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BÄÄÄÄÄKIRJOITUS

Satu Käkelä

Tuleva vuosi tulee olemaan melko
vauhdikasta ja mieleenpainuvaa aikaa.
Ei turhaan sanota, että opiskeluaika
on sitä elämän parasta aikaa.
Opiskeluiden aloittaminen on monelle
tavallaan uuden alku, uusi koulu, uudet
kaverit, muutto mahdollisesti toiselle
paikkakunnalle ynnä muita muutoksia.
Ei ole kuitenkaan syytä huoleen, me
olemme auttamassa sinua näissä
muutoksissa.
Tämän lehden sivuilta löydät paljon
hyödyllistä tietoa siitä, mitä tuleva
opiskelupaikkasi tuo tullessaan.
Muistathan tarkistaa listastamme, että
olet hoitanut kaikki tärkeimmät ja
kiireellisimmät asiat jo ennen koulun
alkua. Näistä asioista löytyy paljon
tietoa muun muassa KoRKin nettisivuilta
www.kork.fi

Kesää on kuitenkin vielä jäljellä, joten ei
syytä huoleen. Koulussamme on kyllä
paljon ihmisiä jotka auttavat sinuakin
opiskelun aloituksessa. Muistathan siis
nauttia loppukesästä ja kerätä voimia
opiskeluun. Siten jaksat kahlata kaikki
tulevat tapahtumat iloisesti läpi ja samalla
opiskella ahkerasti.
Joten onneksi olkoon vielä kerran ja
toivottavasti sinun fuksivuodestasi tulee
yhtä ikimuistoinen kuin omastani.
Aurinkoisin terveisin,
Satu

KUVA: Aleksi R-K

KoRKkiruuvi

3

Kansikuva
Lehden kansikuvan ideointi on aina
mielenkiintoinen prosessi. Siinä käydään
järjestelmällisesti läpi kaikki luovan ryhmätyön
vaiheet; innostus, idean esittely, dumaus,
vänkäys, hyväksyntä, avustajien haalinta,
toteutuksen yritys, varsinainen toteutus ja
oman työn kritiikitön ihailu.
Tällä kertaa parivaljakko Leppälä & RintaKauppila on tuottanut iloksenne avustajiensa
Latva-Valkama & Lamminmäki kanssa
aanelosellisen silmäkarkkia Festian Isosta
Salista. Tarkkasilmäisimmät teistä varmasti
bongaavat kuvassa esiintyvän patsaan ihan
ensimmäisen yliopistopäivänne ihan
ensimmäisinä hetkinä.
Työryhmämme tahtoo toivottaa onnea
tupsulakin tavoitteluun. Tärkeintä ei ole se
että sen lakin saa, vaan minkälaisia muistoja
kerää sitä tavoitellessaan.
-Taittaja-dude Aleksi
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PJ:n palsta
Onneksi olkoon! Olette saaneet
opiskelupaikan Tampereen
teknillisen yliopistoin konetekniikan koulutusohjelmasta.
Tervetuloa joukkoomme iloiseen
ja tarmokkaaseen! Olette
tehneet elämänne hienoimman
valinnan, jota ette varmasti tule
katumaan!
Konetekniikan opiskelijat ovat
tunnettuja reilusta asenteestaan. Herrasmiesmäinen käytös
ja ainainen leikkimielinen
kädenvääntö etenkin sähköläisten kanssa kuuluvat
tunnusmerkkeihimme.
Haalarimme ovat punkut ja niissä
ei viihdy runkut! Tästä
eteenpäin punainen väri tulee
täyttämään sydämenne!
Minä olen Lauri “Kuti” Kutinlahti,
Koneenrakentajakillan
puheenjohtaja vuosimallia 2007.
Koneenrakentajakilta
on
konetekniikan opiskelijoiden
ainejärjestö, joka näkyy
opiskelijoiden arjessa sekä
juhlassa. Valvomme opiskelijoiden etua koulutusohjelman
opintoihin liittyen. Mahdollistamme edunvalvonnan lisäksi
erilaisia
vapaa-ajan
aktiviteetteja kuten excursioita
konetekniikan
yrityksiin,
urheilumahdollisuuksia sekä
muuta rentoa ajanvietettä.
Olette tosiaankin tehneet
elämänne parhaan päätöksen
valitessanne konetekniikan
koulutusohjelman.

Konetekniikka mielletään yleensä
rasvaiseksi tai likaiseksi pimeässä
pajassa tapahtuvaksi rassaamiseksi. Näin ei kuitenkaan ole,
vaan moderni konetekniikka on
pitkälle kehitettyä huipputeknologiaosaamista
yhdistettynä veitsenterävään
businessosaamiseen.
Tulevaisuuden työtehtävänne
voivat vaihdella myyntiinsinööristä osien mitoittajan
sekä innovatiivisen tuotekehittäjän kautta yrityksen
johtohenkilöihin. Itse asiassa
saatatte tehdä uranne aikana
kaikkia mainitsemiani työtehtäviä. Mahdolliset yrittäjäopinnot tukevat entisestään
monipuolisuutta. Insinöörin työ
ei ole tylsää ellei joku voi väittää
uuden kehittämistä ja vanhan
parantamista tylsäksi.
Koneenrakentajakilta täyttää
kuluvana vuonna 40 vuotta.
Olette astumassa yhteen
vanhimmista ja hienoimmista
porukoista TTY:n sisällä.
Koneenrakentajakillan ovi on
kaikille auki, onhan KoRK kaikkien
kaveri. Maailman pyöriminen
perustuu yhteispeliin ja
tukemiseen. Yksikään sähkömoottori, silta tai automaatiosoitusovellus ei rakennu tai saa
toimintaa
aikaan
ilman
konetekniikkaa. Olkaa ylpeitä
saavuttamastanne!
Tulevaisuudessa teistä tullaan
taistelemaan työmarkkinoilla!
Tervetuloa TTY:lle konetekniikan
koulutusohjelmaan!
-Kuti
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Osastonjohtajan tervehdys
tuleville konfukseille
Tervetuloa Konetaloon!
Onneksi olkoon, uusi konefuksi, teit erinomaisen
valinnan hakeutuessasi Tampereelle
opiskelemaan konetekniikan diplomi-insinööriksi.
Voin onnitella sinua myös siitä, että tulet
olemaan vintage -vuosikurssia, tämän jälkeen
ei enää tule opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet
opintonsa Tampereen teknillisen yliopiston
konetekniikan osastolla. Ensi vuoden alusta
osastoja ei nimittäin enää ole, vaan ne korvavat
laajemmat kokonaisuudet, tiedekunnat.
Yliopiston
rakenneuudistuksessa
koulutusohjelmat (ja killat) toki säilyvät, on
melko varmaa että niiden merkitys
yhteisönäkökulmasta tulee korostumaan. Oma
koulutusohjelmamme kuuluu yhdessä
automaatiotekniikan ja materiaalitekniikan
koulutusohjelmien kanssa tiedekuntaan, jonka
(työ)nimi on kekseliäästi ja nasevasti
Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan
tiedekunta. Hassunhauskasti tiedekunnan
todennäköinen käyttölyhenne on AKM (eikä
AMK).
Vaikka osasto katoaa, jää meille edelleen
koulutusohjelman ja Koneenrakentajakillan
lisäksi Konetalo. Sen nimeä ei olla vaihtamassa.
Joten, vielä kerran: Tervetuloa Konetaloon!
Toivotan sinulle ratkiriemastuttavia ja
sävähdyttäviä vuosia konetieteiden parissa.
TTY:n konetekniikan koulutus on ammoisista
ajoista ollut teollisuuden korkealle arvostamaa.
Uuden tiedekunnan myötä opintojen laajaalaisuutta on mahdollista lisätä ja näin parantaa
entisestään TTY:sta valmistuvien arvoa
työmarkkinoilla.

