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BBBBBÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄ-ÄÄÄÄÄ-
KIRJOITUSKIRJOITUSKIRJOITUSKIRJOITUSKIRJOITUSPPPPPetri Pylsyetri Pylsyetri Pylsyetri Pylsyetri Pylsy

Sinulla on kädessäsi todennäköisesti ensimmäistä kertaa paperinen
KoRKkiruuvi. Viinipullon avaaminen tällä voi olla kuitenkin hieman hankalaa.
Mikä ihme on siis tämä KoRKkiruuvi -niminen journalistiikan helmi.
KoRKkiruuvi on Koneenrakentajakillan kolmesti vuodessa julkaisema
lehdykkä, joka toimii koneteekkarien ja –fuksien äänitorvena. Tätä tehtävää
se on menestyksekkäästi hoitanut jo monen monituista vuotta.

Juuri nyt ihmettelet teille uusille opiskelijoille, fukseille, suunnattua
fuksinumeroa. Lehdestä löytynee hyödyllistä ja vielä hyödyllisempää tietoa
Koneenrakentajakillasta, konetekniikan opiskelusta sekä siitä, minkälainen
fuksivuotesi ehkä voisi olla. Älä siis jätä lehteä lueskelematta läpi. Fuksiruuvi
onkin mitä parhainta lukemista biitsillä tai sateen yllättäessä vessalukemisen
ehdoton ykkönen.

Jos haluat käydä tutustumassa esimerkiksi tämän kevään lehteen, onnistuu
se helposti surffaamalla Koneenrakentakillan kotisivuille osoitteeseen
www.students.tut.fi/~kork. Sieltä löydät kaikki tällä vuosituhannella maailmalle
putkahtaneet KoRKkiruuvit bittivirtana. Sinun ei ole myöskään pakko tyytyä
vain lukemaan KoRKkiruuvia, vaan otamme syksyllä mielellämme vastaan
sekä hengentuotoksia että aiheita ilmiömäisiä juttuja varten. Voi myös olla,
että juuri SINÄ olet Koneenrakentakillan uusi tiedotusvastaava tai taittaja
vuodelle 2006…

Kesää on vielä kuitenkin rutkasti jäljellä. Lueskele rauhassa KoRKkiruuvia ja
muita saamiasi papereita, mutta älä turhaan stressaa syksyllä alkavista
opinnoista, vaikka muutokset voivatkin tuntua suurilta. Täällä on kuitenkin
ihmisiä mm. tutoreja sekä kiltamme fuksi-immeiset juuri sinua varten, jotka
osaavat auttaa pulmatilanteissa.

Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja tervetuloa punaiseen joukkoomme !!

Aurinkoisin terveisin

Pete
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AAAAA rvoisa uusi koneteekkari,
tervetuloa opiskelemaan diplomi-
insinööriksi Tampereen teknillisen
yliopiston Konetekniikan
osastolle!

Konetekniikka on sähkö- ja
rakennustekniikan ohella yksi
perinteisistä insi-nööri-tieteistä,
joka perustuu paljolti
luonnontieteisiin, fysiikkaan
(erityisesti mekaniikka) ja
matematiikkaan ja jonka juuret
ulottuvat satojen vuosien taakse.
Tämä tosiasia ei tee
konetekniikasta jäännettä
menneisyydestä, vaan erityisen
pitkälle kehittyneen tieteenalan.
Nyky-aikainen kone-tekniikka on
auto-maatiota ja moderneja
tietoteknisiä työkaluja
hyödyntävää tiedettä, jonka avulla
suomalainen alan teollisuus on
useilla sektoreilla saavuttanut
maailman-laajuisesti johtavan
aseman.

TTY:n Konetekniikan
koulutusohjelma on kansallisesti
arvioitu korkeatasoiseksi. Monet
sen laitokset ovat alansa ykkösiä
Suomessa ja arvostettuja
yhteistyökumppaneita Euroopassa.
Valitessasi aikoinasi
ammattiainetta, tulee sinulle pula,
runsaudenpula. Olen etukäteen
(hieman) pahoillani siitä.

Kuulut ensimmäiseen
vuosikurssiin, joka ryhtyy
opiskelemaan uuden
tutkintorakenteen mukaisesti. EU-
maiden Bolognassa 1999 tehdyn
julistuksen mukaisesti sinusta tulee
n. kolmen vuoden kuluttua
tekniikan kandidaatti (ellet pahasti
töppää). Kaksiportainen tutkinto

luo tiettyä erilaisuutta
opintojen jaksotukseen
e d e l t ä v i i n
v u o s i k u r s s e i h i n
verrattuna. Uudessa
k a n d i d a a t i n
tutkinnossa luodaan se

teoreettinen perusta, jonka
päälle voidaan rakentaa opintojen
varsinainen tavoite, diplomi-
insinöörin tutkinto. Saatuasi
kandin paperit ovat ne kyllä
(alemman) akateemisen tutkinnon
todistus, mutta parhaan lisäarvon
niistä ehkä kuitenkin saa
kehystettynä opiskelukämpän
seinällä.

Joka tapauksessa sinulla on nyt
mahdollisuuskirjo, jonka oikein
hyödyntämällä saat hyvän
lähtökohdan loppuun elämääsi.
Paljon aiheesta kokeneena katson
oikeudekseni ja velvollisuudekseni
antaa sinulle muutamia neuvoja,
jotta menestyisit aloittamallasi
uralla:

1.1.1.1.1. Vanhan hervantalaisen
sananlaskun mukaan
teekkari ei kadu kahta
asiaa, toinen niistä on
nopea valmistuminen.
Lähde opintoihin täysillä,
ole täyspäiväinen
opiskelija ja tee realistinen
o p i n t o s u u n n i t e l m a .
Osastolla on sinua siinä
auttamassa opettajat,
opintoneuvoja ja -
suunnittelija.

2.2.2.2.2. Ole vaativa ja kriittinen.
Anna palautetta. Jos et
ymmärrä mitä professori
tarkoittaa, ei sitä ymmärrä
kukaan muukaan, vaadi
kaikelta opetukselta laatua.
Vu o r o v a i k u t t e i s i s t a
o p i n t o t a p a h t u m i s t a
hyötyvät lisäksi kaikki.

3.3.3.3.3. Lähde opiskelijavaihtoon.
Ulkomailla tehdyistä
opintosuorituksista ei
koskaan ole haittaa.
Käytännön kielitaidon
saamisen lisäksi uusiin

kulttuureihin ja
opiskeluympäristöihin
tutustuminen antaa
näkemystä ja valmiuksia
työelämään. Lisäksi siellä
voi olla sikahauskaa.

4. Jos käyt opiskeluaikana
ansiotyössä, työskentele
opintojesi loppuvaiheessa
ja mieluum-min osa-
a i k a i s e n a .
Työelämäko-kemuksesta
ja -suhteista on hyötyä, jos
olet valinnut työpaikkasi
siten, että se tukee
o p i n t o - j a s i .
H a m p u r i l a i s r a v i n t o -
lakokemuksella ja
työtodistuksella ei ole
paljon käyttöä.

5. Harrasta harkitusti. Ota
kaikki irti opiskeluajasta,
kääkänä kaikki on
myöhäistä. Opiskelun
ohella kannattaa osallistua
erilaisiin kerho-, kilta- ja
muuhun harrastus- tai
ylioppilaskuntatoimintaan.
Pidä aina kuitenkin
mielessäsi prioriteetit ja
kohdassa 1 esitetyt
näkemykset.

Toivotan sinulle rattoisia ja
mielenkiintoisia vuosia
konetekniikan opintojen
parissa.

* Latinankieliapproksimaatio on
allekirjoittaneen omaa ja
todennäköisesti täyttä siansaksaa.

Paul H. Andersson
Osaston johtaja

AAAAAVE,VE,VE,VE,VE,
SCHOLASTICUSSCHOLASTICUSSCHOLASTICUSSCHOLASTICUSSCHOLASTICUS
MAMAMAMAMACHINCHINCHINCHINCHINAAAAATTTTTORISORISORISORISORIS
NONONONONOVICIUS! *VICIUS! *VICIUS! *VICIUS! *VICIUS! *
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Suomen parSuomen parSuomen parSuomen parSuomen paras Kas Kas Kas Kas KoRKoRKoRKoRKoRK
Onnittelut ovat paikallaan, sillä juuri Sinut on valittu
Tampereen teknill isen yliopiston konetekniikan
koulutusohjelman opiskelijaksi! Onnea!

