsitavarasta
rakennettu koko kaistan levyinen ja nipin
napin rautatiesillan ali mahtunut katapultti
taitaa
pitää
vieläkin
hallussaan
fuksihärveleiden
epävirallista
painoennätystä. Emme ehkä päässeet
ensimmäisenä koskeen, mutta katapultin
avulla takuulla saimme osaksemme eniten
huomiota kulkueessa.
Wapun aikana puuhattiin muutenkin
kaikkea kivaa, katseltiin elokuvia OPMerikoisnäytöksissä (OPM = Oma Pullo

Mukaan), pelattiin omitusta pallopeliä
nimeltä Kumipelausiso, kuunneltiin
huonosti
soitettua
livemusiikkia
teekkaritalo
Tupsulassa,
käytiin
bommareissa, myytiin wappulehti Tamppia
ja muuta mukavaa. Tampin myyntiä varten
järjestettiin jopa myyntimatka Turkuun,
tuonne Suomen Turkuun. Itseni kohdalta
kyseinen matka jatkui myös Turun lähes
naapuripitäjään, Seinäjoelle, mutta ei siitä
sen enempää. Lopulta wapunpäivänä koitti
tuo kauan odotettu fuksikulkue ja sen
jälkeinen kaste kylmään Tammerkoskeen.
Tämän
jälkeen
pystyi
hyvällä
omallatunnolla ilmoittamaan olevansa
tamperelainen teekkari.
Vaikka fuksivuoden opintoviikkosaalis ei
tyydyttänyt Kelaa, vanhempiani, eikä
oikeastaan edes minua itseäni, olen silti sitä
mieltä että fuksivuonna kannattaa
ehdottomasti puuhata myös kaikkea
varsinaisen opiskelun ulkopuolista.
Mahdollisuuksia TTY:ltä löytyy varmasti
jokaisen makuun ja mikäli sopivaa
harrasteryhmää tai kerhoa ei löydy
esimerkiksi OpusYx-lehden takaa, tai
syyskuun fuksimessuilta, ei mikään estä
perustamasta sellaista itse. Opiskella ehtii
kyllä myöhemminkin ja ainakin minä
jouduin painamaan jo neljäntenä
opiskeluvuotena rajusti jarrua kun
huomasin
muuten
ajautuvani
opiskeluelämästä työelämään, siitä
huolimatta että vasta fuksivuoden jälkeen
aloin toden teolla käyttää aikaani erilaisiin
opiskelija-aktiviteetteihin. Tähän mennessä
aikaani ovat vieneet ainakin KoRKin
hallitustoiminta, teatteriryhmä NääsPeksi,
PerinneSeura,
oma
bändi,
laulukirjaprojektit ja vaikka mikä muu. Ja
poikkeuksetta voin sanoa oppineeni
harrastustoiminnasta vähintään yhtä paljon
kuin virallisista koulun kursseista.
Fuksivuosi on opiskelunne antoisinta aikaa.
Ottakaa siitä kaikki irti.
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KoRK-kaikkien kaveri!
Vaikka tutorit ovatkin niitä henkilöitä, joita ensisijaisesti saatte piinata kiperillä
kysymyksillänne, voitte aina myös turvautua KoRKin hallituslaiten ja toimareiden apuun.
Erityisesti jokainen aktiivi osaa neuvoa toimialuettaan koskevissa asioissa. Osa heistä tulee
teille tutuksi myös tutoroinnista. Tämän iloisen poppoon löydät useimmiten kiltahuoneelta
majailemasta! Tässä hallituslaiset ja toimarit kertovat jotain itsestään ja toimestaan KoRKkissa.

HALLITUS 2003
Puheenjohtaja
Jenni Laaksonen

VPJ, Teollisuusvastaava
Pasi Pajula

Moro! Mun nimi
on Jenni ja
toimin vuoden
2003 loppuun
Koneenrakentajakillan
puheenjohtajana.
Eli
hommani
k i l l a n
hallituksessa on
jokseenkin
muonimuotoinen,
mutta pääasiassa luotsaan hallitusta
eteenpäin ja toimin linkkinä Koneosaston
suuntaan. Opiskelen täällä nyt neljättä
vuotta ja aiemmin ehdin pyörähtämään
Jyväskylässä lukaisemassa kolme vuotta
konetekniikkaa. Minulta saa tulla kyseleen
kaikennäköistä opiskeluun ja ei opiskeluun
liityvistä asioista ja koetan parhaani
mukaan osata vastata. Onnittelut hyvästä
valinnasta ja tervetuloa KoRKkilaiseksi!