Eka

To k a
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Tekniikan yliopisto-opiskelussa, kuten monissa
muissakin urheilulajeissa, muodostavat kaksi
ensimmäistä vuotta lähtökohdan lopulle uralle.
Ne ovat tietyllä lailla kokonaisopintojen
peruskuntokautta. Pururatojen ja kuntosalien
sijasta sinulla kuitenkin on edessäsi intiimin
suhteen luominen tekniikan aakkosiin.
Satsaaminen perusopintoihin, erityisesti
matematiikkaan ja fysiikkaan eri muodoissaan,
antaa edellytykset hyvien tulosten
saavuttamiseen premium -opiskeluvuosinasi.
Olen monissa yhteyksissä toistanut vanhaa
hervantalaista sananlaskua, jonka mukaan
teekkari ei kadu kahta asiaa, toinen niistä on
nopea valmistuminen. Lähde opintoihin täysillä,
ole täyspäiväinen opiskelija. Kolmessa vuodessa
kandidaatiksi on kova juttu. Toisaalta,
opiskeluaikana tulet todennäköisesti luomaan
elämäsi keskeisimpiä ihmissuhteita. Elä niin, että
niitä on riittävästi, kun valmistut. Toimi killassa
ja ammattiainekerhoissa, riehujärjestöissä ja
ylioppilaskunnassa. Verkotu.
Paul H. Andersson
Konetekniikan osaston (viimeinen)
Osastonjohtaja

KoRK-kaikkien kaveri
Koneenrakentajakilta on ylioppilaskunnan
alainen ainejärjestö, jonka kautta saatte
ensimmäiset kosketuksenne koululla
järjestettävään opiskelijatoimintaan. Näkyvin
osa killan toiminnasta ovat monet lukuvuoden
aikana järjestettävät tapahtumat, sekä
kiltahuoneella tapahtuva opiskelutarvikemyynti.
Killan vastuulla on myös opiskelijoiden
edunvalvonta nostamalla konetekniikan
opiskelijoiden ääni esiin päätöksiä tehtäessä.
Toimintaa organisoi puheenjohtajan johtama
hallitus apunaan liuta aktiivisia toimihenkilöitä
sekä muut killan jäsenet. Toiminnan kehto
sijaitsee aivan konetalon suurien salien takana
KoRK:n kiltahuoneella. Kiltahuoneemme on
kaikille avoin. Killassa pystyy rentoutumaan
Tekniikan Maailman, Cosmopolitanin sekä
muiden alan julkaisujen parissa, tai vaikka
netissä surffaillen. Ennen kaikkea, kilta tarjoaa
lämminhenkisen ajanviettopaikan luentojen
välille. Kahvi, äärimmäisen korkealuokkainen
läpänheitto ja muutenkin kaikin puolin mainio
seura ovat luonnonvaroja, jotka eivät tule
killasta ehtymään niin pitkään, kun
Koneenrakentajakilta on olemassa.

Killan toiminta koostuu pääsääntöisesti
teekkarihenkisistä projekteista. Milloin olemme
suunnittelemassa kylpyammesoutukisoihin uutta
uljaampaa venettä, milloin taas vuosijuhlalahjaa
synttäreitä viettävälle taholle tai valmistelemme
tulevaa saunailtaa. Kaikkea toimintaa yhdistää
reipas henki ja tekemällä oppiminen.
Erilaiset projektit ovatkin mitä mainioin tapa
opetella
tulevaisuudessa
tarvittavia
ryhmätyötaitoja. Voi jopa olla, että löytää uusia
kavereitakin.Toiminnan perusajatuksena on
tuottaa palveluja jäsenistöllemme ja toimia
heidän edukseen.
Killan hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan killan
syysyleiskokouksessa. Yleiskokous on killan
korkein päättävä elin ja sen muodostavat kaikki
killan jäsenet. Jokaisella jäsenellä on täten tasaarvoinen mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin
asioihin. Tulevat puheenjohtajaehdokkaat
kokoavat oman ehdotuksensa killan hallitukseksi
ja toimihenkilöiksi syksyn aikana. Perinteisesti
on järjestetty Kähmintäsaunan nimellä kulkeva
tilaisuus, johon aktiivitoiminnasta kiinnostuneet
ihmiset ovat kokoontuneet syksyn aikana.
Kähmintäsaunan ohjelmassa ei ole mitään
perverssiä vaan kyseessä on rento keskustelu
ja haastattelu tilaisuus tulevan vuoden
toimintaan liittyen.
-Kuti
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Mein Fuksijahre - Fuksivuoteni
Suuret onnittelut päästyänne Suomen
überhienoimpaan yliopistoon. Kohotan maljani
teille, jotka olette valinneet konetekniikan
koulutusohjelman, tuon mitä perinteisimmän ja
yhden suurimmista koulussamme.
Kun vuosi sitten kesällä sain samankaltaisen
tervetulopaketin kuin tekin ja löysin sen sisältä
merkillisen lehden, alkoi jotain kummallista
tapahtua sisälläni. Tuntui siltä kuin ensimmäiset
teekkarihengen hönkäykset olisivat iskeneet
minuun ja valtaisan suuri odotuksen tunne
valtasi minut. Meni melkein 2 kuukautta hillitöntä
odottamista ennen kuin pääsin aloittamaan
opintoni, sekä potkaisemaan käyntiin taatusti
mieleenpainuvimman vuoteni, fuksivuoteni.