KoRK, eli Koneenrakentajakilta toimii konetekniikan
opiskelijoiden etujärjestönä. KoRKin jäsenenä olet
etuoikeutettu killan palveluihin ja tapahtumiin. Kilta tarjoaa
jäsenistölleen opiskelumateriaalin välitystä,
kopiokonepalveluja ja kaikkea mikä liittyy läheisesti
opiskeluun. Kilta järjestää myös erilaisia bileitä,
liikuntatapahtumia ja toimii opiskelijan linkkinä osastoon
ja Ylioppilaskuntaan päin. KoRKin jäsenyyden saat
maksamalla killan vuotuisen jäsenmaksun, joka ei päätä
huimaa 4,20•:n suuruudellaan.

KoRK  on  tällä hetkellä 38-vuotias ja sillä on pitkät
perinteet kiltatoiminnassa. Kiltamme kuuluu vanhimpien,
aktiivisempien ja suurimpien kiltojen joukkoon, joten “Ei
oo häpee olla KoRKkilainen ja omistaa punaisia
haalareita!”.

Syksyllä kouluun saavuttuasi sinua tullaan
tituleeraamaan fuksiksi, eli ensimmäisen vuoden
opiskelijaksi. Jotta saavutat kunnianhimoisimman tittelin,
eli teekkarin arvonimen, tulee sinun olla aktiivinen  tämän
vuoden aikana. Sinulle lyödään kouraan  fuksipassi,
johon voit kerätä pisteitä vuoden mittaan erilaisista
tapahtumista ja tempauksista. Tarpeeksi pisteitä saaneet
kastetaan Wappuna Tammerkoskessa teekkareiksi.
Tällöin he voivat myös lyödä päähänsä teekkarilakin.

Opiskeluaika kannattaa hyödyntää, sillä tuskinpa tapaat
missään näin monta tulevaisuuden vaikuttajaa kuin meillä
täällä. Kannattaa siis verkostoitua ja luoda suhteita, sillä
siitä on tulevaisuudessa mittaamaton hyöty
bisneselämässä. Hyviä verkostoitumistapoja tarjoaa
aktiivitoiminta, kuten killan hallitustoiminta. Hyvän
ponnahduslaudan killan hallitukseen tarjoaa fuksien oma
haalaritoimikunta, joka toimittaa kaikille konefukseille
haalarit. Muista siis liittyä ensimmäisten viikkojen aikana
haalaritoimikuntaan!

Pitemmittä jorinoitta haluaisin toivottaa kaikille oikein
hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä! Muistakaa ottaa
fuksivuodestanne kaikki irti, sillä toista samanlaista vuotta
ette tule kokemaan koskaan! Nähdään syksyllä! Vielä
yksi lause, missä on huutomerkki!

Koneenrakentajakillan puheenjohtaja,
Mikko “Sketsi” Kesti

Pj:nPj:nPj:nPj:nPj:n
palstapalstapalstapalstapalsta
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Tervetuloa kouluumme minunkin puolestan .
Olen Aino, kaksi vuotta opintoja  takana
TTYllä, ja tänä vuonna olen ollut
Koneenrakentajakillan opintopäällikkö.
Opintopäällikön hommiin kuuluu kaikenlaista,
lähinnä tenttiarkiston hoitoa sun muuta.

Lehden toimittajat pyysivät pientä juttua
ensimmäisen vuoden opinnoista (ei edes
pyydetty, mutta Aino on vain niin innokas..),
niin täältä sitten pesee!

Ensimmäisellä viikolla alkaa tietotekniikan
perusteiden (TiTe PK) luennot. Siellä oppii
kaikkea tärkeää ja vähemmän tärkeää (
jälkimmäinen on konetytön näkemys..)  koulun
tietoverkoista ja tietokoneista yleensä. Omista
TiTe PK:n luennoista ei ole jäänyt oikein mitään
päähän, mutta onneksi killassa on poikia, jotka
osaavat hommat vähän paremmin kuin minä.
TiTe PK:ssa oppii käyttämään UNIXia,
lukemaan sähköpostit ja käyttämään nyyssejä.
(Jälleen jälkimmäisen tärkeyttä vähän epäilen..)

Sitten kun alkaa “kunnon” koulu, niin tarkoitus
olisi käydä insinöörifysiikat, insinöörimatikat,
koneenpiirustus ja CAD-perusteet, statiikan,
lujuusopin ja dynamiikan perusteet sekä
insinöörikemia ensimmäisenä vuonna.

Tiistai-, keskiviikko- ja torstai-aamut alkavat
mukavasti jo kahdeksalta fysiikan luentojen
parissa. Siitä jatkuu matikan luennot, ja

keskipäivällä, maa nälästä kurnien
on päivän tiukat luennot ohi.
Välillä tuntuu puuduttavalta
raahautua luentosaliin, kun
suhteellisuusteoria ei  oikein
avaudu ja päätyy miettimään, että
“miksi, Einstein, miksi?!?” Ennen
tenttiviikkoa kuitenkin huomaa,
että ihan kiva, kun siellä istui ja
kirjoitti paperiin epäilyttävän
näköisiä hieroglyfejä, toivottavasti
ne tenttiin lukiessa sitten aukeaa.
Luennoilla saa myös hyviä vinkkejä
harkkatehtävien laskemiseen.
Luennoista on siis hyötyä. Jos siis
huomaat, että vieressäsi on kaveri,
jonka hengitys korisee ja kuola
valuu poskille, kannattaa kaveri
herättää.

Kannattaa valmistua henkisesti
myös siihen, että opiskelu on paljon
teoreettisempaa kuin lukiossa,
varsinkin matikoiden osalta, ja
fysiikassa taas lasketaan kaikki
derivoiden ja integroiden, siis
vanhoista lukion kirjoista ei ole
täällä hirveästi apua. Ne vaan kerää
pölyä hyllyyn.  Fysiikan luennoilla
kun kirjoittaa hyvät muistiinpanot,
niin kolmen kilon paksuista
raamattua, jota luennoitsijat
kauppaavat tenttikirjana, ei
välttämättä tarvita. Ja jos tuntuu,
että haluaa sen hyllyynsä, niin
lueskelkaa ilmoitustaulujen
myynti-ilmoituksia, varmasti läytyy
joku, joka haluaa päästä siitä
kirjasta eroon. Se on uutena todella
kallis.

Viikottain on joka aineesta harkat,
joihin on laskettu muutamia
tehtäviä, ja sitten harkoissa ne
lasketaan taululle. Lasketuista
harkoista ja läsnäoloista saa
lisäpisteitä välikokeisiin ja
tentteihin, ja tottakai niistä saa
hyvää laskurutiinia. Kannattaa
yrittää haalia mahdollisimman
paljon tehtäviä kasaan.

Statiikka, Dynamiikka ja
Lujuusoppi ovat kursseja, joista
tulette kuulemaan paljon pelottelua.
Koulun käytävillä kulkee N:n
vuoden opiskelijoita, joilla roikkuu
vielä kyseiset kurssit. Myös minä
kuulun siihen porukkaan, vaikken
vielä N:n vuoden opiskelija
olekaan. Kyseiset kurssit ovat
teknillistä mekaniikkaa, ja niissä

laskeskellaan pysyykö joku palkki
paikallaan, vai taipuuko se, ja entäs jos
se pyörii.. ( tämä kuvaus kyseisistä
kursseista saa varmasti tekmekin
laitoksen prohvessoorien sukat
pyörimään jaloissa. ) Annan pikku vinkki
vitosena seuraavan: KANNATTAA
TAISTELLA NE LÄPI
ENSIMMÄISENÄ VUONNA! Nimim.
Omakohtainen kokemus kertoo, että ei ne
sen mukavampia ole seuraavinakaan
vuosina. Voisinkin sanoa, että läpäistyt
teknillisen mekaniikan kurssit ovat oikea
ylpeyden aihe.

Koneenpiirustus ja CAD on mukavaa
vastapainoa teoreettiselle opiskelulle.
Siellä piirrellään solid worksilla
kappaleita kolmiulotteisesti, ja
harjoitellaan ohjelman käyttöä. Mukavaa
touhua, vaikka välillä tuntuikin, että sen
ohjelman oli selvästi suunnitellut joku
mies. Tiedä häntä, onko se sitten hyvä vai
huono asia.

Insinöörikemia on aika simppeli kurssi,
sen melkein läpäisee lukion tiedoilla, ja
sen takia inssikemia kannattaakin käydä
heti TTY:lle tulon jälkeen, kun on vielä
jotain muistikuvia siitä, mitä hiilivedyt
sisältävät.

Kaikenkaikkiaan ensimmäinen vuosi on
aika raskas opintojen kannalta, eikä sitä
yhtään helpota se, että
opiskelijarientoihinkin olisi hauska
osallistua. Välillä tulee sellainen olo, että
saunallekkin olisi kiva tänään lähteä,
mutta kun on seuraavana päivänä matikan
välikoe. Silloin kannattaa muistaa, että
tenttejä tulee, tenttejä menee. Sauna on
sentään korkeintaan seitsemän kertaa
viikossa.

