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Konefuksiutesi ensimmäiset haparoivat askeleet 
ovat tätä lukiessasi yllättävän lähellä. Samassa kir-
jeessä tämän lehden kanssa saapui hämmentävän 
suuri määrä informaatiota, joka on katsottu oleelli-
seksi opiskelujen aloittamista ajatellen. Tietomääräs-
tä ei kannata hämmentyä, sillä se on vain esimakua 
siitä, mitä fuksiviikkojen ensimmäiset päivät tuovat 
tullessaan. 
 Tätä lehteä lukuun ottamatta kaikki kuoreen 
kätketty informaatio tulee teknillisen yliopiston vi-
rallisilta tahoilta. Todelliset peliliikkeet, käytännön 
ohjeet ja illanviettovinkit on kuitenkin kätketty aivan 
muualle, kuin yliopiston hallintokäytäville. Opiskelijan 
kannalta välttämätön päivittäinen tieto löytyy Ko-
neenrakentajakillasta. 
 Kädessäsi oleva fuksiruuvi on yksi osa killan 
aktiivista toimintaa, jonka järjestämme me kaikki yh-
dessä. Ensimmäisten aktiivisten viikkojen aikana si-
nun ei vielä tarvitse huolehtia juuri mistään muusta, 
kuin itsestäsi, mutta lukuvuoden edetessä killan rat-
taat kaipaavat uusia pyörittäjiä. Käytännössä siis juuri 
sinua. 
 Ensimmäinen askel kiltatoimintaan on maagi-
nen haalariprojekti, joka tunnetaan verisestä henkien 
taistelusta rakkaan kilpakumppanimme, Sähkökillan 
kanssa. Projekti on ensimmäinen tilaisuus osoittaa 

aktiivisuutesi ja kyvykkyytesi 
vanhoille kiltamöyhöille, jotka 
mielenkiinnolla seuraavat, min-
kälaisesta puusta uudet fuksit 
on veistetty. Ota siis haaste 
vastaan ja nosta käsi reippaasti 
pystyyn, kun ensimmäisellä vii-
kolla kysellään halukkaita osal-
listujia haalariprojektiin. That’s 
what I did, eikä harmita pätkän 
vertaa. 

 Teitä onnitellaan joka yhteydessä oikeasta 
valinnasta, johon tulette varmasti olemaan tyyty-
väinen, joten en tee sitä. Kehotan teitä olemaan ak-
tiivisia. Muistakaa suhtautua kouluun sen vaatimalla 
vakavuudella. Sillä tarkoitan nimenomaan sitä, että 
teillä todellakin on aikaa tehdä muutakin, kuin istua 
luennoilla tai harjoitussaleissa. 
 Mietitäänpä rehellisesti, muistatko lukiostasi 
oppitunnit, vai kouluun liittyvän oheistoiminnan? 

Niin arvelinkin. 

Päätoimittaja. 
Aleksi Rinta-Kauppila

PääkirJoiTus

Kiltatoiminta - ei mitään tekemistä Harry Potterin kanssa

TeksTi:  aLeksi riNTa-kauPPiLa

”OTA SIIS 
HAASTE 
VASTAAN JA 
NOSTA KÄSI 
REIPPAASTI 
PYSTYYN”
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Puheenjohtajan
Palsta

Kesäinen tervehdys teille kaikille uusille tekniikan yli-
oppilaille! Onnittelut minunkin puolestani, loistavasta 
uravalinnasta tekniikan ja nimenomaan konetekniikan 
alalla. Lisäksi haluan toivottaa teidät tervetulleiksi 
Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan ja 
tietenkin Koneenrakentajakillan jäseniksi! 
 Tampereen teknillinen yliopisto on saanut 
viimeisimmissä mittauksissa loistavia arvoteluja 
opiskelijaviihtyisyydestä, mikä ei sinänsä yllätä täällä 
opiskelevaa. Laadukas opetus, ystävällinen yhteisö, 
aktiivinen opiskelijatoiminta, loistavat liikuntamah-
dollisuudet, Hervannan palvelut sekä selkeä ja tiivis 
kampusalue puhuvat puolestaan. Täällä opiskelijaa 
kuunnellaan ja meillä on vaikutusmahdollisuuksia, nii-
tä pitää käyttää! Tampere on loistava paikka elää ja 
opiskella.
 Opiskelijaelämä ei ole eikä saa olla pelkkää 
opiskelua. Jotta opinnot etenevät hyvin, tulee päiviä 
tasapainottaa vapaa-ajalla. Kaverit, liikunta, kiltojen 
ja kerhojen harrastetoiminta, musiikki, kukin löytää 
varmasti itseään kiinnostavat lukuisien vaihtoehtojen 
joukosta. Täällä ovat luonto ja kaupungin menot kaikki 
mukavn lähellä.
 Ensimmäisenä teillä on luvassa fuksivuosi, 
jonka ovat vanhemmat opiskelijat järjestäneet teille 
oman innostuksensa ja omien kokemustensa perus-
teella. Tutorit ja muut vanhemmat opiskelijat ottavat 
teidät syksyllä vastaan ja perehdyttävät teidät opis-
kelijaelämään. He ovat valmiita auttamaan ja neuvo-
maan. Tapahtumia ja tempauksia riittää koko opis-
keluajan, mutta fuksivuonna niitä on enemmänkin. 

Teekkariksi ei tulla vaan kasvetaan! Suosittelenkin 
lämpimästi ottamaan osaan erilaisiin tapahtumiin ja 
viettämään näin unohtumaton vuosi ja luomaan suh-
teitä opiskeluajalle ja työelämään varten.
 Kilta on ylioppilaskunnan alayhdistys, jonka 
tarkoituksena on valvoa oman koulutusohjelman-
sa opiskelijoiden etuja, tarjota edullisia palveluita ja 
lisäksi järjestää yhteisiä tapahtumia pitkin vuotta. 
Meillä on oma kiltahuone, johon te kaikki olette enem-
män kuin tervetulleita! Tulkaa luentotaukojen välissä 
istahtamaan vaikkapa kahvikupposelle, lukemaan tuo-
reet lehdet ja juttelemaan opiskelukavereiden kans-
sa. KoRK tarjoaakin kaikille hyvin tarpeellisia palvelui-
ta esimerkiksi opiskelumateriaaliarkistoja ja edullisia 
kopiopalveluita. Kiltamme toimintaa pyörittävät ai-
van tuiki tavalliset konetekniikan opiskelijat eri vuo-
sikursseilta ja myös Sinä olet lämpimästi tervetullut 
aktiivitoimijaksi, jollei pelkkä jäsenyys ja tapahtumiin 
osallistuminen tyydytä kaikkea innokkuuttasi. Aktii-
vitoiminnassa elämänkokemusta kertyy pienen puu-
hastelun merkeissä ja uusia kavereita saa helposti.
 Kilta on se ensimmäinen ja melko iso yhtei-
sö, johon  liitytte. Ammattiainekerhot ja harrasteker-
hot ottavat myös teidät avosylein vastaan vaikka jo 
ensimmäisenä vuonna ja niissähän riittää valinnan-
varaa. Kun oppii tuntemaan ympäristöään ja lähellä 
olevia ihmisiä sujuvat opiskelutkin hyvin. Tästä alkaa 
teille monelle uusi itsenäinen elämä, luokaa sille tasa-
painoinen ja hyvä pohja jo alusta pitäen!

Syksyllä nähdään!