Heti ensimmäisinä viikkoina ohjelmaa oli joka
päivälle, ei pitkään tarvinnut miettiä mitä tekisi.
Löytyi leffailtaa, rentoa pelailua nurmella sekä
tietysti saunomista. Viikonloput oli onneksi
tapahtumavapaita, joten ehti pestä pyykkiäkin.
Ensimmäisillä viikoilla ei luentoja ja muuta
koulunkäyntiä ole vielä liikaa, joten tällöin ei
kannata käyttää vapaa-aikaa kotona
istumiseen vaan lähteä tutustumaan uusiin
ihmisiin! Parhaassa tapauksessa käy niin, että
uusia
nimiä
tulee
muistettavaksi
muistikapasiteetin ylittävä määrä. Juteltavaa
uusien tuttujen kanssa riittää varmasti, mutta
muistathan kuitenkin antaa muille luennoilla
opiskelurauhan ja vaihtaa kuulumiset vasta
luentotauolla.

Kello oli noin 11 ja aurinko paistoi, linnut
lauloivat ja tuuli tuiversi läpi korvien. Oli siis
ensimmäinen päiväni Tampereen teknillisessä
yliopistossa. Suu auki katselin monumentaalisia
rakennuksia, jotka kohoavat Hervannan uljaan
betonisen harmaassa miljöössä. Tehtävänäni
löytää paikkaan nimeltä Festia, kuuleman
mukaan jokin rakennus jossain kampusalueella.
sieltä alkaisi matkani kohti uusia kokemuksia.

Alussa
Festiassa tungos oli sanoinkuvaamaton.
onnekseni en kuitenkaan ollut avuttomassa
tietämättömyyden tilassani yksin, vaan
mukanani oli tuttu, jonka kanssa jutella .
Rehtorin tervetulopuheiden jälkeen suunnattiin
tuonne ylväimpien tieteiden mekkaan Konetaloon, jossa fuksit jaettiin tutorryhmiin
ja tutustuminen uusiin ihmisiin alkoi.
Nopean tutorryhmäni henkilöiden esittelyn
jälkeen en muistanut enää kenenkään nimeä
tai mitään muutakaan heistä. Alku oli siis melko
jähmeää, mutta yllättävän nopeasti ihmiset
uskaltautuivat juttelemaan toisilleen ja olo alkoi
tuntua paremmalta. Kannattaa muistaa, että
loppujen lopuksi meistä kaikkihan ovat tuolloin
samassa tilanteessa. Jokainen on yhtä pihalla
asioista, eikä kukaan taatusti tunne jokaista
heti alkuun. Ensimmäisinä viikkoina hankitut
kaverit ovat mitä todennäköisimmin ainakin
seuraavat 5 vuotta kavereinasi. Kannattaa
siis rohkeasti aloittaa turinoimaan, vaikkapa
siitä kuinka valmistit ensimmäisen ateriasi yksin
ilman äidin apua tai kuinka talven kylmimpien
kelien vallitessa taisteluleirillä et nukkunut
viikkoon silmäystäkään.
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KORK-CRUISING

Les Haalaris rouges
Jo ensimmäisillä viikoilla pyörähtää käyntiin
perinteisten haalareiden hankkiminen,
Koneenrakentajakillalla nämä ovat punaiset. .
Tähän haalareiden hankkimiseen kerätään
vapaaehtoisista fukseista porukka, joka
soittelee firmoilta mainoksia koristamaan
ikuisesti haalareita. KoRK on saanut haalarinsa
nyt jo kahtena perättäisenä vuonna
ensimmäisenä (ennen sähköläisiä!), joten teille
uusille fukseille kasaantuu melkoiset
suorituspaineet. Huoli pois, kyllä te siihen
pystytte jos mekin!

Työ ja huvi
Tässä vaiheessa opiskelut ovatkin jo kovassa
vauhdissa ja insinöörimatikan harkatkin tuttua
kauraa. Opiskelu sujuu tehokkaammin ja
leppoisammin kaveriporukalla, yksin
puurtamisessa voi otsasta puhjeta verisuoni
jos toinenkin, pahimmassa tapauksessa kolme.
Harjoitusten tekeminen on hyvin pitkälti
vapaaehtoista, mutta näitä tekemällä oppii
asiat. Pelkästään luennoilla istuminen ei aina
auta, tämä on todettu useaan otteeseen.
Vanhemmilta tieteenharjoittajilta kannattaa
kysyä neuvoa suurempien ongelmien
sattuessa. Oikeanlainen tasapainottaminen
opiskelun ja juhlinnan välillä on kaiken a ja ö.
Välillä on hyvä rentoutua, mutta ei kannata
koskaan unohtaa opiskelua. Varsinkin usein
raskaaltakin tuntuvat peruskurssit on hyvä
hoitaa pois alta jo ensimmäisenä vuonna, niin
ei jää kaihertaan jatkossa. Hyvällä arvosanalla
suoritetun kurssin voi tietenkin hyvillä mielin
huuhtoa alas kylmällä huurteisella oluella, tai
miksei sitä huonoakin arvosanaa saisi huuhtoa
alas (whiskey, anyone?)...

Sauna
Teekkareille sauna on käsite. Tästä syystä
meillä Tampereella onkin oma teekkarisaunamme
Mörrimöykky. Lähes joka viikko jokin kilta tai
kerho lämmittää saunan iloksemme. Tällöin
teekkarit
heräävät
pimeistä
kerrostaloasunnoistaan/loukoistaan ja
saapuvat hymyissäsuin saunomaan ja
kertaamaan menneitä tapahtumia Mörrimöykyn
löylyihin. Mutta mikä on se mikä tekee ihansiitä-tavallisesta-saunasta teekkarisaunan?