Jos ensimmäisen vuoden jälkeen
opintorekisteri näyttää binääriluvulta
(sana jonka opin TiTe PK:ssa) niin sitten
vain niskasta kiinni, kun toinen vuosi
alkaa. As If. Nimim. kokemusta on.

Onnea koulutiellä minun puolestani, jos
teillä on jotain kysymyksiä opiskeluun,
kouluympäristöön, pesukoneen käyttöön,
leipomiseen tai autojen rassaamiseen
liittyen, niin tervetuloa KoRKin
kiltahuoneelle, meidän sekalainen
seurakunta vastaa kysymykseen kuin
kysymykseen. Enemmän tai vähemmän
oikein.

Aino

OPINTOPINTOPINTOPINTOPINTOPOPOPOPOPÄÄLLIKKÄÄLLIKKÄÄLLIKKÄÄLLIKKÄÄLLIKKÖÖÖÖÖ
OPOPOPOPOPASTASTASTASTASTAA AA AA AA AA lue jos et halua olla H. MoilanenMoilanenMoilanenMoilanenMoilanen

Kun Aino oli vielä hemaiseva
fuksi, tosin konetyttöhän on

ikuisesti hemaiseva..
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KUMMI
Kilta on Ylioppilaskunnan
alayhdistys ja meillä on ko.
puljusta kummihenkilö joka
esittäytyy tässä.

Moikka vaan kaikki! Nimeni on Anni Tähtinen, olen teidän
kiltakumminne. Tallaan yliopistomme käytäviä kolmatta
kevättä, opiskelut ajattelin aloittaa joskus tule-
vaisuudessa(, opintoviikkoja on KELAn vaatima
opintotukeen oikeuttama määrä.) (: Fuksivuonna päälleni
puettiin keltaiset haalarit,
eli kotikiltani on Autek. Toimin kuluvana vuonna YO-
kunnan hallituksessa, vastuualueenani on kansallinen ja
kansainvälinen koulutus-politiikka. Tällä hetkellä
tutkintorakenne-uudistus periodimalleineen teettää töitä
niin paljon, että olemme keskittäneet päätoimisen
toiminta-alueen yliopistomme sisäiseen vaikuttamiseen.

Minulla on ilo toimia tänä vuonna KoRKin kiltakummina,
otan tämän kunniatehtävän vastaan odottavalla mielellä.
Kiltakummin tehtävänä on toimia linkkinä ylioppilas-
kunnan ja killan välillä. Olisi toivottavaaettä jokainen
kiltalainen tuntisi edes yhden henkilön kulloisenkin
vuoden hallituksesta, kiltakummi on oivallinen tapaus
täksi kiintiöksi, jos ei sen enempää halua uusia
tuttavuuksia solmia. (:

KoRK on yksi lempikilloistani yliopistossamme, juuri
siksi halusinkin teidät kummikillakseni tänä vuonna.
KoRKlaise t
o v a t
enimmäkseen
samanhenkisiä
kuin kelta-
h a a l a r i s e t
k a n s s a -
eläjänsä, joten
yhteiselo    on
o l l u t
monintavoin
tiivistä ja
antoisaa jo
u s e a m p a n a
v u o n n a .
Tuntemani
KoRKlaiset ovat olleet lähes 100%sesti miellyttäviä
tapauksia, enkä usko että joudun kantaani muuttamaan..
(:

Kiltakummi on usein jäänyt kovin etäiseksi killalle,
toivottavasti onnistun  tekemään siinä poikkeuksen.
Tavoitteenani on ehtiä erilaisiin tapahtumiin ja
kokouksiin säännöllisesti, useammin kuin kerran
lukukaudessa. Yleinen toimintamalli on myös ollut, että
kiltakummi tuo kiltaan tietoa ylioppilaskunnan
toiminnasta. Olisi todella mukavaa, jos tämä tietoväylä
toimisi myös toiseen suuntaan, ja saisin kaikenlaista
informaatiota myös killastanne ylioppilaskuntaan.

Kaikenla ise t
t e r v e i s e t ,
k e h i t y s e h -
dotukset ja
muu tieto on
e r i t t ä i n
tervetullutta ja
toivottua.

O l e m m e
y l i o p p i l a s -
kunnassa kovin

huolissamme teekkari-kulttuurin
tilasta ja sen tulevaisuudesta.
Itselleni teekkarius on kunnia-asia
ja teekkarilakki sen oivallinen
symboli. Yliopistollamme tilanne
on oivallinen, useimmat killat ovat
aktiivisia tapahtumien järjestäjiä ja
pitävät sitä kautta
teekkarikulttuuria hengissä.
Aktiivisia uusia kasvoja kuitenkin
tarvitaan mukaan, jotta voisimme
tarjota samanlaisen tapahtumien

 Tuntemani
KoRKkiaiset ovat olleet
lähes 100%sesti
miellyttäviä tapauksia,
enkä usko että joudun
kantaani muuttamaan.. (:
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Arvoisa fuksi, jotta
tietäisit ketkä hoitavat
KoRK:n asioita, voit
oppia naamoja ja nimiä
seuraavalla pelillä.

Ideana ei nyt
varsinaisesti ole kertoa

kunkin henkilön
elämänkertaa, sillä
toivomme, että tulet
juttelemaan ja otat
sinua kiinnostavista
asioista selvää itse.
Näin säilyy mukava
interaktiivisuus

killassa. Ja hei, me
ollaan tosi kivoja ja
mukavia.. Elä siis

ujostele!

Kun huomaat ettei
sinulla ole mitään

tekemistä, voit ottaa
pelinappulan, nopan ja
kääntää lehden sivua.
Aloita peli   kenen

tahansa kilta-aktiivin
pärstän päältä.

Jokaisesta kuvassa
olevasta henkilöstä on

kysymys, johon
vastaamalla oikein saat
5 pistettä. Hui! Mutta
valitettavasti menetät
aina kaksi pistettä
jäämällä naamojen

välisiin kohtiin. Voit
etukäteen sopia

tavoitepistemäärän
(itsesi tai kaverisi
kanssa), joka täytyy
saada,  jotta voit

päästä tästä maailmasta
pois.

Toimitukselle on turha
tulla urputtamaan huonoa

pelionnea!
Oikeat vastaukset s.19.

1. Mikko ”Sketsi” Kesti
Mitä Mikolle jäi käteen
viime wapusta?

a) Panaali
b) riemukkaat

liskojen yöt
c) kadonnut pyyhe
d) vihkisormus

2. Juho Hyytiäinen
Sijaitseeko Juhopojan
lomaresidenssi Oulunjoen

a) etelä-
b) pohjois-
c) itä-
d) länsipuolella?

3. Aino Kivikkola
Onko Ainon kalan nimi?

a) Adolf
b) Raaka-Arska
c) Ainolla on monta

kalaa, a ja b
oikein

d) ei mikään
ylläolevista

4. Marko “Marso” Lundström
Marko on rikkonut
itämaisissa
taistelulajeissa

a) Sivun
b) Sketsin
c) itsensä
d) tatamin?

5. Simo “Sivu” Järvisalo
Sivu on rikkonut
itämaisissa
taistelulajeissa

a) Markon
b) Sketsin
c) itsensä
d) tatamin
e) kaikki edellä
d) vain kaksi
näistä

Katoa
hallistuslaisten ja

toimareiden
maailmaan

kirjon tulevaisuudessakin
fukseille. Erityisesti wapun alla
kannattaa
hellittää tiukkaa opiskeluputkea,
rentoutua sekä heittäytyä mukaan
kaikkiin uusiin ja erilaisiin
tapahtumiin. Fuksiwappua
vietetään vaan kerran, siitä
kannattaa ottaa irti kaikki mitä saa,
niin muisteltavaa riittää
vielä kymmenien vuosienkin
päästä!

Muistan fuksivuodestani erityisen
hyvin tunteen mikä vallitsi silloin,
kun
saimme ensimmäistä kertaa painaa
teekkarilakin päähän suomineidon
lakituksen
yhteydessä. On sääli, etteivät
nykyiset fuksit enää halua kokea
tätä samaa
tunnetta ja jättävät lakin tilaamatta.
Kannustaisinkin teitä kiltalaiset,
pitäkää arvokas ja hieno
teekkarikulttuurimme hengissä
pitämällä hauskaa,
nauttimalla elämästä sekä
edustamalla meidän ainutlaatuista
yhteisöämme ja loistavaa
historiaamme tulevaisuudessakin.