Tervetuloa punahaalerihin

TeksTi:  Noora vaaksa      kuva:  Pyry LePPäLä
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terveiset

Alkuun TEK – kiltayhdyshenkilön ominaisuudessa 
haluan lausua onnittelut myös TEK:n puolesta oi-
vallisesta valinnasta. 
 Teille, arvon lukijat, on kaikki yliopistomaa-
ilmaan liittyvä varmasti uutta ja ihmeellistä. Tietoa 
tulevista opinnoista, opiskelijaelämästä ja kaikkeen 
siihen liittyvästä on jo pelkästään tässä kirjeessä val-
tavasti. Minä heitän korteni kekoon kertomalla hie-
man, mitä lyhenne TEK oikein tarkoittaa.
 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on dip-
lomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavien yliopis-
tokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, eli 
hieman niin kuin ammattiliitto. Vaikka ammattiliitto 
saattaa joidenkin mielestä kalskahtaa hieman rumalta 
sanalta, on TEK kaikkea muuta kuin äkkiväärä kapuloi-
den heittelijä rataspolun varrella. Se on 65 000 jäse-
nellään yksi Akavan suurimmista jäsenjärjestöistä. Ja 
mikä merkittävintä, näistä jäsenistä reilu kolmannes 
on opiskelijajäseniä. Tämä merkitsee sitä, että teknii-
kan opiskelijoiden ääni saadaan varmasti kuulumaan 
yhteiskunnan päättävillä tasoilla, onhan yksi TEK:n ta-
voitteista DI-koulutuksen laadun ja arvostuksen jatku-
va kehittyminen. Opiskelijoiden lisäksi TEK kehittää ja 
vahtii varsinaisten jäsentensä etuja työmarkkinoilla 
työehtosopimusten ja työlainsäädännön kautta sekä 
toimii vaikuttajana yhteiskunnassa mm. tekniikan ar-
vostuksen puolestapuhujana.
 Käsien heiluttelulla ja kauniilla periaatteilla 
ei kuitenkaan pidemmän päälle kuuhun päästä, joten 
täytyyhän liiton jäsenyydestä jotain hyötyäkin olla. 
Näihin etuihin kuuluu mm. ilmainen opiskelijajäse-
nyys, joka ei velvoita liittymään varsinaiseksi jäse-
neksi valmistumisen jälkeen. Myös ne, jotka kuuluvat 
johonkin jäsenjärjestöön, voivat liittyä TEK:n jäsenik-
si. Jäsenenä saat kotiisi tekniikan uusimmista saavu-
tuksista, työmarkkinoista sekä muusta DI:n elämään 
liittyvästä kaiken tietävän Tekniikka&Talouden  sekä 

TEK:n oman jäsenlehden. Lisäksi käytössäsi on liu-
ta erilaisia alennuksia, mm. Vakuutusyhtiö Pohjola 
myöntää TEK:n jäsenillä alennuksia vakuutuksistaan.
 TEK tarjoaa suuren joukon työelämään liitty-
vää neuvontaa ja palvelua. Työnhakijalle TEK tarjo-
aa vuosittain julkaistavan Teekkarin työkirjan, josta 
löydät mm kattavan listauksen kesä- ja diplomityön 
tarjoajista. TEK:n kotisivuilta löydät viimeisimmät 
palkkasuositukset, sähköisen CV:n sekä lakitieto-osi-
on, joka auttaa työelämään ja -sopimuksiin liittyvissä 
ongelmissa. On myös kuultu juttua, että joskus TEK:n 
lakimiehet ovat auttaneet teekkaria hädässä kun ala-
kerran vihainen mummo on närkästynyt hieman me-
luisammista tupareista.
 Kuinka siis liityn jäseneksi Tekniikan Aka-
teemisten Liittoon? Se käy kätevästi joko suoraan 
netissä, www.tek.fi > Jäsenyys ja edut > Näin liityt > 
Opiskelijajäseneksi liittyminen, tai heti syksyn alus-
sa tutoreiden opastuksella. Lisää informaatiota on 
luvassa ensimmäisten kouluviikkojen aikana. Mikäli 
jokin asia jäi askarruttamaan, ota rohkeasti yhteyttä 
allekirjoittaneeseen!

Pirskahtelevaa ja muikeaa kesänjatkoa kaikille!

Terveisin
Juho Hyytiäinen

juho.hyytiainen@tut.fi
Koneenrakentakakillan TEK-kiltayhdyshenkilö

TeksTi:  Juho hyyTiäiNeN
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Mitä mahtavimmat onnittelut myös täältä opintoneuvo-
jan jakkaralta kaikille uusille 
konefukseille!

Ensimmäinen vuosi tuo tullessaan monia uusia juttuja, 
toisille enemmän ja toisille vähemmän. Syksyllä alkava 
taival kohti haluttua diplomi-insinöörin tutkintoa tulee 
sisältämään monia hienoja kokemuksia ja varmasti mat-
kalle mahtuu myös muutama mutkakin. Opintoneuvo-
jan on tarkoitus auttaa silloin, kun menee sormi suuhun 
tehdessä HOPSia (henkilökohtainen opintosuunnitelma)  
tai muuten on ongelmia esimerkiksi kurssivalintojen 
kanssa.
 Syksyllä kurssit pyörähtävät käyntiin toden 
teolla heti toisella viikolla. Ahkeran ja tarmokkaan opis-
kelun ohessa on hyvä myös luoda verkostoja kiltatoi-
minnan kautta sekä nauttia lukuisista TTY:n tarjoamista 
harrastus- ja urheilumahdollisuuksista.

Lukuvuosi
TTY:n vuosi muodostuu viidestä periodista ja jokainen 
kuuden viikon mittainen periodi päättyy tenttiviikkoon. 
Kurssien pituudet vaihtelevat yhdestä periodista jopa 
kolmeen periodiin. Tutoreiden opastuksella pääsette 
ensimmäisen viikon aikana ilmoittautumaan kursseille. 
Suosittelen tekemään koko vuoden kurssivalinnat ker-
ralla kuntoon, niin ei tarvitse niitä enää  myöhemmin 
murehtia. Syksyllä otetaan käyttöön uusi opiskelijapor-
taali POP, joka on meille kaikille uusi. Älä siis hämmästy, 
jos muuten kaikki tietävä tutor ei osaa vastata jokaiseen 
kysymykseen heti.

Tutkinto
Syksystä 2005 alkaen TTY:llä on ollut käytössä kaksi-
portainen tutkintorakenne. Ensin opiskellaan 180 opin-
topisteen verran tekniikan kandidaatiksi. Tämä on hyvin 
muodollinen välietappi matkalla kohti DI:n papereita. 
Diplomivaiheessa opintoja on kerryttävä 120 pisteen 
verran. Kokonaisuudeksi muodostuu siis 300 op. Oh-
jeellinen aika tämän suorittamiseen on viisi vuotta eli 
60 op vuodessa. Tahdin säilyttäminen ei vaadi mitään 
urotekoja, kunhan alusta alkaen ottaa jämäkän otteen 
eikä jätä peruskursseja roikkumaan.Ensimmäinen vuosi 
kuluukin juuri noiden perusopintojen parissa. Kaikki oh-
jeet ja tiedot kursseista löydät sinulle jaettavasta opin-
to-oppaasta, jonka saat käteesi ensimmäisinä päivinä.

Tutorit
Tutorit ovat tukenanne ja neuvovat teitä kaikissa asi-
oissa mitä eteen tulee, koska hyppy lukiosta yliopiston 
ihmeelliseen maailmaan on valtava. Lopuksi kehotan 
nauttimaan jäljellä olevasta kesästä ja lataamaan akkui-
hin virtaa syksyä varten, jotta sitä opiskeluintoa sitten 
löytyy. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.