Morjens!
Nimeni on Pasi
Pajula ja olen
23-vuotias
opiskelija
eteläpohojammaan
syränmailta.
Toimin
tällä
h e t k e l l ä
hallituksen
teollisuusvastaavana,
joten olen se kaveri, joka hoidettuaan
kenties jopa sinut excursiobussiin kantaa
kenties jopa sinutn myös sieltä ulos.
Toimenkuvaani kuuluu siis hoitaa killan ja
yritysten välisiä suhteita vaihtelevalla
menestyksellä. Minua saa mm. tulla
nykimään
hihasta,
mikäli
excursioilmoittautumiset ovat jo alkaneet
eikä ilmoittautumislistoja näy missään.
Toimin myös syksyn 2003 KoRKin
varapuheenjohtajana.
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Talousvastaava
Katri Virtanen

Sihteeri
Tuuli Korhonen

Heipähei fuksit!
Mun nimi on
Katri ja ensi
syksynä olenkin
jo
neljännen
v u o d e n
opiskelija.
Killassa mua
näkee
aika
usein. Hoitelen
siellä KoRKin
raha-asioita talousvastaavan nimikkeellä.
Vuosien kokemuksella pystyn sanomaan,
että fuksivuosi on kivoin vuosi
opiskeluaikana. Siitä kannattaa ottaa kaikki
irti heti syksystä lähtien. Tervetuloa
KoRKkilaiseksi =) KoRK on kaikkien
kaveri!

Moi!
Minun
nimeni on Tuuli
Korhonen ja
t o i m i n
hallituksessa
sihteerinä.
Tehtävänäni on
k i r j a t a
kokouksissa
päätökset ylös ja
muotoilla
ne
sekä hallituslaisten lausunnot sivistyneeksi
kielenkäytöksi kokouspöytäkirjoihin. Muu
aika kuluu muiden killan virallisten
tekstien luomisessa ja puhtaaksi
kirjoittamisessa. Siis lyhyestisanottuna
naputtelen päivät pitkät pöytäkirjoja
tietokoneelle.

Rahastonhoitaja
Juha-Matti Laurila

Tiedotusvastaava
Simo “Sibbe” Suolahti

Halipatsuippa!
Minä oon Masa.
Minä maksan
killan laskuja eli
t o i m i n
talousvastaavan
vasempana
k ä t e n ä .
Koulussa alkaa
kolmas vuosi ja
noppia on tullut.
Pitäkää hauskaa fuksivuotenanne ja
jatkossakin! Muistakaa käydä bileissä!

miä oon kotkasta
ja miä oon
vastuussa killan
tiedotuksesta.
kolmatta, eiku
neljättä vuotta
kai miä täällä jo
haahuilen.
tutorina oon tänä
vuonna, joten
saatatte joutua
kattelee/kuuntelee minuu enemmänkin.
vapaa-ajalla miä henkailen koululla tai
jossain kavereilla, opiskelijariennoistakin
minut saattaa löytää.
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Fuksivastaava
Sampo Siuko

Tietojärjestelmävastaava
Teemu Vekkeli

Tämä herra on
Sampo. Sampoa
saa
repiä
lahkeesta kun
haluaa leimoja
fuksipassiin.
Sampo
on
y h d e s s ä
Fuksisuharin
k a n s s a
vastuussa siitä
että teillä on fuksivuonnanne kaikkea
hauskaa tekemistä ja kokemista! Tätä
hemmoa saa siis kiusata aina kevään
viimeiseen tenttipäivään asti!

Jeejee! Minä
olen
Teemu
Vekkeli ja toimin
Koneenrakentajakillan
tietojärjestelmävastaavana.
Ylläpidän killan
tietokoneita ja
s ä ä d ä n
muutenkin
kaikkea hämärää. Minua voi yrittää häiritä,
jos on jotain kysyttävää aiheesta...