FuksiKoRKkiruuvi  9

6. Linda Laxell
Mikä seuraavista EI ole oikeasti
Lindan harrastus?

a) Tolkienin tuotannon
pakonomainen lukeminen
b) Stargate SG-1 sarjan
tuijottaminen
c) Katanan heilutus
d) Karaoken laulaminen

7. Anniina “Annimiina” Ala-Kuha
Mitä näistä Anniina EI ole ajanut?

a) trukkia
b) traktoria
c) mikroautoa
d) Ainon fiestaa

8. Anni Tähtinen
Miten KoRK:n hallitus ja
toimihenkilöt ovat häirinneet Annin
unta?

a) Kaatamalla vettä hänen
päälleen
b) Upottamalla pataan
c) laulamalla virsiä
d) Tulemalla uniin

9. Juuso Järvinen (siirtyy vapaille
markkinoille)
Missä Juuson kamera majaili puoli
vuotta hänen tietämättään?

a) himokkaan naisen luona
b) killassa
c) haalareiden taskussa
d) ostoskärryjen alla

10. Elina Huovila
Mitä Elina sanoi?

a) “Tykkään Popedasta!”
b) “Skaggabåå!”
c) “Mä tykkään
keittiöremontista”
d) “Laskujen maksaminen on
kivaa!!”

11. Petri “Pete” Pylsy
Paljonko Pete sai vektorianalyysistä?

a) 4
b) se on ikuinen kompastuskivi
c) tolppa
d) Pete on nero, siis 5

12. Eeva Arola (lähtee, onneksi...)
Eeva karkoitetaan Meksikoon ensi
syksystä alkaen, koska

a) on paska sihteeri
b) Jorgos Aviorigos odottaa

c) Eevalla ei ole
huumorintajua
d) Eeva haluaa elää herroiksi

13. Heikki Laxell(lähtee jonnekin)
Heikillä ei ole

a) isosiskoa
b) armeija edessä
c) trendikelloa
d) syfilistä

14. Lauri “Afro” Kutinlahti
Lauri kasvatti tukkaa, koska

a) limumiehellä tulee olla
pitkä, kihara tukka
b) Lauri on perustanut funk-
bändin
c) halusi pehmusteen päänsä
ympärille wapuksi
d) on ahne yllytyshullu ja
edellä olevat väittämät
ovat kaikki tosia, tosin
funkbändi etsii vielä basistia,
rumpalia ja kitaristia

15. Anna-Liisa “Anni” Syrilä
Anni ei tykkää

a) fukseista
b) matsaamisesta
c) guinnessista
d) vaniljajäätelöstä

16. Katri “Helmi” Virtanen
Helmi oleskelee

a) Siperiassa
b) Bulgariassa
c) Meksikossa
d) Herwoodissa

17. Olli “Kurkku” Lehtinen
Kurkku on

a) vihannes
b) suolattu
c) atk-päällikkö
d) poikki

18. Noora “Norppa” Rissanen
Nooran kotikunnassa syödään

a) lampaanpääkeittoa
b) kalakukkoa
c) lapskoussia ja
topselvellinkiä
d) kalijavelliä

Kuvista puuttuu uudet toimijamme:
komea tatskakopiokonemestarimme Niko,
sekä uusi sihteerimme Ainomaija ja
fuksitoimari Arto.
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Viime kesänä olin samassa tilanteessa,
kuin mitä te nyt. Jännitystä,
epävarmuutta sekä innostuneisutta
sekoitettuna, kun ei tiedä mitä uusi koulu
ja uusi kaupunki tuo
tullessaan.Ensimmäinen aamu koululla
on ikimuistoinen. Heti Festian aulassa
sain hyvän kuvan koulumme

yhteisöllisyydestä. En ollut yksin, vaan
meitä oli muitakin sormi suussa
miettimässä mihin saliin piti mennä.
Lopulta päädyimme saliin, ja rehtorit ja
muut herrat toivottivat meidät
tervetulleiksi. Se olikin alkusoittoa koko
viikon kestävälle tervetuloa-rumballe.

Kun iltapäivällä pääsimme Konetaloon,
tuohon perinteisen insinööritieteen
kehtoon, miedät jaettiin tutor-ryhmiin.
Sillä porukalla tulikin sitten vietettyä
seuraavat pariviikkoa aika tiivisti, koska
he olivat oikeastaan ainoat jotka tunsin
koululta.

Ensimmäisille kahdelle
viikolle on teillekin
järjestetty erilaista
ohjelmaa aina kyykän
pelaamisesta saunomisen
kautta leffailtaan, joten
yrittäkää järjestää
porukoiden vierailu vaikka
viikonlopulle. Kyykkä on
hieno Karjalasta lähtöisin
oleva ulkopeli, jossa ei hiki
pääse yllättämään paitsi
jännityksestä.Ensimmäisiä
viikkoja -ja koko

fuksivuotta- ei kannata istua asunnolla,
vaan kannattaa lähteä iloisella mielellä
mukaan kaikkeen! Samalla tutustuu uusiin
ihmisiin, niin ettei nimi- ja
kasvomuistikapasiteetti tahdo riittää.
Heistä tulee olemaan piristystä talven
pimeille lujuusopinluennoille ja apua

insinöörimatemaatiikan harjoitustehtäviä
tehdessä.Ja mikä jottei
Meillä alkoi ensimmäset luennot vasta
ensimmäisen viikon keskiviikkona, ja
samoin tulee olemaan teilläkin, joten
koulukaan ei tule heti häiritsemään teidän
hauskanpitoanne.

Seuraavalla viikolla alkavat luennot
tosissaan ja vanhemmat tieteenharjoittajat
kömpivät esiin kesäkoloistaan. Koulu
herää jälleen eloon kesän jälkeen ja
haalarikansa valloittaa jälleen Hervannan
-ja etenkin Kantri Star:n. Kantri on baari,
jossa teekkarit ja arkkarit järjestävät
erinäisiä bileitä pitkin talvea. Luultavasti
löydätte ittenne useamman kerran
fuksivuotenne aikana nauttimasta hyvästä
seurasta Kantrista.Näin minullekin kävi.
Saipahan samalla huuhdeltua mielestä
fysiikan ja lujuusopin karvaan maun
pehmeän huurteisella oluella.

Perustimme toisella viikolla porukan,
jonka vastuulle tuli hankkia kaikille
halukkaille Korkkilaisille iloisen
punaiset haalarit. Myimme mainoksia
firmoille ja näin saimme haalarimme

“Haalarit suojaavat
likaantumiselta, toimivat
reppuna monien taskujensa
avulla, poistavat “mitä mä
pistän illalla päälle”- ongelman
sekä luovat yhteisöllisyyden
tunnetta, koska eri killoilla on
oman värisensä.”

VUOSIVUOSIVUOSIVUOSIVUOSI
NUORNUORNUORNUORNUORUUDESTUUDESTUUDESTUUDESTUUDESTAAAAANININININI

Tiedät mitä sinTiedät mitä sinTiedät mitä sinTiedät mitä sinTiedät mitä sinullekin saaullekin saaullekin saaullekin saaullekin saattaa tattaa tattaa tattaa tattaa tapahtuapahtuapahtuapahtuapahtua
Lauri kutinlahtiLauri kutinlahtiLauri kutinlahtiLauri kutinlahtiLauri kutinlahti

Töttöröö fuksipalleroiset! Heti
kärkeen onnittelut loistavasta
valinnasta hakea Tampereeen
Teknilliseen Yliopistoon
Konetekniikankoulutusohjelmaan!
Minä olen Kutinlahden Lauri. Olen
toisen vuosikurssin opiskelija ja
vastaan siitä että KORKin limsa-
automaatissa on limukkaa, sauna
lämpiää sekä palloilen myös
liikuntavastaavana. Opiskelusta ja
sen lieveilmiöistä ikävine
tentteineen ja harjoitustöineen
tulette kuulemaan aivan
kyllästymiseen asti, joten minä
tarkastelen omaani ja teidän
tulevaa fuksivuotta kaiken muun
mahdollisen ja mahdottoman
kannalta.
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edu l l i s emmin .
Haalarit ovat
v e r r r a t o n
kulutushyödyke.
Ne suojaavat
likaantumiselta,
toimivat reppuna
m o n i e n
taskujensa avulla,
poistavat “mitä
mä pistän illalla
p ä ä l l e ” -
ongelman sekä
l u o v a t
yhteisöllisyyden
tunnetta, koska eri
killoilla on oman
värisensä. Kork
on perinteisesti on
s a a n u t
ensimmäisenä haalarinsa koulun
killoista. Me tosin hävisimme
nopeuskilpailun sähköläisille, joten
teidän olisi tuotava voitto takaisin
Konetaloon!

Teekkarit ovat kuuluisia hulvattomista
ideoistaan ja saunomisinnokkuudestaan.
Sauna on tosiaankin teekkarille kuin
toinen olohuone. Tampereella meillä on
jopa oma saunakin Mörrymöykky.

Melkein joka viikko
jokin kilta lämmittää
saunan. Nämä
tilaisuudet ovat
perinteisesti ilta

yhdeksän jälkeen avoimia
kaikille. Mikäs sen
mukavampaa kuin raskaiden
läksyjen jälkeen mennä
saunomaan kavereiden kanssa
ja vaihtaa mieleipiteitä päivän
polttavista aiheista kuten
Kauniiden ja Rohkeiden uusin
juonenkäänne. Saattaapa
saunalta löytyä jopa
virvoikkeita ja pizzaa.