Opintoneuvoja Teemu Vastamäki

teeMun
oPintoneuvola

FUKSIVUONNA OPISKELET AINAKIN NäITä:

Tietotekniikan perusteet
Kavereiden kesken Titepk johdattaa sinut yli-
opiston tietojärjestelmien saloihin sekä tie-
totekniikkaan yleensä. Ensimmäisenä alkava 
kurssi.

Insinöörimatematiikka
Viiden kurssin ja 18 op:n arvoinen läpileikkaus 
matematiikkaan.

Statiikka ja lujuusoppi
Fuksivuoden haastavimmat mutta ei missään 
tapauksessa mahdottomat aineet. Vaativat 
raakaa  työtä ja panostusta onnistuakseen.

Koneenpiirustus ja CAD-perusteet
Kappaleiden ja koneenosien 3D mallintamista 
SolidWorks ohjelmistolla.

Insinöörikemia
Lukion oppimäärän syventämistä. Mikäli kemia 
ei lukiossa maistunut, niin vauhtia voi hakea  
kemian perusteet kurssilta.

Teollisuustalouden perusteet
Tetapk on kaikille koulutusohjelmille pakollinen 
läpileikkaus yritystalouden kiemuroihin.

Insinöörifysiikka
Kahden kurssin paketti lukion fysiikan oppi-
määrän syventämiseen, osittain ehkä myös 
kertaamiseen.

TeksTi:  TeeMu vasTaMäki      kuva:  Pyry LePPäLä
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KoRK - Kiltahuoneemme
TeksTi Ja kuvaT:  oLLi-Pekka kariNieMi    PaNoraMakuva:  Pyry LePPäLä

Koneteekkarit kerääntyvät kiltahuoneellem-
me pelaamaan korttia, juomaan kahvia, te-
kemään statiikan harjoitustöitä, laskemaan 
matematiikan harjoituksia ja joskus jopa pe-
laamaan korttia. Henkilökapasiteettia ei ole 
taidettu koskaan testata, mutta verrattuna muihin koulumme kiltoi-
hin on KoRKilla yksi suurimmista kiltahuoneista (Rakentajakillalla ja 
Sähkökillalla on myös oikein isot kiltahuoneet) Näin mututulla arvi-
oituna kiltahuoneeseen mahtuisi 50 ihmistä tunkemalla, 25 ihmistä 
mukavasti ja 10 ihmistä nukkumaan. 
 Kiltahuoneelta saa kätevästi luentojen välissä tai ihan muu-
ten vaan ostettua limsaa (0,35l = 0,80 euroa; 0,5l = 1,20 euroa) tai 
hörppäistä kupin kahvia (kuppi = 0,20 euroa). Musiikkia kiltaan on 
kerätty punaympyröidylle tietokoneelle ja genrejä löytyy humpas-
ta heviin. Oikeanpuolimainen punaympyröity vehje on kahvinkeitin. 
Oikea rehellinen Moccamaster ja vieläpä kaiken lisäksi 
komian punainen!
 Kiltahuoneella on jäsenistön käytettävissä 3 
tietokonetta, joille voit hakea käyttäjätunnukset korkin 
kotisivujen (www.kork.fi) kautta, tai kiltahuoneen hal-
lituskopista. Koneille pääsee lukemaan sähköpostia ja 
hoitamaan kouluasioita silloin kun koulun atk-luokissa 
on ruuhkaa, tai muuten vaan. 
 Kiltahuoneen seinällä roikkuu 4 erilaista haa-
laria, Kahdet punaiset, yhdet vaaleanpunaiset ja yhdet 
oranssit. Ne ovat kaikkien Suomen konekiltojen haala-
rit. Meillä TTY:n Koneenrakentajakillalla on ns. sisarkil-
toja ympäri Suomea. Sisarkillat sijaitsevat Oulussa (Ko-
neinsinöörikilta), Espoon Otaniemessä (KIK) ja lappeen  
Rannassa (KRK). Vuosittain järjestettävät kirkastusjuh-
lat kokoavat kaikki uljaat koneteekkarit yhteen vuosit-
tain vaihtuvaan kaupunkiin pitämään hauskaa yhdessä.

Käy katsomassa KoRKin kotisivut osoitteessa

     www.kork.fi
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Alkukesäisenä lauantaipäivänä konetytöt suuntasivat kulkunsa kauppa&keskus DUOon. Mis-
sio oli selvittää mitä kaikkea DUOlla on tarjottavana; onko Hervannasta välttämätöntä enää 
poistua sinne päästyään?

K o n e t y t ö t
Kauppa & Keskus DUO

Kotipizza
Reissua edeltäneen perjantai-illan johdosta oli osalla jou-
kostamme ääretön pizzan himo. Ensimmäinen kohteemme 
oli siis Kotipizza. Pizza on kallista, mutta maistuvaa ja täy-
teenkin tulee. Juomaa saa santsata, siitä suuri plussa. Opis-
kelijakorttia kannattaa näyttää, sillä alennusta napsahtaa 
10%.

Robert’s Coffee
Seuraavaksi konetytöille maistui 
Aamulehden tarjoama jälkkärikahvi 
Robert’s Coffeessa. Kahvitukseen 
kuului myös donitsi, joka tosin oli 
aika pieni. Vinkkinä mainittakoon, 
että DUOssa on kohtuullisen usein il-
maisia kahvi- ja pullatarjoiluja, unoh-
tamatta kauppojen näytemaistiaisia. 
Hyvänä päivänä saa köyhä opiskelija 
siis loistoaterian aivan ilmaiseksi!

Kukka ja Lahja Pioni
Kun melkein kaikki rahat 
on pelattu, ja kotona odot-
taa lepyteltävä puoliso, 
niin poikkeapa Kukka ja 
lahja Pioniin. Sieltä löytyy 
rehut iloon, suruun, juh-
laan tai ihan muuten vaan. 
Myös hauskat nimi-rekis-
terikilvet ja muut oudot 
lahjatavarat.

Info Kirja Kärkkäinen
Seppälän lähettyviltä löytyy 
koulukirjoihin kyllästyneille 
kirjakauppa INFO. Hyviä lahjo-
ja lukutoukille ja vähemmän-
kin ötököille tapauksille, sekä 
keittokirjat, jolla voit tehdä 
vaikutuksen kauniimpaakin 
sukupuoleen kynttiläillallisen 
merkeissä. Silmiimme osui 
eräästä mietelausekirjasta 
osuva tekstin pätkä: ”Maail-
massa on 10 ihmistyyppiä. 
Niitä jotka ymmärtävät bi-
näärilukuja ja niitä jotka ei-
vät.”

Kultajousi
Ja nyt huomio kaikki fuksi/teekkaripojat. 
Tyttöystävälle lahjat Kultajousesta. Ei siis 
mitään rihkamaa vaan timantteja timantteja. 
(cause nothing says I love you like a super-
ficial and overvalued rock clawed from the 
heart of earth by African slave labor. Toimi-
tuksen Konemiehen huomio.)  Täältä myös 
taskumatit viiden rivin kaiverruksilla ja eri-
tyisesti konetytöille hienot punaiset matit ja 
konepojalle kanisterin muotoiset masat.