Sauna- ja liikunta vastaava
Juuso Järvinen
Juu! Oon Juuso.
Mun homma on
järkätä syksyllä
infernaalinen
lähes jalkapalloturnaus KoneCup ja jonkun
muun
kanssa
uppoamaton
KoRK-Cruising
seilaus. Keväällä
järjestin taivaallisen Keilaturneen, jossa
siis kaadettiin sellasia pystejä pallolla. Sit
mä oon se tyyppi ketä pitää saunaillat
kasassa ja potkii viimeiset saunoajat ulos
aamulla. Sit teen kaikkii tosi fantsui
hommii. Enkä välttämättä pure, jos multa
jotain kysytään. Varsinkaan jos oot
Satakunnasta.

TOIMARIT 2003
Kopiuokonevastaava
Marko Lundström
Morjens
!!!
Nimeni
on
M a r k o
Lundström ja
olen
tällä
hetkellä killan
kopiokonemestari.
Kuten
jo
mahtavasta
tittelistä saattaa
arvata liittyy toimenkuvani kopiokoneisiin.
Toisin sanoen olen ottanut vastuulleni
kopiokoneiden kunnossapidon. Minua saa
siis tulla tönimään kun kopiokoneet eivät
ota toimiakseen...
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Fuksisuhari
Simo Järvisalo

KoRKkiruuvari
Noora Rissanen

Terve. Nimeni
on
Simo
Järvisalo.
Tunnen myös
nimen Sivu, että
erottuisin
m u i s t a
Simoista.
Virallinen
tittelini
on
fuksisuhari. Se
tarkoittaa sitä, että Toimin fuksivastaava
Sampon apulaisena, tai toisinpäin. Yritän
huolehtia fuksien asioista ja minulta voi
myös tulla kysemään leimoja fuksipassiin.
Myös muista kouluun tai oheistoimintaan
liittyvästä voi kysyä minulta. Tiedän jos
tiedän.

H e i p s a n !
Nimeni
on
Noora ja ole nyt
toisen vuoden
opiskelija.
Tehtäväni
K o R K i n
toimarina
on
KoRKkiruuvin
taitto eli ts.
esimerkiksi juuri
nyt kädessäsi olevan Fuksiruuvin ulkoasu
on minun käsialaani. Minulle voi jatkossa
osoittaa tarinoita, jos haluaa julkistaa
hengentuotoksiaan kiltamme lehdessä.
Joskus väsäilen myös mainoksia kiltamme
tapahtumista. Toinen epävirallisempi
tittelini on uhkailuvastaava. (!!!???) J

Projektisihteeri
Linda Laxell

Opovastaava
Paula Niskasaari

Heippa! Olen
Linda Laxell,
k i l l a n
projektisihteeri.
Toimenkuvaani
kuuluu sitsien ja
muiden “pikku”
projektien
organisointi. Eli
toisin sanoen
saan nakittaa muita. Olen majaillut täällä
Herwoodissa syksystä 2002 lähtien. Sitä
ennen asuin Porissa. Tavoitteena olisi
valmistua täältä joskus hamassa
tulevaisuudessa. Todennäköisin paikka
bongata meikäläinen on killan toimisto tai
konetalon kahvila Motivaattori. Olen
muuten myös aikamoinen kyläluuta, eli
bileissä tavataan!

Moi, olen Paula
Niskasaari,
aloitan neljättä
v u o t t a n i
koneella ja olen
kolmatta vuotta
k i l l a n
hallituksessa tai
toimarina. Tänä
vuonna
olen
opintovastaava, koska opiskelu rulettaa.
Olen yhteyksissä Koneosaston suuntaan
opintoihin liittyvissä asioissa ja vien viestiä
eteenpäin, jos mieleesi tulee kehitysideoita
tai krittiikkiä opintoihin liittyen. Minua ei
kuitenkaan saa syyttää, jos juuri sinun
noppakokoelmasi ei kasva toivottua
tahtia.J
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Tiedotussihteeri
Marja Välimäki