M i k ä l i
keskutelu
tv:stä ei kiinnosta, voi
saunan lempeissä
löylyissä keskustella
v a s t a k k a i s e n
sukupuolen kanssa
vaikka Loreal´n
u u s i m m a s t a
m e i k k i v o i t e e s t a .
Kyllä, aivan oikein!
Saunassa ei ole
tyttöjä, poikia, naisia
saatikka miehiä.
Saunassa ei ole kuin
yksi sukupuoli:
TEEKKARI!
Aivan yhtä
l u o n n o l l i s t a
sekasaunan kanssa on
saunassa laulaminen.
Kun teekkari laulaa,
se ei ole taito- vaan
v o i m a l a j i .
(Teekkari)Kuorolaiset
saattavat tosin esittää
eriävän mielipiteensä.
Annetaankoon heille

se ilo. Kaikki laulut ovat säveleltään
tuttuja. Jottei sanoista
tulisierimielisyyttä on painettu
laulukirjoja veden kestävälle paperille.
Parhaiten minulle fuksivuotena tuli

tutuksi kaikille tuttu
“Pikkukakkosen Posti” sekä
“Insinööri ja Humanisti” (a.k.a
Päivänsäde ja menninkäinen).
Tulipahan saunalla pelattua pariin
otteeseen Herwantapeliäkin, tuota
fyysisenkunnonmittaria jossa
vaikein tehtävä on kuitenkin vain
istua paikallaan selkäsuorana.
Suosittelen varauksetta kaikille.
Se tulee olemaan unohtamaton
kokemus! Mikäli ite ette muista
mitä pelin aikana ja jälkeen
tapahtui, niin kysykää
kavereiltanne! =)

Kului  syksy ja tuli joulu. Matkan
varrella oli tapahtunut kaikkea.
Oli ollut teinttejä ja bileitä. Olin
saanut mukavan kasan
opintoviikkojakin. Teillä ne

tulevat olemaan opintopisteitä, mutt
tarkoitus on sama. Olin saanut uusia
kavereita. Olin innostunut
haalariprojektin jälkeen lähtemään
mukaan KORK:n toimintaan. Tätä
päätöstäni en ole katunut hetkeäkään.
Killan avulla olen tutustunut uusiin
ihmisiin koulun sisältä ja
ulkopuolelta.Olin oppinut
suunnistamaan koulull, johon kyllä
myös oli vaikutuksensa Fuksikalalla.
Monen suu taisi äsken loksahtaa auki,
mutta ei hätää. Kyllä  kaikki selviää,
kunhan muistatte heittäytyä syksyllä
kaikkeen mukaan iloisin ja avoimin
mielin!

Tammikuussa  mahan ollessa  täysi
joulun jäljiltä saimme kaveri porukalla
loistoidan: Lähdemme pelaanmaan
Akteemisen Kyykän MM-kisoihin,
jotka järjestetään TTY:llä! Kyykkä
ranteemme ei tosin olleet  niin hyvissä
iskuissa kuin pelikuntomme, joten
tipuimme heti alkusarjassa. Emme

KKKKKeeeeevvvvvät sujuikin syksylläät sujuikin syksylläät sujuikin syksylläät sujuikin syksylläät sujuikin syksyllä
opitulla ropitulla ropitulla ropitulla ropitulla rutiinilla.utiinilla.utiinilla.utiinilla.utiinilla. Eteen Eteen Eteen Eteen Eteen
tulikin uusia tilanteita.tulikin uusia tilanteita.tulikin uusia tilanteita.tulikin uusia tilanteita.tulikin uusia tilanteita.
IhmetteleIhmetteleIhmetteleIhmetteleIhmetteleviä ilmeitä näinviä ilmeitä näinviä ilmeitä näinviä ilmeitä näinviä ilmeitä näin
CitymarCitymarCitymarCitymarCitymarkkkkketissa,etissa,etissa,etissa,etissa, kun kär kun kär kun kär kun kär kun kärrrrrräsinäsinäsinäsinäsin
sieltä saunalle sasieltä saunalle sasieltä saunalle sasieltä saunalle sasieltä saunalle satatatatata
rrrrroiskoiskoiskoiskoiskeläppää.eläppää.eläppää.eläppää.eläppää.

KKKKKyllä  kaikki selviää,yllä  kaikki selviää,yllä  kaikki selviää,yllä  kaikki selviää,yllä  kaikki selviää, kunhan kunhan kunhan kunhan kunhan
mmmmmuistauistauistauistauistatte heittätte heittätte heittätte heittätte heittäytyytyytyytyytyä syksyllää syksyllää syksyllää syksyllää syksyllä
kaikkkaikkkaikkkaikkkaikkeen meen meen meen meen mukaan iloisin jaukaan iloisin jaukaan iloisin jaukaan iloisin jaukaan iloisin ja
aaaaavvvvvoimin mielin!oimin mielin!oimin mielin!oimin mielin!oimin mielin!

Lauri-poika
fuksinakissa

Kyykkäilyä MM-tasolla
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noviiseja kuin mekin. Kyykkä on kyllä
loistava peli, jossa onni näyttelee sopivan
suurta osaa.

Kevät sujuikin syksyllä opitulla rutiinilla.
Eteen tulikin uusia tilanteita. Ihmetteleviä

Simo, Mikko, Lauri ja
Sibbe. Wappuhassuttelua,
pojilla lienee vielä
kerrat käyttämättä...

lähteneet jatkoon emmekä Tampereelle
(koska jo olimme siellä) vaan lähdimme
jatkoille.Siis kahdeltatoista päivällä! Kun
palasimme illemmalla koululle
huomasimme kavereidemme päässeen
välieriin, vaikka he olivatkin yhtä

ilmeitä näin Citymarketissa, kun kärräsin
sieltä saunalle sata roiskeläppää.
Keväällä olin myös toistamiseen
vuosijuhla nakissa. Tällä kertaa vuorossa
oli Tvikin 50.vuosijuhlat. Olin
baarimikkona ensimmäisillä jatkoilla. Oli

hauska olla juhlisssa
tiskin toisella
puolella. Kaikista
tälläisistä nakeista on
palkkiona yleensä
ilmainen sauna.
Perinteisesti  niissä
pippaloissa on myös
ruokaa ja juomaa
ilmaiseksi tarjolla.
Töihin, eli nakkiin,
lähteminen on
loistava tilaisuus
tutustua teekkareiden
k e s k u u d e s s a
v a a l i t t u u n
si t s iper in teeseen.
Siistit juhlat, joissa
pukukoodi myötäilee
vanhojentansseista
tuttua linjaa. Pääruan
jälkeen meno ei
tosiaanakaan ole
mitenkään jäykkä tai
korrekti, mikäli se on
vahingossa siihen

Lauri ja melkein kaikki Laurin
kaverit menossa koskeen
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Saunassa ei ole tyttöjä,Saunassa ei ole tyttöjä,Saunassa ei ole tyttöjä,Saunassa ei ole tyttöjä,Saunassa ei ole tyttöjä,
poikia,poikia,poikia,poikia,poikia, naisia saa naisia saa naisia saa naisia saa naisia saatikkatikkatikkatikkatikka
miehiä. Saunassa ei ole kuinmiehiä. Saunassa ei ole kuinmiehiä. Saunassa ei ole kuinmiehiä. Saunassa ei ole kuinmiehiä. Saunassa ei ole kuin
yksi sukupuoli: TEEKKARI!yksi sukupuoli: TEEKKARI!yksi sukupuoli: TEEKKARI!yksi sukupuoli: TEEKKARI!yksi sukupuoli: TEEKKARI!

suuntaan lipsahtanut.

Pikkuhiljaa kevät eteni ja lumi suli.
Vanhemmat tieteenharjoittajat
arvuuttelivat Tammerkosken
tämänvuotista vedenlämpötilaa.
Perinteisesti se on ollut kuulemma
kolme senttistä. Odotin innolla wappua,
teekkkareiden kansallisjuhlaa, sillä
silloin saisin ensimmäisen kerran pitää
teekkkarilakkia päässäni ja
teekkarikasteen jälkeen voisi kutsua
itseäni teekkariksi.

T a m p e r e e n
teekkareiden wappu
alkaa Tamppi-
w a p p u l e h d e n
paljastuksesta. Sitä
seuraavana päivänä
KORK järjesti
p e r i n t e i s e n
Tampinmyyntiexcursion
Suomen Turkuun. Löysin itseni
samaisesta linja-autosta kavereideni
kanssa. Tamppia myydessä kaikki
käyttävät teekkarilakkia, siis myös
fuksit. Olikin hieno tunne kun sain
oman lakkini käsiini linja-autossa ja
painoin sen päähäni. Tampitkin meni
oikein hyvin kaupaksi, joten reissu oli
aivan loistava!