Lidl
Todella edullista opiskelijaruokaa- ja juomaa. Tar-
jolla myös joka pojan työkaluja, sekä jalkapallomaa-
li. Riittoisat jättipesupulverit ja suuri valikoima pa-
kastepizzoja. Kaikkialla supertarjouksia. Opiskelijan 
kauppa.

Sportax
Polkupyöriä ja muuta ki-
vaa. Ruuvin päätoimitta-
jan kävi hakemassa tääl-
tä uuden fillarin. Hyvä 
palvelu. Ja pyörä. 

Vapaavalinta
Duon vanhasta osasta löytyy myös 
Vapaavalinta. Vapaavalinnasta 
löytyy kaikkea säästöpossuista ja 
seurapeleistä, astioihin ja vessapa-
periin. Jos tietokoneen hiiri pääsee 
karkuteille, niin ei hätää. Vapaava-
linnasta löytyy uusi. Tarjolla johdol-
linen ja langaton malli.

Jalokivigalleria
Vapaavalinnan naapurissa on 
Jalokivigalleria, jonka tarjonta 
jäi ryhmällemme hieman epä-
selväksi. Liikkeessä myydään 
koruja, kiviä, lasikuutioita, joi-
den sisällä on joku hahmo, ja 
suihkulähteitä, joihin ei saa 
koskea. 

Punnitse ja säästä
Jalokivigallerian naapurissa on liike 
nimeltä Punnitse ja säästä. Tämä 
putiikki on oravien ja hamstereiden 
suosikkimesta, koska täällä myy-
dään pähkinöitä. Lisäksi putiikista 
löytyy tarvikkeita eksoottisiin ruo-
kiin ja erilaisia Luomu-tuotteita. 
Kannattaa käydä katsastamassa.
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K o K e i l e e

Otto
Rahantarpeen is-
kiessä DUOn kes-
kikäytävältä löytyy 
Ottomaatti, josta 
rahan nostaminen 
onnistuu, jos opis-
kelijan tilin saldo 
vain aintaa myö-
den.

Alko
Alko, monien teekkarien 
vakkarikauppa, jonka tar-
jonta lienee kaikille tuttu. 
Normaaleiden reissueväi-
den lisäksi asiantunteva 
henkilöstö osasi tarjota 
myös hyvät boolivinkit. 
Tällä kertaa päädymme 
tiskille viinipullon kanssa.

Pullopalautus
Pullonpalautus löytyy Alkoa vastapäätä. Käsi-
enpesupiste löytyy aivan automaattien vie-
restä, mutta valitettavasti käsipaperia kone-
tytyöt eivät löytäneet. Vierestä löytyvät WC:t 
ovat maksulliset, joten jalat ristimällä säästää 
ihan selvää rahaa.

Posti
Alkoa vastapäätä sijaitsevasta Posti on 
toimii mainona noutopisteenä vaikkapa 
Verkkokauppa.comin lelulähetyksille.

Tiimari
Duon uutta puolta edustaa Tiimari, joka on 
täynnä pikkutilpehööriä, pahvia, kimalletta 
ja kultaa. Lahjoja varten löytyy kymmeniä 
erilaisia lahjapusseja, -laatikoita, -papereita 
ja -naruja, joten kyllä kelpaa. Jos ja kun pip-
paloita mielii pitää, Tiimarin kertakäyttölau-
taset helpottavat jälkihoitoa merkittävästi. 
Wapun viettoon Duon tavarataivas tarjoaa 
upeita Wappuhärpäkkeitä: räikkää, viuhkaa, 
ilmapalloa, pilliä, naamaria, aurinkolasia, ser-
penttiiniä ja perukkia. Mitä täältä et saa, sitä 
saatat jopa tarvita.Älä itke ruma lapsi, kohta 
mennään Tiimariin!

Hemtex
Tiimarin välittömästä läheisyydestä löytyy 
Hemtex, josta löytyy halvat sisutustarvikkeet 
kompaktiin poikamies-boxiin tai hemaisevaan 
konetytön ensiasuntoon. Konepojat löytävät 
myös toimiviksi testatut ensilahjat tyttöys-
tävälle, tosin konetyttö neuvoo jättämään 
tekokukkasektorin rauhaan. Liikkeestä löytyy 
laaja valikoima petivaatteita, halityynyjä, kyl-
pytyynyjä ja tyynyjä. Kylpyhuoneosasto on 
myös kattava nappipyyhkeistä kylpytakkei-
hin. Epäkäytännöllisiä ja painavia tuparilahjo-
ja täältä et löydä.

Ninja
Ninja on konetytön ehdoton unelmakauppa! 
Täältä löytyvät korut viimeistelemään bileasun 
tai juhlapuvun. Liikkestä löytyy kuitenkin vä-
hän liikaa peilejä, joten ”huonokuntoisena” ei 
kannata tulla. Konepoikien on kuitenkin hyvä 
pysyä poissa tästä kaupasta, sillä koru-lahjat 
tytöille löydät vasta vähän matkan päässä si-
jaitsevasta Kultajousesta.

GSM-line
Kännykän kadotessa yön aikana taskusta myöstisesti uusi 
löytyy liittymineen GSM-linesta. Liittymiä löytyy akselilta 
ELISA-KOLUMBUS-SAUNALAHTI-SONERA. Myös laaja-
kaistoille ja kaapelikanaville pääsee surffailemaan tämän 
liikkeen avustuksella.

Potti
Viereisen liikkeen tuplaus-ääni ja rahan 
kilinä houkuttelee poikkeamaan. Testi-
ryhmämme erehtyi myös pelaamaan 
timantti-peliä, ja sinne hävisivät kolikot. 
Kai sieltä jotain voi voittaakin jos hyvä 
säkä käy, mutta pitää kuitenkin varoa 
ettei käy Ismo Laiteloita. Kylmä totuus 
on kuitenkin se, että kunnon konemies 
pelaa nettipokeria.

Seppälä
Kun vaatekaappi huutaa 
arki- tai miksei juhla-asu-
akin, niin vastaus löytyy 
vastapäätä sijaitsevasta 
Seppälästä. Sieltä löytyy 
peruskuteita, mutta myös 
sähäköitä alusvaatteita 
niin tytöille kuin pojillekin. 
Jos konepoika innostuu 
ostamaan tytölleen alus-
vaatteita, niin kannattaa 
kuitenkin ottaa makutuo-
mari mukaan.

K-Market HerkkuDuo
Duosta löytyy tietysti myös K-Super-
market HerkkuDuo, jossa on kone-
tyttöjä miellytti erityisesti sen her-
kulliset myyjät.  Tämä kauppa pitää 
huolen  DUOn  ruoka ja juomatarjon-
nasta. Laajojen hedelmä-, vihannes-, 
leipä-, eines-, pakaste-, maito- ja 
muut kuivatavarat valikoimien lisäk-
si kaupasta löytyy palvelutiski, josta 
saa kalaa (ei tosin turskaa) ja lihaa. 
Tytöt, lihatiskille mars (siellä on sitä 
silmänruokaa!) Samaisella tiskillä 
myydään myös lämpiä tuotteita ku-
ten mustaa makkaraa ja kokonaisia 
broilereita. Konetytöt suosittelevat.

S-Market
Huolehtii yhdessä K-
marketin ja Lidlin kans-
sa teekkarien ja fuksien 
ruokkimisesta. S-etu-
kortin omistajan valinta.
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DUOn Toinen kerros
Vaikka ei heti uskoisi, niin myös siellä 
on muutamia liikkeitä jotka voivat olla 
tarpeen. Anniskeluravintola Herman-
nissa on Hervannan aurinkoisin te-
rassi. Vessojen luota löysimme myös 
kädenvääntöpöydän jossa voi kisailla 
vaikka kumpi on machompi, vahvem-
pi tai parempi tai iha mitä sitte ikinä 
haluaakaan.