TEEKKARISAUNALLA ON TUNNELMAA

Vastaus on se, että teekkarisaunalla ei ole kuin
yksi sukupuoli: TEEKKARI! Sukupuolirajat
unohtuvat, tuijottelua ja varsinkaan saunaista
fyysistä läheisyyttä ei suvaita laisin, silloinkaan
kun molemmat osapuolet ovat siihen
suostuvaisia. Laulaminen saunassa ei ole
ehdottomasti kiellettyä, se on kuten arvata
saattaa, suorastaan suotavaa.

KoRK ma
tkustaa
matkustaa
Aina silloin tällöin kilta tai jokin muu taho
järjestää yritysvierailuja eli excursioita. Näillä
on mahdollista luoda kontakteja ja tutustua
yrityksiin ja näiden toimintatapoihin.
Ystävällisimmät ja avokätisimmät yritykset
saattavat jopa tarjota saunaillan tai pientä
purtavaa. Fukseille järjestetään vuosittain oma
fuksiexcu, jolta ei kannata jäädä pois. Sattuupa
vielä niin hyvin, että KoRK järjestää ulkomaille
suuntautuvan excun vuoden 2008 alussa.
Excursioilta saa mitä parhaimpia muistoja ja
hauskimpia tarinoita kerrottavaksi saunan
lauteille.

MENESTYKSEKÄS PUNAKONE
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Juhla
Yliopistollamme järjestetään vuosittain
lukuisia vuosijuhlia ja sitsejä. Nämä ovat
tapahtumia, jolloin haalarit vaihdetaan
ykkösiin ja olutpullot viinilaseihin. Pääruoan
aikana haalittu korrekti käytös saattaa juhlien
jatkoilla muuttua joksikin aivan toiseksi. Fuksit
näyttelevät näissä juhlissa suurta roolia. Fuksit
hoitavat erinäisiä tehtäviä, kuten auttavat
tarjoilussa, järjestelemisessä ja siivoamisessa.
Itse ehdin vuoden aikana käydä ainakin
kolmessa juhlanakissa sekä vähintään yhtä
monessa juhlassa vieraana. Kertaakaan en
pettynyt, että lähdin mukaan nakkiin!
Pelkästään fukseille järjestettävät fuksisitsit
ovat erittäin suositut juhlat joita ei taatusti
kannatta jättää väliin, ja oppiipa siinä samalla
sitsikulttuurin salat!

Killan hallitus
Koneenrakentajakillalle valitaan vuosittain
hallitus, jonka toimintaan kenellä tahansa on
mahdollisuus vaikuttaa. Vuosittain valittavaan
hallitukseen voit hakea olit sinä sitten Matti
tahi Merja. Itse en ollut ajatellut asiaa
kummemmin, kunnes yhtäkkiä huomasin
häärääväni hallituksessa toimihenkilönä.
Saunatoimihenkilönä tehtäviini kuuluu
kaikenlaisten yleisten asioiden hoitaminen
KoRKin saunailtojen järjestelyihin liittyen.
Mielenkiintoisinta on ehkä ollut sadan
mikropizzan kantaminen viiden muovipussin
avulla. Vaikka aluksi pelkäsin hallitustoiminnan
vaarantavan opiskeluni, olin väärässä. Aivan
hyvin opintoni ovat silti edenneet.

Tuolla reissulla pääsin painamaan teekkarilakin
päähäni ensimmäistä kertaa, tämä oli yksi Tampin
myynnin eduista. Aivan pakko on mainita, että
Turun kauppakorkeakoulussa ollaan mukavampia
kuin Turun yliopistolla, ainakin jos verrataan
myytyjen Tamppien lukumäärää. Wappu jatkui
rattoisasti kaikenlaisilla ulkoilmakonserteilla,
piknikeillä, pippaloilla, huipentuen Suomineitopatsaan lakitukseen, fuksikulkueeseen sekä
teekkarikasteeseen. Tammerkosken vesi oli tänä
vuonna noin katkaravun lämpöistä, kertonee
jotain. Viimeistään sillä kymmenennellä
koskeendippauksella tämäkin fuksi oli vihdoin
kastettu teekkariksi.
Suosittelen lämpimästi jokaiselle ottamaan kaikki
mahdollinen irti fuksivuodestaan, se on asia jota
ei tapahdu kovin monta kertaa elämän aikana.
Ehtii
sitä
nukkumaan
vanhanakin.
Ennakkoluulottomasti mukaan vaan pitämään
hauskaa. Muistakaa, että olette vain kerran
fukseja, joten ottakaa kaikki mahdollinen irti
fuksivuodestanne. Ette taatusti tule katumaan!
-Olli-Pekka Kariniemi

Wa ppu, vuoden kr
uun
u
kruun
uunu
Päivät vaihtuvat viikoiksi, viikot kuukausiksi,
maito kermaksi, kerma juustoksi. Tenttejä ja
bileitä ollut ties kuinka monta. Uusia
tuttavuuksia suunnaton määrä. Mutta mitäs
sitten tapahtuu? Lumen alta paljastuu
Hervannan uljastakin uljaampi maaperä,
sintintinttiäiset ja (naisten) vaatteet
vähenevät silmiinpistävällä tavalla. Selkeä
kevään merkkihän on tietysti WAPPU. Tuo
teekkariuden rilmentymä. Fuksin pieneen
mieleen ei mahtunut juuri muuta kuin lukuisat
wapun tapahtumat jotka eivät loppuneet
ainakaan kesken.
Wappu
alkoi
Tamppi-wappulehden
paljastuksella. Seuraavana aamuna suuntasin
Turkuun
KoRKin
järjestämälle
Tampinmyyntiexcursiolle. Pääsin painamaan
teekkarilakin päähäni ensimmäistä kertaa,
mikä on yksi monista Tampinmyynnin eduista.
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O-P itse

Jutun kuvat otti Pyry Leppälä. Käy tutustumassa Pyryn
teeekkarielämänmakuiseen kuvagalleriaan osoitteessa

www.pyryleppala.com

KUVA: Aleksi R-K

Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Tätä
suurta tulkinnanhalua lievittääkseen ovat
Suomen koneteekkarit tehneet käyttöönsä
oivallisen laulukirjan, Wirsun. Wirsu kuuluu
jokaisen koneteekkarin haalarintaskuun ja siinä
löytyy sanomaan tilanteeseen jos toiseenkin.
Laululistalta löytyy monenmoista rallia
harvemmin kuulluista juomalauluista ikivihreisiin
klassikoihin.
Vuosi sitten Suomen konekillat olivat
ajautuneet tilanteeseen, jossa virsun edellinen,
kuudes painos näytti pahasti loppumisen
merkkejä. Näinpä päätettiin perustaa
toimikunta, jonka tarkoituksena oli tehdä
kiitettävästi palvelleesta laulukirjastamme
uudistettu, entistäkin ehompi painos. Näinpä
toimikunta alkoi mittavan urakan päämääränään
kaikkien aikojen paras laulukirja. Toimintaa
hankaloitti osaltaan koneteekkarien
jakautuminen eri puolille valtakuntaa.

Kovan työn, aggressiivisen sähköpostinvaihdon
ja muutaman kostean palaverin pohjalta saimme
työn lopulta päätökseen. Wirsun seitsemäs
painos näki päivänvalon.
Wirsu on suunniteltu kovaan käyttöön. Pienen
kokonsa ansiosta se kulkee mukavasti mukana
kaikkialla ja kestävät materiaalit mahdollistavat
lauleskelun vaikka saunassa tai uima-altaassa,
jos sellaiseen sattuu joutumaan. Sisältö on
näppärästi jaoteltu kategorioihin aihepiireittäin.
Näin tilanteen sopiva laulelma löytyy teoksesta
näppärästi vähäisellä pläräilyllä.
Osta omasi pienen pitakebabin hinnalla ja tiedät
mitä kansa laulaa!
Jaakko Urho
Koneenrakentajakillan kanttori

Wirsut myynnissä KoRKin kiltahuoneella
Sulla ei ole varaa olla ilman!

KoRKkiruuvi
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Maailman suosituin tv-peli jepardi lienee tuttu kaikille, mutta kertaamme pelin säännöt siitä
huolimatta. Kilpailijoille annetaan vastaus, johon heidän täytyy ylivertaista nokkeluuttaan käyttäen
keksiä kysymys. Kilpailijoinamme tänään on Koneenrakentakillan hallitus toimihenkilöillä ja
kiltakummilla vahvistettuna. Vastauksista ensimmäinen kertoo kilpailijan aseman KoRKissa, toinen
kotipaikkakunnan ja kolmas jonkin henkilökohtaisen knoppitiedon. Neljännen vastauksen
yhdistäminen kysymykseen vaatii puolestaan laajaa yleissivistystä ja suurta sanavarastoa.
Hallitus ja toimarit, olkaa hyvä.
Puheenjohtaja
Lauri
Kutinlahti
Kuka ohjaa killan hallituksen
toimintaa ja toimii päävastuullisena?
Keuruu
Mikä paikkakunta sijaitsee
Jyväskylästä 60km Ruåttiin
päin?
Seitsemän
Montako kertaa Kuti on enintään vaihtanut valtiota viiden
minuutin aikana?
Raffinuitunut
Mikä termi kuvaa golfväylän
muuttumista
kokonaan
karheikoksi?
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VPj ja opintoministeri Noora
Vaaksa
Mitkä ovat sinulle annetut
hallitusnakit?

Kiltavarainministeri Nora
Pönni
Kuka hoitaa raha-asioita
killassa?

Kaarina
Mikä on Turun naapurikaupunki,
josta muutit Tampereelle?

Turku
Missä on Suomen kivoimmat
jokilaivat?

Badekarpadlingen
eli
k y l p y a m m e s o u t u
Trondheimin teekkareiden
luona.
Mikä upea matka on luvassa
syksyllä
ja
jonka
järjestämisestä vastaat tänä
vuonna?

Hello Kitty
Mikä on Noran lemppari
sarjishahmo?

Transformaattori
Mikä kone mahdollistaa
hiukkasten muuttumisen
mikkimäisiksi tvikkareiksi
bioneerien ja indecsien avulla?

Moksakäsittely
Mitä termi kuvaa sitä kun
pienempää ihmistä runnotaan
paljon painimattoon?

Alivaltiosihteeri Merja
Ryöppy
Kuka kirjoittaa pöytäkirjat
KoRKin hallituksen kokouksista?
Tuulos
Missä laajennetaan jähmeetä
kauppakeskusta, jonka tieltä
ladotkin kaadetaan?
Näyttelevä dippainssi
Mikä on haaveammattini?
Mnemotekniikka
Mitä tekniikkaa käytetään
yleensä hiusten värjäämisessä?
Liikenneja
viestintäministeri Niko
Lamminmäki
Kuka pitää huolta KoRKin
jäsenistön alituisesta
spämmäämisestä?
Parkano
Mikä oli suomen “synkin” kunta
vuonna 2005 iltalehden
tutkimusten mukaan?
4,352m^3
Mikä oli marraskuussa
tampereen metsissä 10 asteen
pakkasessa käytetyn kuution
muotoisen telttasaunan
tilavuus.

Ulkoministeri Olli Heinonen
Kuka vie ihmiset ihmettelemään maailman menoa?
Hämeenlinna
Mikä on suomen suurin valaistu
hautausmaa ja kotikaupunkini?
Kuuban erikoispoliisin
poliisi-asema.
Missä vietin toissa vuoden
jouluyön?
Kinkiviitti
Mikä on pervojen käyttämä
viitta?
Rahaministeri
Mikko
Folkersma
Kuka maksaa KoRKin laskut?
Helsinki
Mihin Suomen kaupunkiin
saapui ensin Coca-Cola?
Hollanti
Maan kansallisuus, jonka Mikko
omistaa Suomen lisäksi?
Raffinoitunut
Miksi kutsutaan isojen eläimien
hoitajaa,
joka
siirtyy
varhaiseläkkeelle?
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Valkeakoskella
Missä lemuaa ja pelaa Suomen
kovin jalkapallojoukkue?
Rannalla Meksikossa
Missä Eeva laiskotteli vuoden?
Raffinoitunut
Millainen on raaka muffini?

Seinäjoella
Missä juhlitaan vuoden
parasasta
festivaalia
kesäkuussa?
15 000
Paljonko
Petralla
on
opintolainaa valmistuttuaan?
Kromaattinen Aberraatio.
Mikä on drinkki, jota
imeskellessä menee sekaisin
sekä vatsa että pää?
Sisäministeri Timo Julkunen
Kuka on "paska" matkanjohtaja
excursioilla?
Nilsiä
Mikä on paikkakunta, josta
kukaan ei ole ikinä kuullutkaan
tai ei ainakaan myönnä
kuulleensa?
Oranssi
Minkä värinen eteisen seinä
Timon kämpässä on?
Kinkiviitti
Mikä on pieni, karvainen ja
surisee iloisesti?