Tämän  reissun jälkeen wappu jatkuikin
erilaisilla piknikeillä ja pippaloilla
huipentuen Suomineidon lakitukseen sekä
teekkarikasteeseen. Tapahtumia riittää aina
Pölökaljaviestistä kumipelausISO:n.  Kun
kuolet ja elämäsi välähtää filminauhana
silmiesi ohi, niin saat vasta tietää mitä
fuksiwappuna todella tapahtui!

18-vuotissynttärit, Fuksivuosi  ja etenkin
Fuksiwappu ovat asioita joita ei tapahdu

kuin kerran elämässä. Kaikkista näistä pitää
ottaa kaikki mahdollinen hyöty ja huvi irti.
Vanhempana tahtomattaakin kangistuu
kaavoihin ja aiemmin totuttuihin tapoihin.
Kyllä sitä kerkiää mökkihöperöitymään
myöhemminki, joten kaikki innolla mukaan
erilaisiin aktiviteetteihin ja
mahdollisuuksiin mitä koulu tarjoaa.
Erilaisista kerhoista löydätte paljon tietoa

Opusykkösestä. Sieltä löytyy varmasti
jotain jokaiseen makuun ja ellei löydy
niin oman kerhon perustaminen on
älyttömän helppoa. Kaikki teekkareiden
toimet eivät tosiaankaan perustu
alkoholin kanssa läträämiseen, vaikka
saattaa siltä näyttää ulkopuolisen silmin
katsottuna.Koululla on vajaa
kymmenentuhatta aktiivista opiskelijaa,
joten samanhenkisiä löytyy varmasti
jokaiseen kelkkaan!

Näin lopuksi haluaisin vielä kerran
toivottaa teidät oikein tervetulleiksi
TTY:lle.
Ja muistakaa:
 Olette fukseja vain kerran, joten ottaakaa
elämänne ikimuistoisimmasta vuodesta
kaikki irti!!

-Kuti
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MIKSI MINMIKSI MINMIKSI MINMIKSI MINMIKSI MINÄ HALÄ HALÄ HALÄ HALÄ HALUUUUUAN LIITTYAN LIITTYAN LIITTYAN LIITTYAN LIITTYÄ Ä Ä Ä Ä TEK:iin?TEK:iin?TEK:iin?TEK:iin?TEK:iin?
Opiskelijan kannattaa liittyä TEK:n jäseneksi jo opiskeluaikana.
JÄSENYYS ON OPISKELUAIKANA MAKSUT MAKSUT MAKSUT MAKSUT MAKSUTONONONONON. Ja
opiskeluajan jälkeen kukaan ei ole pakottamassa siihen jäämään
(Lähes tulkoon kaikki kuitenkin jäsenyyttään jatkavat). Pelkkä
jäsenyys ja sen maksuttomuus eivät kuitenkaan ole riemun
kiljahduksia herättäviä syitä kuulua TEK:iin.
Vaan niitä on paljon muita:

KYMMENEN SYYTKYMMENEN SYYTKYMMENEN SYYTKYMMENEN SYYTKYMMENEN SYYTÄ OLLA Ä OLLA Ä OLLA Ä OLLA Ä OLLA TEK:NTEK:NTEK:NTEK:NTEK:N
OPISKELIJOPISKELIJOPISKELIJOPISKELIJOPISKELIJAJAJAJAJAJÄSENÄSENÄSENÄSENÄSEN
1.1.1.1.1.  J  J  J  J  Jäsenetulehdetäsenetulehdetäsenetulehdetäsenetulehdetäsenetulehdet
TEK lähettää kaikille halukkaille jäsenilleen lehtiä, joissa
kerrotaan tekniikan alan uutuuksia, innovaatioita ja opiskelijoita
kiinnostavia muita juttuja.

2.2.2.2.2. Har Har Har Har Har joitteluopas ja harjoitteluopas ja harjoitteluopas ja harjoitteluopas ja harjoitteluopas ja har joittelu-joittelu-joittelu-joittelu-joittelu-
palkkasuosituksetpalkkasuosituksetpalkkasuosituksetpalkkasuosituksetpalkkasuositukset
 TEK on opiskelijan asialla ja toimii myös opiskelevan jäsenensä
etujärjestönä. TEK tukee opiskelijan työn hakemista ja saantia
ynnä kertoo kuinka paljon työstä tulee saada palkkaa.

3.3.3.3.3. P P P P Palkkaneuvalkkaneuvalkkaneuvalkkaneuvalkkaneuvontaontaontaontaonta

4.4.4.4.4.          TTTTTyyyyyösuhdeösuhdeösuhdeösuhdeösuhdepalvpalvpalvpalvpalvelutelutelutelutelut
Edunvalvontaa niin yksityisen- kuin julkisenkin sektorin
TEKkiläisille.

5.5.5.5.5. Oppaita ty Oppaita ty Oppaita ty Oppaita ty Oppaita työelämän taröelämän taröelämän taröelämän taröelämän tarpeisiinpeisiinpeisiinpeisiinpeisiin
Monia oppaita, joista on ihan reaalista hyötyä työskenellessä
ensimmäisessä työpaikassa ja kun asiat ovat muuten uusia.

6. Muut julkaisut6. Muut julkaisut6. Muut julkaisut6. Muut julkaisut6. Muut julkaisut
Mm vinkkejä työnhakuun ja potentiaalisia kesätyöpaikkoja!!

7.7.7.7.7.     TEKrTEKrTEKrTEKrTEKrekrekrekrekrekryyyyy

 Välittää työpaikkoja TEKin jäsenille (myös D-työ):
TEKrekryssä työnantajat ilmoittavat oman alasi työpaikoista.
Voit jättää CV:n tietokantaan, josta TEK tekee suoraan hakuja
työnantajien avoimiin paikkoihin.

8.8.8.8.8.     VVVVVastuu- ja oikastuu- ja oikastuu- ja oikastuu- ja oikastuu- ja oikeustureustureustureustureusturvvvvvaaaaavvvvvakuutusakuutusakuutusakuutusakuutus
9.9.9.9.9. Muita h Muita h Muita h Muita h Muita hyyyyyödödödödödyllisiä vyllisiä vyllisiä vyllisiä vyllisiä vakuutuksiaakuutuksiaakuutuksiaakuutuksiaakuutuksia
Ja tämä kaikki siis aivan ILMAISEKSI!!!

Pientä korvausta vastaan myös todella suuri etu:
10.10.10.10.10.          TTTTTyyyyyöttömöttömöttömöttömöttömyysvyysvyysvyysvyysvakuutusakuutusakuutusakuutusakuutus
Todella edullinen tapa varmistaa, että työttömyysturvasi on
kunnossa vaikka valmistuessasi olisi suhdanteet huonot ja
työpaikkaa ei  heti löytäisi.

KUINKA SIIS MINUSTKUINKA SIIS MINUSTKUINKA SIIS MINUSTKUINKA SIIS MINUSTKUINKA SIIS MINUSTA A A A A VVVVVOI OI OI OI OI TULLA TULLA TULLA TULLA TULLA TEK:nTEK:nTEK:nTEK:nTEK:n
JJJJJÄSEN?ÄSEN?ÄSEN?ÄSEN?ÄSEN?
Jäseneksi  voi liittyä tässä samassa  paketissa tulleella
liittymislomakkeella, netissä osoitteessa: www.tek.fi -
Opiskelijat - Jäseneksi liittyminen. Tai viimeistään koulun ekalla
viikolla lomakkeita on jaossa tutustumistilaisuuksissa. Jos
kaikesta tästä huolimatta et lomaketta käsiisi saa, niin ota
yhteyttä minuun tai  koulun TEK-yhteyshenkilöön.

NNNNNÄKYYKÄKYYKÄKYYKÄKYYKÄKYYKÖ  Ö  Ö  Ö  Ö  TEK TEK TEK TEK TEK YLIOPISTYLIOPISTYLIOPISTYLIOPISTYLIOPISTOLLA?OLLA?OLLA?OLLA?OLLA?
Kyllä näkyy ja tulet sen huomaamaan. Jokaiseen kiltaan on
nimetty oma TEK-yhdyshenkilö, joita komentaa
Teekkariyhdysmies. Tällä porukalla TEK on edustettuna
teekkaritapahtumissa ja infoissa, joista saa informaatiota
enemmänkin. Omalta kiltahuoneelta löytyy myös TEK-kansio,
josta kannattaa käydä tutustumassa enemmän TEK:in asioihin.
Ja yhteyttä voi aina ottaa TEKkiin liittyvissä asioissa (Miksei
muissakin).