Jos pyykinpesu ei napostele, toisesta 
kerroksesta löytyy SOL–pesula. Vie-
ressä komeilee myös antikvariaatti

Kun housuihin tulee reikiä ja jos Tvik-
kari (tekstiiliteekkari) ei suostu om-
pelemaan niin Ompelupuodista löy-
tyy palveluita kyseiseen ongelmaan.

Kun Jokaisen teekkarin unelma to-
teutuu eli tilille kilahtaa ensimmäiset 
äärettömät DI-palkat, niin kodin saa 
Huoneistokeskuksesta. Rahapulas-
sa tai pulassa tai muuten vaan rahan 
tarpeessa lainat Nordeasta.

Konetytöt:
Janette Latva-Valkama
Merja ”MerZi” Ryöppy
Tanja Blom
Annamaija Rönkkö
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Kolea heinäkuun perjantai kello 9.05 ja puhelin soi. 
Äiti soittaa ja kertoo, että nimeni löytyy Tampereen 
Teknillisen Yliopiston Konetekniikan koulutusohjel-
maan hyväksyttyjen listalta. Tuolla hetkellä oli armei-
jasta kotiutumiseen aikaa vielä joitakin tunteja ja olin 
pelaamassa yksikön pihalla korista tulevien entisten 
taistelutovereideni kanssa, joten silloin oli vielä aivan 
muut asiat mielessä.
 Ennenkuin huomasinkaan oli lämmin elokuun 
maanantai, ja suunnistin lukuisien muiden odottavien 
sielujen tavoin kohti TTY:n kampusaluetta ja Festian 
isoa salia. Teekkarielämäni oli juuri alkanut.

Ensimmäinen viikko
Tervetuliaisluennon jälkeen joukko punahaalarisia ja 
kovaäänisiä tupsulakkeja ohjasi meidät pitkää ramp-
pia ylös seuraavaan luentosaliin, jossa meidät jälleen 
kerran toivotettiin tervetulleeksi sekä jaettiin tutor-
ryhmiin. Seurasimme laumassa johtajaamme koulun 
etunurtsille, jossa tutorimme aloitti hommansa. Tie-
toa tuli kuin Pandoran lippaasta, josta suurin osa kyllä 
oli jo tuttua kauraa, sillä olinhan innokkaana lukenut 
jokaikisen lappusen hyväksymiskirjeiden mukana. 
Mutta missään nimessä tutorin ohjeistukset tai kier-
rätykset eivät  ikinä olleet turhia. 
 Muutamat ensimmäiset päivät kuluivat uu-
sien tyyppien nimiä ja teekkarielämän alkeita opis-
kellessa. Ensimmäisen viikon lukuisat bileet tarjosi-
vat mukavasti jutusteltavaa luentojen vierustoverin 
kanssa kunnes viikonloppu antoi vihdoin tilaisuuden 
istahtaa alas ja pestä vähän pyykkiäkin. 

Haalareita ja löylyjä
Toisella viikolla oli vähintäänkin yhtä paljon tekemis-
tä kuin ensimmäiselläkin. Alkuviikosta oli koko koulun 
back to school -bileet, johon saapuivat kaikki vanhat 
opiskelijatkin. Myös luennot alkoivat täydel-
lä höngällä. Toisella viikolla koitti myös yh-
teinen fuksisauna  Materiaali-insinöörikillan 
kanssa (MIK:llä paljon tyttöjä, jee), jota edelsi 
kattava infotilaisuus, jossa meidät vihittiin 
teekkarisaunomisen käytäntöihin ja tapoi-
hin, varsinkin laulamiseen . Saunassa lau-
letaan paljon ja kovaa. Teekkarisauna Mörrimöykyllä 
onkin porukkaa yleensä miellyttävän paljon. Tunnel-
ma on siis taattu.
 Kaikkien bailujen lomassa oli tietenkin ollut 
tutoreitamme punaisissa haalareissa mukana, ja vih-
doinkin pääsimme myös asiaan, eli miten saamme 

omat haalarimme. Kyseessä on siis haalariprojekti, 
johon kasataan joukko fukseja, jotka hankkivat haala-
rit, myyvät niihin mainokset, jakavat haalarit ja nautti-
vat projektin jälkeen suurta kunniaa sekä kestitsemis-
tä. Tämä fuksihan tietenkin löysi tiensä haalaritiimiin, 
kyllähän aina saunailta hyvällä ylläpidolla houkuttaa. 
Hoidimme projektin niin kunniakkaasti, että KoRKin 
fuksit pukivat haalarit päälleen tänäkin vuonna en-
simmäisinä, Sähkökiltalaisten räpiköidessä kaukana 
takana. 

300 pistettä
Kaikella mitä fuksi tekee, tehdään teekkarilakin tavoit-
telemiseksi. Teekkarilakin käyttöoikeus on Wappuna 
vain sellaisilla fukseilla, jotka ovat kerännet fuksi-
passiinsa 300 fuksipistettä. Se voi kuulostaa paljolta, 
mutta ei hätä ole tämännäköinen, näiden pisteiden ke-

rääminen on paljon nopeampaa, helpompaa 
ja ennen kaikkea hauskempaa, kuin taval-
listen opintopisteiden haaliminen. Pisteitä 
saa kaikista fuksitapahtumista ja -nakeista, 
tai tutustumalla koulun kiltoihin ja kerhoi-
hin. Fuksitapahtumia on pitkin syksyä kilto-
jen ja fuksijaoston järjestäminä, ja joitakin 

vielä vuodenvaihteen jälkeenkin, wappua tietenkään 
unohtamatta. Fuksinakkeja voi taas suorittaa vaikka 
joka päivä jos siltä tuntuu, ne eivät ainakaan heti lopu, 
täytyy vain olla tarpeeksi hereillä tapahtumista jotta 
eivät kaikki nakit täyty ennenkuin niistä saa tietääkään 
(sähköpostin lukeminen auttaa tähän huomattavasti).

FuKsista
teeKKariKsi

TAI MELKEIN TEEKKARIKSI

TeksTi:  JoeL TirkkoNeN    kuvaT:  Pyry LePPäLä

”SAUNASSA 
LAULETAAN 
PALJON JA 
KOVAA”

”NAUTI FUKSIVUODESTASI
JA SIITÄ MITÄ SINULLE 
TARJOTAAN”
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 Mutta vaikka 300 pistettä ei olisikaan wap-
puun mennessä tullut kerättyä, ei vielä kannata hypä-
tä koritta Tammerkoskeen. Näitäkin henkilöitä löytyy 
(joilla ei siis ole 300 pistettä), useimmilla heistä syy-
nä fuksipassin hukkuminen. Heitä varten on wappuna 
fuksijäynät, joilla voivat vielä pelastaa koko wappunsa 
ja ansaita lakkinsa viime tingassa muiden jo viilettä-
essä wapun muissa tapahtumissa. Pisteiden keräämi-
sen vaikeudesta antaa ehkä jonkinlaista osviittaa tieto 
siitä, että allekirjoittaneella oli 300 pistettä kasassa 
marraskuussa. Niitä ei siis todellakaan ole vaikea saa-
da, ensimmäisen viikon jälkeenkin pisteitä taisi olla 
kasassa jo yli 50.