Hovimestari
Esa Lehtinen

No heipä hei!
Nimeni
on
Marja ja toimin
kiltamme
tiedotussihteerinä.
Tittelistäni
huolimatta
tiedotus
EI
k u u l u
toimenkuvaani
ollenkaan, vaan
niissä
asioissa
täytynee
ottaa
tiedotusvastaavaan yhteyttä. Mun vastuu
alueeseen kuuluukin tuo killan hieno
tenttiarkisto netissä. Siis aina kun käytte
tentissä, ottakaa tenttipaperinne mukaan ja
toimittakaa ne killassa olevaan vihreään
postilaatikkoon. Sieltä ne sitten eksyvätkin
pian tenttiarkistoomme. Tenttien lisäksi
toimenkuvaani kuuluu teollisuusvastaavan
kanssa järjestellä ekskursiota. Kaikki vaan
mukaan excuille - siellä on aina kivaa!

Olen
meitin
hovimestari ja
tottelen nimeä
Esa.
Esa
Lehtinen.
Vastuullenikuuluu
k a i k k i
kiltahuoneeseen
liittyvät asiat
sekä
tietysti
tärkeimpänä se
että juomahuolto pelaa. Eli jos
juomamaatista on juomat loppu
niinminulle saa tulla valittamaan tahi
korttipöydän kortit ovat liian huonossa
kunnossa niin minulta saa kysellä
parempia. Mikäli ette ymmärtänyt yhtään
tehtävistäni niin ne selviävät paremmin
tutustumalla kiltahuoneeseemme ja sen
tarjontaan.

Isäntä
Juhani Hornborg

Kanttori
Olli Syvärinen
Hei vaan hei!
Oon
Ollikanttori ja mun
pitäs
ihmisiä
tapahtumissa ja
n i i t t e n
ulkopuolella
laulattaman.
Joskus saatan
jopa
muistaa
l a u l a t t a a
KoRKin hallitusta kokouksissa, jos oikein
lujasti painostetaan.

Onhan se selvä,
että aina kunnon
i s ä n t ä ä
tarvitaan.
KoRKissa
s e l l a i s t a
tehtävää hoitaa
edellisvuoden
puheenjohtaja ja
eittämättä
tehtävä
on
vaativa ja vastuullinen - vältän tekemästä
mitään tai ainakaan mitään rankkaa. Ja
kaiken tämän lisäksi kerron vielä aika-ajoin
omia mielipiteitäni killan nykyisistä
toimintamalleista ja -suunnista!
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Kuka on Kiltakultsi?
Tiedotusvastaavana huolehdin koulumme
sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja
mainonnasta juuri valitun järjestösihteeri
Maiju Markovan kanssa. Julisteiden
tekeminen, tapahtumien sekä erilaisten
kurssien järjestäminen kuuluu myös
hommiini ja lisäksi vedän tiedotusjaostoa,
jossa käsitellään kaikkea mainoksista
kiltalehtiin.
Molemmat hommat vievät tasaisesti
aikaa, en osaa sanoa kumpaan menee
enemmän aikaa, vaan ne kietoutuvat aika
tiiviisti yhteen. Sähköpostien lukemiseen
ja vastaamiseen menee usein pari kolme
tuntia päivästä.

Hei! Olen KoRKin suloinen kiltakummi,
sillä pitäähän jonkun ylioppilaskunnan
hallituksesta punaisten “paholaisten”
touhujakin tarkkailla. Toimin siis KoRKin
ja ylioppilaskunnan välisenä
yhteyshenkilönä ja kiltanne viisaana
neuvonantajana.
Mun hommani ylioppilaskunnassa on
alayhdistys- ja tiedotuspuoli.
Alayhdistysasioihin kuuluu lukea
kaikkien kerhojen pöytäkirjoja ja
sääntöuudistuksia, olla yhteydessä
puljuihin ja auttaa kaikenlaisissa mieltä
askarruttavissa ongelmissa. Työ on
suurimmaksi osaksi tietokoneen ääressä
istumista ja asioiden soittelua pitkin ja
poikin. Ylioppilaskunnan kahvihuoneen
sohvilla on hyvä lukea pöykkyjä ja teetä
menee päivässä varmaan pari litraa.

Vapaa-aikaa ei ihan kauheasti ole vielä
ollut, mutta ehkä hommat tästä vähän
rauhoittuvat. Pidän ulkoilusta ja
kuntosalilla käymisestä sekä kirjojen
lukemisesta. Aikaa ei juuri kulu telkkarin
katselemiseen, mutta leffoja vuokraan
aina silloin tällöin. Kotona on mukava
rauhoittua ja rentoutua. Aina välillä
istuskelen Korkissa lukemassa sivistäviä
julkaisuja ja loppuajan minut löytää
bileistä.
Jos haluatte tietää vielä jotain muuta, niin
laittakaa postia (elina.juusela@tut.fi),
vastailen mielelläni!
Kultsi
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OSASTONJOHTAJAN TERVEHDYS
¨
PERINTEISTEN ALOJEN KIINNOSTAVUUS JATKUU
Nuorten halu opiskella perinteisiä insinöörialoja kuten kone-,
sähkö-, rakennus- tai kemiantekniikkaa väheni viime
vuosikymmenellä kaikkialla maailmassa. Opiskelijat halusivat
opiskella ns. uuden talouden aloja kuten tieto-ja biotekniikkaa
sekä taloustieteitä. Vanhojen insinöörialojen imago oli
huono.Tämä tuli hyvin esille mm. konetekniikan
kansainvälisessä arvioinnissa (Evaluation of Mechanical
Engineering at Universities and Polytechnics).Siinä Tampereen
koneosasto
pärjäsi
erinomaisesti.
Nyt
nuorten
mielenkiintoprofiili on muuttunut, kun uuden talouden kuplat
ovat alkaneet puhkeilla. Tämä näkyy selvästi tämänkin vuoden
opiskelijavalinnoissa.
Konetekniikka-sana synnyttää helposti mielikuvan likaisesta, pölyisestä ja muutenkin hiukan
vastenmielisestä alasta. Konetekniikka on kuitenkin nykyisin kaikkea muuta kuin
historiallinen jäänne. Historiaa on se, että perusasiat joihin konetekniikka perustuu ovat
vanhoja ja teille jo lukion fysiikasta tuttuja tieteenaloja kuten mekaniikka, lujuusoppi,
termodynamiikka, virtausoppi jne. Ne ovat olleet aikoinaan fysiikkaa, mutta ne ovat
myöhemmin eriytyneet omiksi tieteenaloiksi. Konetekniikan sisällä ja tarpeista on myös
syntynyt uusia aloja. Tietojenkäsittelyoppi esimerkiksi oli aluksi konetekniikan yksi
ammattiaine.
Modernin konetekniikan perustan muodostavat perinteiset, kokemuksen kautta oikeiksi
todetut tieteet, joihin yhdistetään mittaus-ja tietotekniikka. Laitteiden ja prosessien
numeerinen mallintaminen on oleellinen osa modernia konetekniikkaa. Koska opinnot
muodostuvat sekä perinteisistä laaja-alaisista perustieteistä että uusista aloista, opiskelu on
vaativaa. Kun perusasiat huolella opiskelee, on kuitenkin varmaa että ne säilyvät sellaisina
myös tulevaisuudessa eivätkä muutu muutaman vuoden välein.
Konetekniikan koulutusohjelmassa on mahdollista valita perusopintojen jälkeen kiinnostava
ala monesta vaihtoehdosta. Voi valita käytännöllisen alan tai hyvinkin teoreettisen, jolloin
myös tällä hetkellä paljon esillä oleva jatko-opiskelukin hyvin onnistuu. Osaston opetus ja
tutkimus palvelee maamme keskeisintä teollisuutta. Riippumatta siitä tehdäänkö
voimalaitoksia, paperikoneita vaiko kännyköitä konetekniikan osaaminen on keskeisessä
asemassa samoin kuin suunniteltaessa avaruussukkuloita tai keinosydämiä.
Osaston puolesta onnittelen uusia opiskelijoita onnistuneesta valinnasta ja toivotan menestystä
seuraaville työntäyteisille vuosille.
Reijo Karvinen
Osaston johtaja
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KoRKin Fuksitentti
Teataa fuksitietoutesi KoRKin fuksitentillä. Lue ensin KoRKkiruuvi läpi ja vastaa sitten
oheisiin kysymyksiin. Jokaisesta oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen. Oikea rivi löytyy
jutun lopusta.