Kiltayhdyshenkilö:      Simo Suolahti, simo.suolahti@tut.fi
Teekkariyhdysmies:      Heikki Ruski, heikki.ruski@tek.fi

SibSibSibSibSibbe vbe vbe vbe vbe valistaa:alistaa:alistaa:alistaa:alistaa:

TEKTEKTEKTEKTEK
Mikä on TEK?Mikä on TEK?Mikä on TEK?Mikä on TEK?Mikä on TEK?
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on
maamme suurin diplomi-insinöörien,
arkkitehtien ja vastaavan koulutuksen
saaneiden palvelujärjestö. TEK:issä on
jäseniä n. 62 000, joista opiskelijajäseniä
noin 24 000. Näistä luvuista on helppo
ymmärtää, miksi opiskelijatoimintaan
panostetaan TEK:issä huomattavan paljon.
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ILMIÖ. ILMIÖ. ILMIÖ. ILMIÖ. ILMIÖ. Jokanaisen unelma
on löytää se ihana metro-seksuaali
mies joka osaa toimia myös
keittiössä. Mutta ämmäily saa
painua hiiteen siinä vaiheessa, kun
todellinen konemies ryhtyy
kokkaamaan -- siinä ovat astiatkin
tiellä. Onhan metrokin  kone.

SiSiSiSiSivun sämpvun sämpvun sämpvun sämpvun sämpylätylätylätylätylät
2 1/2 pellillistä (triplasti enemmän, kuin jaksat
kerralla syödä)

½ lasikulhoa vettä
½ lasikulhoa maitoa

hiivaa
Sillai et tuntuu suolaa
1/8 pakettia rasvaa
2 kg jauhoja

Ensin pistetään vettä puolet ja maitoa puolet minun
lasikulhoon. Seoksen pitää olla kädenlämpöinen oikeasti,
että hiiva toimii kunnon teholla. Sitten kaadetaan suolaa
kämmenelle sillai, että tuntuu hyvältä. Sotketaan haarukan
kanssa hiivaa sinne seokseen ja sekotetaan kunnolla.
Sitten kaadetaan seos ämpäriin. Itse asun TOASin
asunnossa ja käytän sitä tiskipöydän alla olevaa
toiseksiviimeistä, tai toiseksiensimäistä ämpäriä. Laita

 SIVU SIVU SIVU SIVU SIVU
      LEIPOO      LEIPOO      LEIPOO      LEIPOO      LEIPOO Sivu & Anniina

Kansikuvapoika paljastaa pehmeimmän reseptinsä

“Siis ne sen sämpylät on jotain
aivan uskomatonta! En ole

eläissäni saanu semmosia. Mä
en oikein aluksi osannut

suhtautua, kun mä näin ne sen
leivontavälineet. Se tekee

taikinan roskaämpärissä. Kyllä
mä tiedän, ettei siinä oo ikinä
ollut roskia, mutta silti. Ja sillä

on kaulimena semmonen
paksu pahviputki...”

tässä vaiheessa margariini (leivontasemmoinen), tai voi
tulille.

VVVVVinkki:inkki:inkki:inkki:inkki: Voit ottaa sen kevyemmän kattilan kaapista
ja laittaa levy kolmoselle. Kattila levylle ja semmonen
kahdeksasosa paketista sekaan. Anna sulaa, sillä
rasvaa tarvitaan.

Sitten jauhojen kimppuun. Voit käyttää pelkästään
vehnäjauhoja, tai sämpyläjauhoja. Sekotus on kanssa
ihan jees. Kaada semmonen vajaa kaksi kiloa siihen
keskimmäiseen ämpäriin ja ala vaivata vasurilla
(vasemmalla kädellä (oikean pitää olla puhdas)).
Vaivaus tapahtuu mälväämällä jauhoja ja ämpärissä
olevaa nestettä sekaisin. Kaada sulanut rasva joukkoon
ja vaivaa lisää, kunnes seos irtoaa ämpärin reunasta.
Sitten vaan odotellaan semmonen tunti siihen asti,
kunnes ämpärissä oleva seos on tuplaantunut.

Tee sitten palloja mielesi mukaan pellille. Pistä
leivinpaperi pallojen ja pellin väliin. Pistä uuni 250
asteeseen. Kun se on ready, pistä pelti sisään ja luukku
kiinni. Sitten väännä lämpö 220 asteeseen ja kurki
uuniin.  Sämpylät on
valmiita, kun ne on
kauniinruskeita pinnasta ja
meheviä sisältä. Ennen
loppua käännä uuni taas
k u u m e m m a l l e
odottamaan uutta peltiä.

TTTTTarararararjoiluvinkki:joiluvinkki:joiluvinkki:joiluvinkki:joiluvinkki:
Kuuma sämpylä ja
paljon voita!



18 FuksiKoRKkiruuvi

Tyttönä koneella

Mitä itse olenMitä itse olenMitä itse olenMitä itse olenMitä itse olen
yleensä vastaillutyleensä vastaillutyleensä vastaillutyleensä vastaillutyleensä vastaillut
niihin hassunniihin hassunniihin hassunniihin hassunniihin hassun
hauskhauskhauskhauskhauskoihinoihinoihinoihinoihin
kkkkkysymysymysymysymysymyksiin:yksiin:yksiin:yksiin:yksiin:

“Siis sä opisk“Siis sä opisk“Siis sä opisk“Siis sä opisk“Siis sä opiskeleteleteleteletelet
kkkkkonetekniikkaa?!”onetekniikkaa?!”onetekniikkaa?!”onetekniikkaa?!”onetekniikkaa?!”
 Niin teen –  ja täysin vapaaehtoisesti.
Sattumusten kautta (kuten myös itse)
monet päätyvät koneelle, mutta
huomaavat että täällä on hyvä henki  sekä
mukavia ihmisiä ja jäävät tänne.
Koulutusohjelma on monipuolinen,
tulevat työtehtävät mielenkiintoisia ja
uramahdollisuudet mitä loistavimmat.
Joillekin asia lienee  selvä jo kauan ennen
tänne tuloa.

“No“No“No“No“No,,,,, m m m m mutta mitä sä sittenutta mitä sä sittenutta mitä sä sittenutta mitä sä sittenutta mitä sä sitten
vvvvvalmistumisen jälkalmistumisen jälkalmistumisen jälkalmistumisen jälkalmistumisen jälkeeneeneeneeneen
teet?”teet?”teet?”teet?”teet?”
No, mahdollisuuksia on monia:
suunnittelua, tutkimusta, myyntihommia,
johtajaleikkejä…Kuuluu mielestäni
yleissivistykseen.

“T“T“T“T“Teillä ei taida olla paljoneillä ei taida olla paljoneillä ei taida olla paljoneillä ei taida olla paljoneillä ei taida olla paljon
tyttöjä?”tyttöjä?”tyttöjä?”tyttöjä?”tyttöjä?”
No ei  mitenkään liikaa,  ihan sopivasti
(10-20 per vuosi). Määrä on siksi hyvä,
koska me kaikki tytöt tunnemme
toisemme. Ryhmän ollessa sopivan
kokoinen kukaan ei jää ulkopuoliseksi ja
kaikilla on kivaa. Sitäpaitsi laatu korvaa
määrän. Konetytöissä on sitä jotain, tulet
sen huomaamaan.

“Mutta eik“Mutta eik“Mutta eik“Mutta eik“Mutta eikös kös kös kös kös konetytöt ooonetytöt ooonetytöt ooonetytöt ooonetytöt oo
aika äijiä?”aika äijiä?”aika äijiä?”aika äijiä?”aika äijiä?”
Kyllä  minä ainakin käytän korkkareita
sekä hametta ja meikkaan. Toisina
päivinä nuo hommat ei kiinnosta
lainkaan, eikä siitä tarvitse potea
syyllisyyttä. Kuten ihmisiä yleensä, on
konelaisiakin monenlaisia.
Konetekniikan koulutusohjelman
miespitoisuudessa on sellainen hyvä
puoli, että sukupuoli ei ole enää niin
merkittävä asia. Pojat ovat hyviä
kavereitä ja heidän juttujaan oppii
kuuntelemaan vaikka ei tuntisikaan
itseään niin  mieheksi. Koneelle
valikoituu  yleensä hyvin samanhenkisiä
ihmisiä, joiden seurassa voi olla reilusti
oma itsensä väliltä pissis-äijä. Meillä
suvaitaan.

“Eik“Eik“Eik“Eik“Eikös kös kös kös kös konelaiset ooonelaiset ooonelaiset ooonelaiset ooonelaiset oo
outoja?”outoja?”outoja?”outoja?”outoja?”
No, noin voi sanoa kenestä tahansa.
Koneella ollaan reiluja toisilleen, eikä
kilpaileminen ole meillä mikään pääasia.
Ystävää autetaan, jos hän sitä
tarvitsee.Konelainen osaa nauraa
enemmän itselleen kuin muille.