Kultainen keskitie
Fuksina joutuu myöskin tekemään sitä, miksi tänne 
kouluun on tultu - opiskelemaan. Ensimmäisillä vii-
koilla voi tuntua mahdottomalta miten kaikista kou-
lutöistä voi selvitä, kun luentojen jälkeen on vuorossa 
nojustse tapahtuma ja eilenkin tuli oltua juurisiellä aa-
muun asti. Mutta mikäli vähääkään olet edes yrittänyt 
ottaa fuksitapahtumista ilon irti, ei sinun pitäisi tais-
tella yksin ongelmiesi kanssa, ei sinne päinkään. Jo 
pelkästään tutor-ryhmässäsi on lukuisia fukseja joi-
den nimen olet väkisinkin kuul-
lut ja jotka käyvät aivan samoja 
kursseja kanssasi ja joutuvat 
samojen harkkatöiden parissa 
ahertamaan. Harkkojen teke-
minen ryhmätyönä ei ole kiel-
lettyä yhdelläkään fuksikurs-
silla, ja henkilöstä riippuen voi 
olla jopa kannattavampaa.
 Opiskelun ja sosiaali-
sen elämän yhdistäminen vaa-
tii jonkinlaista kultaisen kes-
kitien kulkemista. Aiemmista 
opinahjoista tuttu läsnäolo-
pakko loistaa useimmilla TTY:n 
kursseilla poissaolollaan, joten 
aamuluennot eivät varsinai-
sesti ole mikään syy illan rien-
noista poisjäämiselle. Työn voi 
aivan hyvin tehdä itsenäisesti, 
tai kaverin kanssa. 

Koneenrakentajakilta, kavereille (kaikille) KoRK
Kiltaa pyörittää hallitus, ja jotenkin alusta asti oli sel-
vää, että tämä fuksi löytää tiensä seuraavaan halli-
tukseen. Kilta-aktiiveista löytyy monenlaisia ihmisiä, 
vanhoista teekkareista pieniin fukseihin, hallitukseen 
on siis mahdollista 
päästä vaikka olisikin 
vasta ensimmäisen 
vuoden opiskelija. 
Kulunut vuosi on an-
tanut paljon enem-
män kuin jos en olisi 
koskaan lähtenyt hallitukseen mukaan, eikä vieläkään 
tajua miten niihin kaikkiin juttuihin pääsi mukaan vain 

siksi että oli KoRKin hallituksessa.
 Miksi sitten olla killan hallituksessa? 
Konkreettinen ja järkevä syy on se, että kil-
tatoiminnassa oppii oikeasti hyödyllisiä ja 
tärkeitä asioita mitkä liittyvät miltei suoraan 
tulevaan työelämään, olit sitten  minkälai-
sessa työpaikassa tahansa. Jokainen työn-
antaja joka on itsekin  ollut kilta- tai kerhoak-
tiivi opiskeluaikanaan tietää mitä tarkoitttaa, 
kun CV:ssä lukee ”Koneenrakentajakillan kil-
tamestari/xq-vastaava/pj/mikänakkitahan-
sa/kaikkinäistä” vuosina 2008-2013. Niin ja 
sanoinko jo, että kiltatoiminnan kautta olen 
tutustut lukuisiin ihmisiin, ja että se on yksi 
parhaista asioista koulussamme.

Fuksin kuolema
Talvi tuli, kuukaudet vaihtuivat, pääsit kurs-

seista läpi, olet matkustanut ympäri Suomea siellä 
sun täällä, ehkä jopa Norjassa asti, saanut enemmän 
uusia tuttavuuksia kuin jaksat laskea, elät teekkari-
elämää. Mutta jokin vielä on kokematta. Fuksin kevät. 
Tänä vuonna odotat sitä aivan jollain muulla tavalla 
kuin koskaan ennen. Se on kun fuksit kuolevat, ja nou-
sevat henkiin teekkareina. Kyseessä on TeekkariWap-
pu. Kaikki mitä olet fuksivuotenasi joutunut kokemaan 
ja saanut kärsiä, on ollut vain valmennusta wappuun, 
henkisesti ja fyysisesti. 

 Kahden viikon jälkeen tie-
dät olevasi teekkari ja toden-
näköisesti olet sen ansainnut-
kin. Wappuna löydät itsesi ties 
mistä tekemästä vaikka mitä, 
eikä sinulle aina etukäteen edes 
kerrota mihin seuraavaksi men-
nään. Jos sinusta kahden viikon 
wappu kuulostaa rankalta, ko-
keile sitä allekirjoittaneen ta-
voin jalka murtuneena keppien 
kanssa.

Tulevaan vuoteesi et voi juuri 
varautua muulla kuin oikealla 
asenteella, mikä se juuri Sinun 
kohdallasi sitten onkaan. Tällä 
koko jutulla koitan sanoa, että 
nauti fuksivuodestasi, ja siitä 
mitä sinulle tarjotaan. Ne tarjo-
taan Sinulle vain kerran.

”KILTATOIMINNAS-
SA OPPII OIKEASTI 
HYöDYLLISIÄ JA 
TÄRKEITÄ ASIOITA”
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KoRK most wanted
UNLAWFUL FLIGHT TO AVOID LECTURES – TRYING 

TO GAIN HIS FIRST DEGREE, TAMPERING WITH 
PHYSICAL EQUATIONS.

UNLAWFUL WALK TO FESTIA – KIDNAPPING 
SEVERAL DACHSHUNDS, PLAYING UNWANTED 

SONGS IN KILTA.

DESCRIPTION
Aliases: Algore, Viinikka, Teppo Salama, Kaupungin 
kovin jätkä, Toi.
Dates of Birth Used:
January 18, 1984;
July 14, 1992;
December 25, 1974.
Hair: Blond
Place of Birth: Kouvola
Eyes: Green
Height: 5’11”
Complexion: Light
Weight: 170 to 240 pounds
Sex: Yes, please
Build: Well build
Race: Winner?
Occupation: KoRKin fuksivastaava
Nationality: Finnish
Scars and Marks: None known

Remarks: Viinikka speaks fluent late night norwegian 
and tries to gain a Masters Degree in Mechanical En-
gineering. He is an avid hauskanpitäjä. Viinikka enjo-
ys being the center of attention and has been known 
to frequent nightclubs where he enjoys showing off 
his low-priced vehicles, empty beer bottles, and ot-
her toys. He has been described as possibly having  
bisexual tendencies.
 Brown has ties to Hervanta and Susiraja. In 
the past, he has traveled to Turku and Sweden. Addi-
tionally, he may be in the possession of a Fuksipassi-
leimasin.

Reward: The KoRK is not offering any reward for 
information leading directly to the arrest of Antti 
Viinikka.

CAUTION
CONSIDERED ARMED AND EXTREMELY DANGEROUS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS 
PERSON OR HIS JOB, PLEASE CONTACT  

ANTTI.VIINIKKA@TUT.FI OR DIAL 0405919784.

DESCRIPTION
Aliases: Roberto J.Wide, Sepi Flores, Sepi Roberto 
Flores, Roberto Homoapina, Alesis Contreras.
Dates of Birth Used:
November 9th, 1987; 
July 18, 2002; 
February 31, 1982.
Hair: Blond
Place of Birth: Eurajoki
Eyes: Two
Height: 5’8”
Complexion: Helac
Weight: 170 to 240 pounds
Sex: First time in 2000 and straight after in 2005
Build: A nice balcony
Race: Close second
Occupation: KoRKin fuksisälli
Nationality: Finnish/Honduran
Scars and Marks: Sepi gets them usually while hauskanpito.