Rekuperaattori
Mikä on laite jolla voit trimmata
mahdollisen
takamuskarvoituksen esim.
kiltin käyttöä ennakoiden?

Opintoneuvoja Eeva Arola
Kuka aukoo sekä konefuksien,
että
teekkareiden
opintosolmuja

Projektisihteeri Petra
Purhonen
Kuka on vastuussa killan
projekteista

Päätoimittja Satu Käkelä
Kuka huolehtii toimituksen
toiminnasta?
Tampere
Mikä on meidän ihana
opiskelukaupunkimme?
Karviskalenteri
Millainen kalenteri Sadulla on?
Moskakäsittelyn
Mitä roskapostille voi tehdä?

Paska limutarkastaja Ilkka
Huru
Kuka täyttää limuautomaatin
vasta, kun särki on loppunut,
jos jaksaa/muistaa?
Pori
Mistä tulee sm-liigan mahtavin
seura Ässät?
Huonot juttuni
Mikä aiheuttaa krapulaakin
pahemman ärsyyntymisreaktion ihmisessä?
Raffinuitunut
Mikä on olotilasi herättyäsi
vessan
kaakelilattialta
saunatonttujen pesiydyttä
pään sisään?

KoRKkiruuvi
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Isäntä Juho Hyytiäinen
Mikä on vanha ja nillittää
hallituksessa aina joka asiasta?
Oulu
Mikä on Suomen paras
rössypottu- ja jääkiekkokaupunki?
Keinosiementäjä
Mikä on loppututkinto, jonka
Juho väitti omistavansa
Wappuna 04?
Beatifikaatio
Mikä on autuaaksijulistaminen?

Liikuntatarkastaja Kalle
Ahola
Mikä on roolisi killan
toiminnassa?
Saarijärvi
Mistä sinä sekä oi-niin-suuriPaavo olette kotoisin, ja missä
Keddu
odottaa
sinua
Seurahuoneen ovella?
Fordin A4LD.
Mikä on elämäsi heikoin lenkki?
Mukoviskidoosi
Miksi nimitetään sitä, kun ison
Jim Beamin jälkeen luulee
keksineensä
fuusioreaktorin?

Kopiokonetarkastaja Pekka
Tynkkynen
Kuka
on
vastuussa
kopiokoneista, noista jokaisen
tunnollisen
opiskelijan
parhaista kavereista?
Joensuu
Mikä ei ole Joen nenä?
Alko
Missä paikassa yhdistyy työsi
ja harrastuksesi?
Raffinuitunut Kinkiviitti
Miksi kutsutaan kiinalaista
supersankaria kolmen päivän
kohmelon aikana?
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Saunatarkastaja
O-P
Kariniemi
Kuka on (lähes) selvinpäin ja
KoRK:in saunoilla?
Ylöjärvi
Mikä on tuo Suomen ainoa
oikea puhtoinen lähiö sekä 30
minuutin ajomatkan päässä
Hervannan sydämestä?
544.12
Mikä oli fuksipistemääräni
huhtikuun alussa 2007?
Mukoviskidoosi
Miksi kutsutaan sitä ääntä
joka lähtee aamulla, kun on
edellisen illan juonut tislattua
mallasjuomaa?

14
Fuksi-ihminen Janette
Latva-Valkama
Kuka killassa vastaa uusien
opiskelijoiden teekkaritapakasvatustoiminnasta?

Yli ATK-tarkastaja Lauri
Hokkanen (Ei sukua)
Mitä teen killassa

Hervanta
Missä olen asunut koko
elämäni?

Varkaus
Mikä
on
uljas
paperiteollusuuskaupunki ItäSuomessa?

Suklaanhimo
Mikä on syynä siihen, että
käyn suuria henkisiä taisteluja
itseni kanssa useita kertoja
päivässä läpi koko vuoden?

Vanha
ystävämme
Pseudomonas
Mikä on gramnegatiivinen
sauvabakteeri?
Raffinoitunut spinaakkeri
Mikä on oikein trimmattu
keulapurje?
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Transformaattori
Mikä on ammattinimike
ihmiselle, joka auttaa toisia
ihmisiä
muuttamaan
elämäänsä?
Propagandatarkastaja
Aleksi Rinta-Kauppila
Kuka on vastuussa mm. tämän
lehden ulkoasustaja ja on
toinen killan kameramaanikoista?
Kiikoinen
Minkä kunnan asukkaiden
keski-ikä lähestyy uhkaavasti
sataa?
Camp Christina, Suvi Do,
Kosovo
Mikä oli Aleksi koti välivuoden
ajan?
Spinaakkeri
Mikä on kvarkkien pyörimistä
hidastava hiukkaskiihdytin?

Kiltatarkastaja Annamaija
Rönkkö.
Kuka on vastuussa siitä, että
killan kukat pysyvät hengissä?

Kanttori Jaakko Urho
Kuka pelottelee kirkkokansaa
hyytävän putkihässäkän
takaa?

Hauholla.
Millä paikkakunnalla oli vielä 90luvulla Suomen väestöllinen
keskipiste?

Helsinki
Mikä on suurin Oulun
länsipuolella sijaitsevista
rannikkokaupungeista?

Espoosta, Otaniemestä.
Mistä
Annamaija
kävi
hakemassa vauhtia matkallaan
Tampereelle?

Muovilusikka sulaa ennen
sokeripalaa.
Mistä tunnistaa hyvä kahvin?

Spinaakkeri
Miksi kutsutaan selkärangan
muotoon tehtyä telakkaallasta?
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Kiltakummi Ville Luotonen
Kuka hoitaa yhteydenpidon
yo-kunnan ja killan välillä

Juhlavuositarkastaja Pyry
Leppälä
Kuka toimii killan taiteellisena
ilmaisijana?

Eurajoki
Mikä on Suomen sähköisin
maajussikunta, jossa tapahtuu
useammankin bussimatkan
verran eriskummallisia asioita?

Tampere
Mikä on Suomen paras ja
kaunein kaupunki?
Tampereen Kameramafia
Minkä
arveluttavan
organisaation jäsen Pyry on?
Kromaattinen Aberraatio
Mikä on rajapinta missä kivihiili
muuttuu orgaaniseksi aineeksi?

KUVAT: Aleksi R-K
TEKSTI: KoRKin hallitus&toimarit

Moksakäsittely
Mitä tehdään ihmisille, jotka
jättävät tyhjiä maitotölkkejä
lojumaan jääkaapin päälle?