“Oletsä joku Einstein?”“Oletsä joku Einstein?”“Oletsä joku Einstein?”“Oletsä joku Einstein?”“Oletsä joku Einstein?”
No en, onneksi. Riittää, että jaksaa
opiskella. Epäilen että matemaattisen
lahjakkuuden merkitystä  teknisten alojen
opiskelussa liioitellaan, sillä uskon että
monet joilla olisi (erityisesti tytöt)
potentiaalia, pelkäävät tekniikkaa.

“Ootsä muutunut sielä?”“Ootsä muutunut sielä?”“Ootsä muutunut sielä?”“Ootsä muutunut sielä?”“Ootsä muutunut sielä?”
Olen, mutta pelkästään positiiviseen
suuntaan.  Väittävät että olen rennompi
kuin ennen. Ainut haittapuoli vain on se,
että joku mies voi hieman pelätä naista
joka tietää mikä on hammasrattaaseen
sopivin ryntökulma... tai joka ymmärtää
hydrauliikkaa...

FAQ: Konetyttö Anniina Ala-Kuha

Konetekniikkaa opiskelevat
tytöt (sekä muut
teekkaritytöt) ovat edelleen
joillekin kummajaisia,
vaikka tilanne viime
vuosina on muuttunut.
TTY:lle tulee teknillisistä
korkeakouluista eniten
naisia. Mutta minnekös ne
ennakkoluulot voisivat
kadota?

Anniina, Elina ja Eeva -
kaikki koneteekkareita
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KKKKKoRK:noRK:noRK:noRK:noRK:n
FuksitestiFuksitestiFuksitestiFuksitestiFuksitesti

Testaa fuksitietoutesi
KoRK:n fuksitentillä.
Kantsii lukea ensin
tämä lehti sekä
kirjekuoressa tullut
materiaali läpi ja vasta
sitten vastata oheisiin
kysymyksiin.
Jokaisesta oikeasta
vastauksesta saat
yhden pisteen. Oikea
rivin jutun lopussa (ei
harmaa laatikko).

1.1.1.1.1. K K K K Kouluun tullessasi oletouluun tullessasi oletouluun tullessasi oletouluun tullessasi oletouluun tullessasi olet
a) pallero
b) fuksi
c) teekkari
d) humanisti

2.2.2.2.2.     VVVVValmistuttuasi oletalmistuttuasi oletalmistuttuasi oletalmistuttuasi oletalmistuttuasi olet
a) ingen gör
b) diplomi-insinööri
c) juoppo
d) ikiteekkari

3.3.3.3.3. K K K K KoRK:n puheenjohtaja onoRK:n puheenjohtaja onoRK:n puheenjohtaja onoRK:n puheenjohtaja onoRK:n puheenjohtaja on
a) Mikko Kesti
b) Dalai Lama
c) Aira Samulin
d) Paul H. Andersson

4.4.4.4.4. K K K K Koneosasto ononeosasto ononeosasto ononeosasto ononeosasto on
a) maalaiskaupunki Pohjois-

Savossa
b) Nokialta lähtöisin oleva

tietotekniikkayritys
c) teknokarnevaali
d) TTY:n kaunein ja paras

osasto

5.5.5.5.5. K K K K KoRK:n jäseneksi pääseeoRK:n jäseneksi pääseeoRK:n jäseneksi pääseeoRK:n jäseneksi pääseeoRK:n jäseneksi pääsee
a) heti  kun sinulla on 80

opintopistettä

b) käymällä ahkerasti
kaikissa bileissä

c) koneosastolle hakiessa
d) maksamalla 4,20 •:n

suuruisen jäsenmaksun

6.6.6.6.6. K K K K KoRKkilaisen toinen koRKkilaisen toinen koRKkilaisen toinen koRKkilaisen toinen koRKkilaisen toinen kotiotiotiotioti
ooooon

a) Tapsantorilla sijaitseva
A:lla alkava liike

b) rehtorin huone
c) kiltahuone
d) CAD-luokka

7.7.7.7.7.     TTTTTeekkariheekkariheekkariheekkariheekkarihymni lauletaanymni lauletaanymni lauletaanymni lauletaanymni lauletaan
a) hiljaa omassa päässään
b) niin monta kertaa, ettei

ääntä enää kuulu
c) 3 kertaa reippaasti

seisaaltaan
d) aina ennen tentin alkua

8.8.8.8.8. J J J J Joku heroku heroku heroku heroku hervvvvvantalainenantalainenantalainenantalainenantalainen
alkuasukas huutaa sinuaalkuasukas huutaa sinuaalkuasukas huutaa sinuaalkuasukas huutaa sinuaalkuasukas huutaa sinua
haalaripelleksi. Mitä teet?haalaripelleksi. Mitä teet?haalaripelleksi. Mitä teet?haalaripelleksi. Mitä teet?haalaripelleksi. Mitä teet?

a)a)a)a)a) meuhkaat vastaan kunnon
känni-ääliön lailla

b)b)b)b)b) unohdat rauhallisesti koko
homman, ja olet ylpeä
haalareistasi – niihin ovat
oikeutettuja vain harvat ja
valitut

c)c)c)c)c) ostat huomenna haulikon
vastaavien tilanteiden
varalle

d)d)d)d)d) kutsut kaverisi
lynkkaamaan huutelijan

9. Pääaine on9. Pääaine on9. Pääaine on9. Pääaine on9. Pääaine on
a) se aine, jota suoritat

perusopintojen jälkeen
suuren opintopistemäärän
ja teet diplomityösi

b) aivoa ja aivonestettä
c) päihde

d) konetekniikka

10. Laskari on10. Laskari on10. Laskari on10. Laskari on10. Laskari on
a) laskuhumala
b) harjoitus
c) laskiaispulla
d) ylen anto

 0-3 pistettä 0-3 pistettä 0-3 pistettä 0-3 pistettä 0-3 pistettä
Sinulla on fuksiviikolla paljon
opittavaa. No, ei se mitään, ei
tästä olisi kuitenkaan saanut
opintopisteitä. Osta kuitenkin
paremmat silmälasit, jotta voit
luntata pari kohtaa seuraavassa
tentissä. Tämä todistaa että
tenttikirjaa kannattaa silmäillä,
siitä voi jopa lukea pari sivua.

4-6 pistettä4-6 pistettä4-6 pistettä4-6 pistettä4-6 pistettä
Ihan hyvin menee, älä anna
menestyksen kuitenkaan
hämätä. Olet keskinkertainen,
luultavasti juot keskikaljaa, olet
Keski-Suomsta ja jätit lehden
kukemisen keskiaukeaman
kohdalta kesken. Sinun
onneksesi tietotekniikan
peruskurssi loppuu kesken
syyslukukauden.

7-10 pistettä7-10 pistettä7-10 pistettä7-10 pistettä7-10 pistettä
Lopeta tuo pinkoilu. Ei kaikesta
tarvitse saada vitosia
arvosanaksi. Ota rennosti ja
hanki itsellesi harrastus. Jos
kuitenkin päätät jatkaa samaan
malliin, niin sinulla on mukava
opiskeluaika tiedossa tehden
kaljapalkalla kavereidesi
harjoitustöitä. Ota myöhemmin
yhteyttä myös lehden
toimitukseen.

1b  2b  3a  4d  5d  6c  7c  8b
9a  10b

Taittajan ollessa fuksi oli  tuon
vuoden FuksiKoRKkiruuvissa
seuraava testi. Koska kyseinen
testi sai hänet ymmärtämään
teekkarihenkeä, hän päätti
plagioida sen tähänkin numeroon.
Tosin pientä modifiointia on
saattanut tapahtua matkalla. Sori
Sibbe.

Hallitusnaamapelin oikeat vastaukset (s. 9):

1. b 2.b 3. c 4. c 5. a 6. b
7. c 8. c 9. c 10. b 11. a 12. d
13. d 14. d 15. d 16.c 17. c 18. b
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TTTTTosikosikosikosikosikoneihmisen voneihmisen voneihmisen voneihmisen voneihmisen välineetälineetälineetälineetälineet

jäsenmaksu 4,20 (alennus esim. haalareista ym.)
t-paita 9,60
kalalakki 4,20
lippis 4,20
muki 5,00
kangasmerkki 1,70
Wirsu 4,20

imago hinta määrittelemätön

Välitämme lisäksi omakustannehintaan kierreselkiä, kansimuoveja ja -
pahvia, kopiokalvoja, kopiopaperia, kopioita, CD-R-levyjä.

Eikä sovi unohtaa limumyyntiä ja puoli-ilmaisia kahvikupposia...

Killan jäsenmaksun voi suorittaa Yo-kunnan tilille lukukausimaksun
yhteydessä tai käteisellä kiltahuoneella

Koneenrakentajakilta

KKKKKoRKoRKoRKoRKoRK