Remarks: Sepponen gets his ties from Honduras. He 
is also an avid Cosmopolitan reader with no interest 
in history. He is mostly seen in kiltahuone or kiltahuo-
ne. Sepi is currently on medication ”väärä lääkitys” 
(too many mg) and maintains his physical fitness by 
walking on beaches and in parks with his imaginary 
female companion, Hilkka Muru. Sepi and Muru love 
dachshunds and may frequent Alko freezers. Sepi 
has been known to alter his appearance through the 
use of disguises. He has traveled extensively throug-
hout the Campus, Keski-Härmä, Imatra, Canada, and 
Honduras.

Reward: The KoRK is offering a hauskanpito 
reward for information not leading directly to the  
whereabouts of Juha Sepponen.

CAUTION
CONSIDERED UNARMED BUT ALMOST DANGEROUS

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS  
PERSON OR HIS JOB, PLEASE CONTACT 

JUHA.SEPPONEN@TUT.FI OR DIAL 0445091187.

ANTTI VIINIKKA JUHA MIKAEL SEPPONEN
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Kiltatoiminnan 41. vuosikierto lähti liikkeelle uuden 
hallituksen ja toimihenkilöiden valinnalla. Tänä vuon-
na hallitus on viimevuotista miesvaltaisempi, mutta 
osoituksena KoRKin naisten aktiivisuudesta, puheen-

johtajan nuijaa heiluttaa tänä vuonna Noora Vaaksa.
Nuijien lisäksi hallituslaiset ovat heiluttaneet kuula-
kärkikynää ja luoneet iloksenne karikatyyrit omasta 
itsestään. 

hallitusesittely

NOORA VAAKSA
Puheenjohtaja

Iloinen tyttö joka johtaa hallitusta hymyillen saaden 
muutkin hyvälle tuulelle. Jaksaa aina ajatella kiltaa ennen 
mitään muuta.

ALEKSI RINTA-KAUPPILA
Varapuheenjohtaja ja päätoimittaja

Aleksi on kovin taiteellinen poika, se napsii hienoja kuvia, 
laulaa ja näytteleekin vielä. Kiltamme hallituksessa hän 
toimii iloisena varapuheenjohtajana.

TEEMU VASTAMäKI
Sihteeri ja tiedotusvastaava

Kaveri, joka ei jätä hommia ajatuksen asteelle vaan saa 
myös aikaan. Huumorikin löytyy viksun ulkokuoren alta 
nopeasti. Selkeää yritysjohtoainesta.

MIKKO FOLKERSMA
Talousvastaava

Vaalea pörröpäinen konepoika, joka pitää killan talouden 
vakaana ja numerot on tällä pojalla hallinnassa. 

HANNU REHN
Rahastonhoitaja

Leppoisa kaveri, joka killan rahaliikenteen pyörittämisen 
lisäksi edustaa meitä muita opiskelijoita tiedekunnan 
hallinnon kokouksissa.
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KALLE AHOLA
Excuvastaava

Se on semmoinen punatukkainen reipas jannu joka tykkää 
rassata autoja ja järjestää killalle uljaita excursioita.

JANETTE LATVA-VALKAMA
Kv-vastaava

Jansku vastaa vaihtareiden hervannaistumisesta ja siinä 
sivussa puuhaa mitä nyt milloinkin huvittaa.

ILKKA HURU
Tapahtumavastaava

Tuo mies tapahtumien takaa, joka saa homman rullaamaan. 
Kaveri, kenelle kannattaa tuoda uudet ideat tapahtumista, 
niin kohta meillä on uusi tapahtuma!

 OLLI-PEKKA KARINIEMI
Jäsenpalveluvastaava

Olli-Pekka on lähes sukua irlantilaisille merirosvoille ja 
pitää huolta, että sinäkin saat laadukkaita jäsenpalveluita 
killasta.

PYRY LEPPäLä
Graafikko

Se hauskan näköinen heppuli, joka huitoilee kameransa 
kanssa. Saattaa myös laulaa.

JOEL TIRKKONEN
Toimittaja

Fuksi, joka hukattiin jo ennen koulun alkua. Paloauto-on-
nettomuusaltis kiltalehden toimittaja.
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ANNA HOLM
Sitsimestari

Killan punapäinen neiti näpsä, joka partioi ja tykkää 
järjestää juhlia.

PASI HOLOPAINEN
ATK-mestari

Siirtovahvistus susirajalta sotkemassa killan tietotekniik-
kaa.

VILLE KETOLA
Excumestari

Excursioiden kanssa hääräävä tyyppi joka tykkää myös pi-
tää hauskaa.

ANTTI VIINIKKA
Fuksivastaava
Meidän ahkera ja urheilullinen fuksivastaavamme...ihan 
vaan koska voi

JUHA SEPPONEN
Fuksisälli

Valkoinen ja sinnikäs jolla pää jäässä (ainakin perjantaisin). 
Uusi fuksi-ihminen valmiina opastamaan tulevia palleroita 
koulumme syvimpiinkin salaisuuksiin.

TANJA BLOM
Tapahtumakisälli

Kelpo sähkötekstiilikoneteekkari joka on aamuisin aivan lii-
an pirteä. Järjestää tapahtumia, eli huolehtii siitä ettei tule 
aika pitkäksi.
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TUUKKA KAUPPINEN
Tapahtumamestari

Tuukka on koneenrakentajakillan tapahtumia järjestelevä 
ja autoista pitävä hauska mies.

REIMA LESKINEN
Jäsenpalvelumestari

Reima on kaikkien janoisten sankari, pitkien kävelymatko-
jen erikoismies sekä kaikkien kaveri.

OLLI HEINONEN
Jäsenpalvelumestari

Olli on ensimmäisen vuoden ahkera jääkiekkoilija, joka 
vastaa killan laadukkaiden jäsenpalveluiden tarjonnasta.

ANNAMAIJA RöNKKö
Pakolainen

Se on sellanen ilonen tuutori, joka tykkää pyöriä kiltahuo-
neella ja olla aktiivinen killan jäsen, Norjasta käsin.

LAURI KUTINLAHTI
Isäntä 

Se on se pitkä setä, joka kasvattaa habaneroa. Sama tyyp-
pi, joka kannattaa teipata exqubussin takapenkkiin kiinni.

JUHA SUVANTO
Kiltakummi

Juha Suvanto: Suorastaan kelpo teekkari sekä kiltakummi. 
Asuu tupsulassa, järjesti 08 wapun ja hoitaa killan yhteyk-
siä ylioppilaskuntaan.
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1. Olen Happosen Atro ja tulen sieltä missä Kimmo Kinnunen heittää keppiä eli 
Äänekoskelta. Tulen, jotta voisin näkisin ja voittaisin.
2. Elämää takana noin 21 vuotta, elämää teekkarina edessä noin saman verran.
3. Tutori painii keskimäärin samojen ongelmien (kurssien) kanssa kuin muutkin teekkarit, 
joten häneen on hyvä tukeutua. Tutori on kuin /godfather/.
4. Ruusukaalit? Mitä.. häh? Joo, ol(ii)vit uppoaa kuin tikat silmään
5. Ehdottomasti Wappu. Kaksi viikkoa hektistä menoa ja 'lämmin' koski.
6. Menkää, osallistukaa, olkaa aktiivisia. Fuksivuosi on jotakin ainutlaatuista.