1. Kouluun tullessasi olet
a) pallero
b) fuksi
c) teekkari
d) humanisti
2. Valmistuttuasi olet
a) ingen gör
b) diplomi-insinööri
c) juoppo
d) ikiteekkari
3. KoRKin puheenjohtaja on
a) Jenni Laaksonen
b) Dalai lama
c) Anneli Jäätteenmäki
d) Reijo Karvinen
4. Koneosasto on
a) maalaiskaupunki PohjoisSavossa
b) Nokialta lähtöisin oleva
tietotekniikkayritys
c) teknokarnevaali
d) TTY:n kaunein osasto
5. KoRKin jäseneksi pääsee
a) heti kun sinulla on 80
opintoviikkoa
b) käymällä ahkerasti
kaikissa bileissä
koneosastolle hakiessa.
c) maksamalla 4,20 €
suuruisen vuosittaisen
kiltamaksun

6. KoRKilaisen toinen koti on
a) Tapsantorilla sijaitseva
nimeltä mainitsematon
alkoholiliike.
b) rehtorin huone.
c) kiltahuone.
d) CAD-luokka.

7. Teekkarihymni lauletaan
a) hiljaa omassa päässään.
b) niin monta kertaa, ettei
ääntä enää kuulu.
c) 3 kertaa reippaasti
seisaaltaan.
d) aina ennen tentin alkua.

8. Joku hervantalainen alkuasukas
huutaa sinua haalaripelleksi, mitä
teet?
a) Meuhkaat vastaan kunnon
känni-ääliön lailla.
b) Unohdat rauhallisesti koko
homman, ja olet ylpeä
haalareistasi. Niihin ovat
oikeutettuja vain harvat ja
valitut.
c) Ostat huomenna haulikon
vastaavien tilanteiden
varalle.
d) Kutsut kaverisi
lynkkaamaan huutelijan.
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9. Pääaine on
a) Se aine, josta suoritat
perusopintojen jälkeen
suuren opintoviikomäärän
ja teet diplomityösi.
b) Aivoa ja aivonestettä
c) Alkoholi
d) Konetekniikka
10. Laskari on
a) laskuhumala
b) harjoitus
c) laskiaispulla
d) oksennus

Jos sait 4…6 pistettä
Ihan hyvin menee, älä anna menestyksen
kuitenkaan hämätä. Olet keskin kertainen,
luultavasti juot keskikaljaa, olet KeskiSuomesta ja jätit lehden lukemisen
keskiaukeaman kohdalta kesken. Sinun
onneksesi tietotekniikan peruskurssi
loppuu kesken syyslukukauden.
Jos sait 7…10

Jos sait 0…3 pistettä
Sinulla on fuksiviikolla paljon opittavaa.
No, ei se mitään, ei tastä olisi saanutkaan
opintoviikkoa. Osta kuitenkin paremmat
silmälasit, jotta voit luntata pari kohtaa
seuraavassa tentissä. Tämä todistaa sen,
että tenttikirjaa kannattaa silmäillä, siitä
voi jopa lukea pari sivua.

Lopeta tuo pinkoilu, ei kaikesta tarvise
saada viitosta arvosanaksi. Ota rennosti ja
hanki itsellesi harrastus. Jos kuitenkin
päätät jatkaa samaan malliin, niin sinulla
on mukava opiskeluaika tiedossa tehden
kaljapalkalla kaveriesi harjoitustöitä. Ota
myöhemmin yhteyttä myös lehden
toimitukseen.
OIKEA RIVI
1B 2B 3A 4D 5D 6C 7C 8B 9A 10B

Ensimmäisenä päivänä tutorryhmästä otetaan kuva kiltahuoneella.
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TAPAHTUMIA
ENSIMMÄISILLE PÄIVILLE
25.8 Sisäpihabileet
26.8 Leffailta
27.8 KoRKin pubirundi
28.8 KoRKin urheiluilta
2.9 KoRKin täsmäaikajuoksu
3.9 KoRKin fuksi-info
KoRKin ja TVIK fuksisauna
4.9 lauluilta takaparkissa
18.9 KoRK-Cruising
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Koneenrakentajakilta - KoRK
TTY
Korkeakoulunkatu 6
33720 Tampere
puh: (03) 365 2101
fax: (03) 365 2034
kork@cc.tut.fi
http://www.koneenrakentajakilta.org
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