22

Isovarpaat
Mikä
ruumiinosani
on
huomattavasti normaalia
suurempi?
Raffinoitunut
Millainen ihminen juo teetä
pienestä kupista pikkusormi
suorassa?

KoRKkiruuvi
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TEK - Terveiset
Töttöröö ja norsunkärsällinen onnea! Alkuun
TEK – kiltayhdyshenkilön ominaisuudessa
haluan lausua onnittelut myös TEK:n puolesta
oivallisesta valinnasta, TTY ja Koneosasto ovat
tekniikan osaajien taattu valinta ja
työnantajien arvostama niin teollisuudessa kuin
tutkimuksenkin puolella.

Tämä merkitsee sitä, että tekniikan
opiskelijoiden ääni saadaan varmasti kuulumaan
yhteiskunnan päättävillä tasoilla, onhan yksi
TEK:n tavoitteista DI-koulutuksen laadun ja
arvostuksen
jatkuva
kehittyminen.
Opiskelijoiden lisäksi TEK kehittää ja vahtii
varsinaisten jäsentensä etuja työmarkkinoilla
työehtosopimusten ja työlainsäädännön kautta
sekä toimii vaikuttajana yhteiskunnassa mm.
tekniikan arvostuksen puolestapuhujana.
Käsien heiluttelulla ja kauniilla periaatteilla ei
kuitenkaan pidemmän päälle kuuhun päästä,
joten täytyyhän liiton jäsenyydestä jotain
hyötyäkin olla, eiköstä vaan? Ja onhan siitä.
Esimerkiksi opiskelijajäsenyys on täysin
ilmainen, eikä velvoita liittymään varsinaiseksi
jäseneksi valmistumisen jälkeen. Myös ne, jotka
kuuluvat johonkin jäsenjärjestöön, voivat liittyä
TEK:n jäseniksi. Jäsenenä saat kotiisi tekniikan
uusimmista saavutuksista, työmarkkinoista
sekä muusta DI:n elämään liittyvästä kaiken
tietävän Tekniikka&Talouden sekä TEK:n oman
jäsenlehden. Lisäksi käytössäsi on liuta erilaisia
alennuksia, mm. Vakuutusyhtiö Pohjola
myöntää TEK:n jäsenillä alennuksia
vakuutuksistaan.

JUHO HYYTIÄINEN

Teille,
arvon
lukijat,
on
kaikki
yliopistomaailmaan liittyvä varmasti uutta ja
ihmeellistä. Tietoa tulevista opinnoista,
opiskelijaelämästä ja kaikkeen siihen liittyvästä
alkaa virrata tämän kirjeen myötä enenevissä
määrin. Kannan siis korteni kekoon näissä
talkoissa kertomalla hieman, mitä lyhenne TEK
oikein tarkoittaa ja mitä se merkitsee meille,
tekniikan ylioppilaille.
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on diplomiinsinöörien, arkkitehtien ja vastaavien
yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja
palvelujärjestö, eli hieman niin kuin
ammattiliitto. Vaikka ammattiliitto saattaa
joidenkin mielestä kalskahtaa hieman rumalta
sanalta, on TEK kaikkea muuta kuin äkkiväärä
kapuloiden heittelijä rataspolun varrella. Se on
65 000 jäsenellään yksi Akavan suurimmista
jäsenjärjestöistä. Ja mikä merkittävintä, näistä
jäsenistä reilu kolmannes on opiskelijajäseniä.
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Vapaa – ajan hyödyn lisäksi TEK tarjoaa suuren
joukon työelämään liittyvää neuvontaa ja
palvelua. Työnhakijalle TEK tarjoaa vuosittain
julkaistavan Teekkarin työkirjan, josta löydät
mm kattavan listauksen kesä- ja diplomityön
tarjoajista. TEK:n kotisivuilta löydät
viimeisimmät palkkasuositukset (jotta tiedät
pyytää pomolta vähintään tarpeeksi ensi
kesänä), sähköisen CV:n sekä lakitieto-osion,
joka auttaa työelämään ja -sopimuksiin
liittyvissä ongelmissa. On myös kuultu juttua,
että joskus TEK:n lakimiehet ovat auttaneet
teekkaria hädässä kun alakerran vihainen
mummo on närkästynyt hieman meluisammista
tupareista.
Kuinka siis liityn jäseneksi Tekniikan
Akateemisten Liittoon? Se käy kätevästi joko
suoraan netissä, www.tek.fi > Jäsenyys ja edut
> Näin liityt > Opiskelijajäseneksi liittyminen,
tai heti syksyn alussa tutoreiden opastuksella.
Lisää informaatiota on luvassa ensimmäisten
kouluviikkojen aikana. Mikäli jokin asia jäi
askarruttamaan, ota rohkeasti yhteyttä
allekirjoittaneeseen!
Terveisin:

Juho Hyytiäinen
juho.hyytiainen@tut.fi
Koneenrakentajakilta
TEK-kiltayhdyshenkilö

Opintoneuv
ojan palsta
Opintoneuvojan
Onneksi olkoon vielä kerran, sillä
olette tehneet erittäin hyvän
valinnan hakiessanne konetekniikan
koulutusohjelmaan
ja
vielä
läpäisseetkin huiman seulonnan.
Ensimmäisenä opiskeluvuotenanne
tulette saamaan monipuolisen ja
mielenkiintoisen
pohjan
tulevaisuutenne opintoihinne ja
tietomäärän, joka johtaa haluttuun
diplomi-insinöörin ammattiin.

Fuksivuonna opiskelet
ainakin näitä:
Tietotekniikan perusteet:
Johdatusta yliopiston tietojärjestelmiin ja tietotekniikkaan
yleenä. Ensimmäisenä alkava
kurssi.
Insinöörimatematiikka:
Viiden kurssin pläjäys lukiooppien
syventämistä.
Integrointia, derivointia,
matriiseja ja muuta kivaa.
Statiikka ja lujuusoppi:
Fuksivuoden “kovat” aineet.
Vaativat luonnistuakseen aika
paljon panostusta, mutta eivät
missään tapauksessa ole
mahdottomia.
Koneenpiirustus ja CADperusteet:
Asioiden kolmiulotteista
mallintamista Solidworks ohjelmalla.

Heti syksystä lähtien erilaiset kurssit
alkavat
täyttä
höyryä
ja
kannattaakin ottaa tukeva ote
opintoihin heti ensimmäisestä
luennosta lähtien. Opiskelun ohessa
täytyy kuitenkin muistaa pitää
taukoja ja tulettaa aivoja erilaisilla
harrastus- ja urheilutoiminnalla, joita
TTY tarjoaa monipuolisesti.
Tampereen teknillisellä yliopistossa
lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin,
joiden
pituudet
ovat
6
opiskeluviikkoa + tenttiviikko. Jotkut
kurssit saattavat kestää jopa 3
periodia, toiset vain yhden periodin.
Ensimmäisenä päivänä TTY:llä
tutorinne jakavat teille ensimmäisen
periodin luentolukujärjestyksen.
Kursseille
ja
tentteihin
ilmoittaudutaan yliopiston intranetin
kautta. Tämäkin asia tehdään
orientaatioviikoilla allekirjoittaneen
opastuksella, joten ei kannata pilata
kesälomaa murehtimalla moisista.

Konetekniikan
osaston
kaksiportainen tutkintorakenne
kandidaattivaiheessa jakaantuu
perusopintoihin
(117
opintopistettä) aineopintoihin
(yht. 50 op.), vapaasti valittaviin
(12 op.) sekä kandidaatintyöhön
(8 op.) Kun nämä opinnot ovat
plakkarissa, niin teillä on paperi,
millä toivottavasti ette tee mitään,
vaan
jatkatte
suoraan
diplomivaiheeseen.
Diplomivaiheessa on lisää
koulutusohjelmakohtaisia
perusopintoja,
syventäviä
opintoja, lisää vapaasti valittavia
opintoja ja lisäksi diplomityö. Tämä
kaikki on tarkoitus suorittaa n. 5
vuodessa, ja valmistuttuanne
DI:ksi teillä tulee olla 300 op. Ilman
sen kummempia derivoimissääntöjä saadaan laskettua, että
vuotta kohden se tekee noin 60
op.
Ensimmäisen vuoden opinnot
koostuvat perusopinnoista. Kun
saavutte yliopistolle elokuun
lopulla, teille jaetaan opintooppaat, joista käy ilmi kaikki
tutkintoon liittyvä, mutta opintooppaita ja syksyä odotellessanne
haluan toivottaa teille mahtavaa
kesää ja valtaisaa opiskeluintoa
syksyyn!
- Opintoneuvoja Eeva Arola

Insinöörikemia:
Lukio-oppien syventämistä
kemian maailmassa. Mikäli
lukiossa kemiaa tuli opiskeltua
vain pakollinen määrä,
kannattaa hakea vauhtia
peruskemian kurssilta.
Teollisuustalouden
perusteet:
Kaikille koulutusohjelmille
pakollinen
katsaus
yritystalouden kiemuroihin.

KUVAT: Aleksi R-K
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Ystä
vällisten tyyppien
Ystäv
Konefuksin ensimmäiset kouluviikot saattavat
tuntua hämmentäviltä, mutta huoli pois, yksin
ei tarvitse yliopiston hurassa maailmassa tulla
toimeen kenenkään. Seuraavassa esitellään
killan fuksihenkilöt Janette Latva-Valkama ja
Antti Viinikka. Viereiseltä sivulta puolestaan
löytyvät koneosaston tutoreiden ystävälliset
kasvot.

Kuinka aktiivinen sinä olit fuksivuotenasi?
Antti: En muista, sattuneista syistä.
Jansku: Tarpeeksi, ja sain eniten fuksipisteitä
killastamme :P

Kuka olet, mistä olet ja miksi olet?
Jansku: Olen KoRKin kasvatusministeri eli
fuksivastaava ja huolehdin teistä fukseista
yhdessä kasvatuspedagogin ja tutoreiden
kanssa. Opiskelen TTY:llä kolmatta vuotta,
joista ekan vuoden vietin MIKillä (Materiaaliinsinöörikilta). Ikää on kertynyt 21 vuotta ja
koko kyseisen ajan olen asunut Tampereella.
Olen, koska olen syntynyt.
Antti: Olen KoRKin kasvatuspedagogi eli toinen
fuksi-ihminen. Olen kolmannen vuoden
konelainen, 23-vuotias ja alun perin Kouvolasta,
ja olen koska voin.
Millä tavoin autatte konefuksien
opiskelijaelämän alkuun?
Molemmat: Olemme (tutoreiden kanssa)
valmiita auttamaan teitä opiskeluun liittyvissä
ja siihen liittymättömissä asioissa, eli toimimme
hyväksenne koko fuksivuotenne ajan.
Järjestämme tapahtumia ja tietenkin jaamme
teille elintärkeitä leimoja fuksipassiin. Me myös
tiedotamme teille kaikista fukseja koskevista
asioista. (Postimme eivät siis ole ikinä spämmiä)

Miksi fuksivuonna kannattaa olla
aktiivinen?
Molemmat: Koska opiskelijaelämä ei ole
pelkkää koulussa puurtamista. Erilaiset
tapahtumat ovat myös helpoin tapa saada
paljon uusia kavereita, joiden kanssa voi yhessä
tehdä kouluhommia / saada apua; yksin
puurtaminen saa tuskanhien pintaan. Ja onhan
opiskelijaelämä elämän parasta aikaa!
Kuvaile koneenrakentajakiltaa yhdellä
sanalla.
Jansku: Lämmin-vastaanottava-avoin
Antti: Yllättävänseksikäs
Onko rankkaa olla fuksihenkilö?
Fuksi-ihmisenä toimiminen on hauskaa ja rentoa
puuhaa. On mukava tutustua uusiin
opiskelijoihin ja auttaa mahdollisissa eteen
tulevissa ongelmissa.
Voiko teiltä kysyä?
Voi ja kannattaa. Meihin voi ottaa yhteyttä
sähköpostilla (tahi puhelimitse jos hätä iskee):
Janskuun: janette.latva-valkama@tut.fi /
0408201185
Anttiin: antti.viinikka@tut.fi / 0405919784
Tai sitten löydät meidät
todennäköisimmin killasta.
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Aleksi Rinta-Kauppila

Visa Helmijoki

Ilkka Huru

O-P Kariniemi

Antti Kemppainen

Merja Ryöppy

Noora Vaaksa

Anna Holm

Niko Lannetta
Pyry Leppälä
Hannu Rehn
Kalle Ahola
Antti Paavolainen

Lauri Kutinlahti
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