1. Tanja Blom, Kotkasta tulen ja miksi.. hmmm koska tämä on ainoa ja oikea vaihtoehto.
2. 2 vuotta takana ja edessä toivottavasti ei kovin montaa vuotta.
3. Tutorissa on parasta innokkuus ja kyky opettaa fuksit koulun tavoille.
4. Kaalit on jees ja oliivit menee joskus.
5. KASTE!
6. Fuksivuosi on vaan kerran elämässä. Käyttäkää se hyväksi ja luokaa sosiaaliset 
suhteenne jo alkuvaiheessa. Koulussamme on mahtavia ihmisiä ja aivan mahtavaa toimintaa. 
Nähdään pian!

1. Olen Joel, tulen Hämeenlinnasta, siksi koska sieltä oli päästävä pois.
2. Yksi takana, lukuisia edessä.
3. Se, että hän on tutor.
4. Vastenmielistä ajatellakin.
5. Wappu, kirkkarit, pikkujouluristeily, fuksinakit ja -tapahtumat...koko vuosi siis.
6. Olet fuksi vain vuoden nuoruudestasi, DI ehdit olemaan lopun elämääsi.

? 1. Erkka Parkkinen, Juvalta, Savon sydämestä alunperin, Herwoodista nykysin, koska voi.
2. Yksi vuosi takana, siihen väliin vähän armeijaa ja edessä n.5 vuotta.
3. Helppo tulla kysymään jotain jos ei vaan ymmärrä.
4. Oliivit on jees. Krapulassa.
5. NMKSV. Fuksitkin varmasti oppii mistä tuo salaperäinen lyhenne tulee.
6. Rohkeasti vaan mukaan kaikkeen mahdolliseen. Myöhemminkin ehtii opiskella!

1. Olli-Pekka Kariniemi, tuttavallisemmin o-p.
2. Kolmas vuosi alkamassa, vähintään yhtä monta edessä.
3. Pitää hauskaa fuksien kanssa, opettaa koulun tavoille.
4. Oliivit > ruusukaali... ainakin pizzassa.
5. Fuksivuoteni paras muisto on tietty koko vuosi.
6. Vaikka taivas putoaisi niskaanne, älkää silti jättäkö kokematta fuksivuottanne!

1. Hei olen Teemu. Olen tulossa Konetalon saunalta miettimästä mitä fuksien kanssa tehdään.
2. 2 takana, n edessä.
3. Kaukaa viisas ja läheltä helvetin hyvännäköinen.
4. On rumaa syödä jänisten ruokia.
5. Lämmin vesi koskessa.
6. Lyhyitä terveisiä kaikille uusille konefukseille!

1. Pikku-Matti, Keminmaalta ja koska voin
2. 2 vuotta takana, edessä on...
3. Tutor (mieti sitä)
4. En tietääkseni
5. Norja
6. Eikait siinä ku teretulemast KoRKille!

1.  Kuka olet, mistä tulet ja miksi?
2. Montako vuotta takana ja edessä?
3. Parasta tutorissa?
4. Pidätkö ruusukaalista tahi oliiveista?
5. Oman fuksivuotesi paras muisto?
6. Lyhyet terveiset tuleville fukseille.

KoRK tutorit 2008
Tutorit esittäytyvät
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1. Olen Ville. Tulen Köyliöstä ja tulen koska en viitsi mennä.
2. Yksi vuosi takana ja edessä vielä monen monituista vuotta.
3. Se loppumaton innostus ja puhti jolla hän viitsii huolehtia pienistä ja ei-niin-pienistä 
    fukseista. Tai sitten ei.
4. En pidä.
5. Kaipa se oli vuosi kokonaisuudessaan. Tai sitten ensimmäinen läpipäästy kurssi. Tai 
    monet tapahtumat.
6. Koittakaa läpäistä Titepk ensimmäisen vuoden aikana.

1. Hannu Rehn, Nastolasta. TTY:lle tulin koska se oli yksinkertaisesti 
   kaikista vaihtoehdoista paras.
2. Vuosia on pari takana ja enemmän edessä.
3. Muista en tiedä, mutta itsessäni parasta on luontainen täydellisyys.
4. Mikään ei oo parempaa kun oliivit salaatissa fetan kanssa.
5. Tähän voi vastata yhdellä sanalla: WAPPU!
6. Pitäkää mieli avoimena ja ottakaa koulusta alusta lähtien kaikki irti, niin 
    opinnoissa kuin vapaa-ajallakin. Nähdään syksyllä!

1. Olen Anna ja tulen Tampereelta, Iidesrannasta, yleensä bussilla, koska voi. Ja siksi, koska
   olen koko ikäni asunut Tampereelta enkä jaksanut lähteä pois.
2. Takana 2 vuotta ja edessä vielä joitakin vuosia.
3. Iloisuus, auttavaisuus ja punaisuus (haalareissa).
4. Jos joku osaa valmistaa niistä sellaista ruokaa, jossa niiden omat maut eivät tule esille.
5. Kosken märkyys ja keskiasteen välitutkinto!
6. Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki irti! Mukaan vain rohkeasti killan toimintaan ja 
    muihinkin tapahtumiin! Ja jos tulee ongelmia esimerkiksi statiikan harkkatyössä, niin 
    killan ovet ovat aina auki!

1. Taskisen Sakari, Vilppulasta Hervantaan, satuin eksymään tänne
2. 1 / N
3. En kyllä ny keksi, kai tässä jotakin valosiakin puolia paljastuu
4. Ruusukaaleista
5. Kirkkarit
6. Voin onnitella, kelvollisen tulevaisuuden sijoituksen olette tehneet kaikinpuolin.

1. Olen Reima Leskinen, Tampereelta. TTY:lle päädyin kyllästyttyäni ”paskahommiin”.
2. Opiskeluja on takana kaksi vuotta ja edessä vielä monta.
3. On edes joku tuttu naama uudessa ympäristössä joka opettaa talon tavoille.
4. En.
5. Vaikea valita lukuisista vaihtoehdoista. Liittynee Wappuun.
6.Tervetuloa viettämään elämänne mahdollisesti parasta aikaa ja ottakaa siitä kaikki 
   mahdollinen irti.

1. Olen Olli T Heinonen, toisen vuoden konetekniikan opiskelija. Muutin Kajaanista
   Tampereelle viime syksynä aloittaakseni opiskelut TTY:llä.
2. Fuksivuosi takana ja monta edessä!
3. Sosiaalinen, huumorintajuinen, asiallinen.
4. En pahemmin välitä kammastakaan.
5. WAPPU!!!
6. Nauttikaa täysin rinnoin tulevasta fuksivuodestanne!

1. Pyry Leppälä, Tampereelta, sillä ei ole Tampereen voittanutta.
2. Takana 2 hauskaa vuotta ja edessä monen monta.
3. Aina fuksien apuna ja tukena.
4. Ruusukaalit menee, oliivit suurta herkkua.
5. Koko fuksivuosi, mutta etenkin wappu.
6. Eläkää fuksivuotenne täysillä ja olkaa aktiivisia niin saatte irti mahdollisimman paljon.
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KAUPPA & KESKUS DUO, Pietilänkatu 2, Hervanta, Tampere
  

–20%

Kauppakeskus Duo
K O T I P I Z Z A

Pieti länkatu 2,  puh.  0207 716 360

opiskelija-alennus

Tutustumis-
tarjous!

Tällä kupongilla
normaalihintaisista tuotteista

norm. –10 %
Tarjous on henkilökohtainen ja
koskee yhtä tuotetta/ateriaa.

�


