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K I R J O I TU S

Onnea hyv... parhaasta valinnasta ja tervetuloa konetekniikan
opiskelijoiden uljaaseen joukkoon! Läpyskä jota juuri selailet on
kuninkaallisen Koneenrakentajakillan kiltalehti KoRKkiruuvin fuksipainos.
Löydät opuksesta tietoa killan fuksiviikkojen ohjelmasta, tutoreista ja
muusta enemmän tai vähemmän tärkeästä asiasta.
Teille tuleville fukseille haluaisin antaa muutaman vinkin: ottakaa
fuksivuodesta kaikki mahdollinen irti, käykää killan järjestämissä
tapahtumissa ja tutustukaa ihmisiin. Omasta fuksiryhmästänne tulette
todennäköisesti löytämään parhaat ystävänne opiskelujen ajaksi. Eikä se
ystävyys siihen valmistumiseen tule loppumaan. Niin ja niissä tapahtumissa kannattaa käydä.
Muodolliset perushöpinät on höpisty - kirjoitetaanpa hieman
KoRKkiruuvista. Lehti on siis tarkoitettu pääasiassa kiltamme jäsenille,
toki levikki kattaa myös koulumme muut killat ja kerhot. Lehdessä yritämme ahkerien kynäniekkojen kanssa kirjoittaa ja kertoa hauskoja ja
viihdyttäviä satuja, joskus myös ajankohtaista asiaakin. Kevennyksenä
löytyy silloin tällöin asiattoman huonoja sarjakuvia. Toivottavasti
koette lehden parissa <vapaavalintainen adjektiivi luettuasi lehden>
hetkiä.
Kilta on myös päättänyt KoRKkiruuvin huikean suosion myötä alkaa
julkaisemaan VerkkoRuuvia, joka siis on KoRKkiruuvin sähköinen versio,
johon halukkaat ja pakotetut kirjoittelevat juttuja mahdollisimman
tiheään. Verkkojulkaisu on todennäköisesti startannut juuri kun luet tätä,
joten toivotaan siellä olevan hieman jotakin sisältöäkin. Lehden sivuille
pääset osoitteesta www.kork.fi, jossa myös pystyt lukemaan vanhoja
KoRKkiruuveja sähköisessä muodossa. Kannattaa muutenkin tutustua killan nettisivuihin.
Tähän kohtaan varmaan on hyvä lopettaa tämän kertainen pääkirjoitus ja
jättää asiattomat loppukevennykset väliin onnistuneen, suht' fiksun,
kirjoituksen kunniaksi. No just joo... Hyvää loppukesää!
T.Pääkkäri
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PEEJIIN
PALSTA
Onnea ja tervetuloa Tampereen
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teknillisen yliopiston Automaatio-,
kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaan lukemaan konetekniikkaa! Hienoa!
Koneenrakentajakilta on konetekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka järjestää tapahtumia, vie yritysvierailulle,
tarjoaa
erilaisia
palveluita
muunmoasa
kiltahuoneen
palveluineen ja ennen kaikkea toimii edunvalvojana yliopstomaailmassa.
Kiltahuoneelle ovat kaikki tervetulleita, niin fuksista kähmyyn. Kiltahuone
on teekkarin/fuksin olohuone (joillekin jopa toinen makuuhuone! Päätoimittajalle terkkuja) Kiltahuoneelta löydät niksit ja vertaistukea opiskeluihin,
luet lehtiä, pelaat korttia ja juot vaikka kupin kahvia ja paljon muuta. Killasta saa ostettua myös kopioita ja muita myyntiartikkeleita. Tule siis vaan
rohkeasti käymään!
Fuksivuosi on asia josta kannattaa ottaa
kaikki ilo ja hyöty irti! Voin omasta kokemuksestani sanoa, että se oli yksi elämän
hienoimmista vuosista. Fuksivuosi on täynnä toimintaa, opiskelua ja... No tämän
saat selville vain osallistumalla. :)
Vanhemmille tahtoisin sanoa että voitte
huoletta lähettää sen äidin kullamurun kohti yliopistomaailmaa, hänestä kyllä pidetään huolta ihan ensimmäisestä päivästä lähtien, kukaan ei joudu olemaan yksin. Jokaisella fuksilla on oma

"Yksi elämäni
hienoimmista
vuosista."

tutor, jota voi sanoa isosiskon/-veljen korvikkeeksi ja lisäksi killan hallituksesta löytyy kaksi fuksitoiminnalle omistautunutta henkilöä!
Koululta löytyy hyvät harrastus- ja urheilumahdollisuudet. Itse jatkoin partiota ja teatteria, yliopistollamme jokaiselle varmasti löytyy jotain. Kannattaa etsiä itselleen se sopiva juttu.
Viimeisenä vinkkinä sinulle fuksiviikolle ja -vuodellesi: Pidä silmät ja mieli
avoinna ja pakkaa muuttokuormasi mukaan paljon seikkaulumieltä! Edessäsi on yksi hienoimmista vuosista!
Hauskaa loppukesää ja nähdään syksyllä!
Peejii
Teehi
PS. Laitanpa pienen skaban käyntiin. Selvittäkää päivämäärä ja vuosi milloin kilta on perustettu ja kertokaa se minulle ensimmäisen päivän iltana.
Ensimmäiselle oikein vastanneelle luvassa kiltamainen palkinto!

Sarjakuva: Ilkka Huru
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66
Luokitus: Puujalgaistus persephonicus
Kypsymisaika: 3. vsk
Vaikutus: Innostava, energisoiva, saa takertumaan merkityksettömiin kielellisyyksiin
Annostus: Aina tavattaessa, mielellään päivittäin. Liika-annostuksen raja
vaihtelee yksilöllisesti 3 minuutista ylöspäin.
Mahdolliset haittavaikutukset: saattaa aiheuttaa huonovointisuutta, puujalkailun yliannostusta, ajantajun hämärtymistä
Muuta huomioitavaa: Tavataan koulunkäytävien lisäksi lenkkipoluilla ja
opintoneuvojan kopissa.
Luokitus: Hujoppilus bauhaustilus
Kypsymisaika: 2. vsk
Vaikutus: Silmiäavaava, ennakkoluulottomuutta lisäävä
Annostus: Vastaantullessa tai sovittaessa, sopivasti tai liikaa; liika-annostus ketä-sanan väärinkäytön kohdalla välitön.
Mahdolliset haittavaikutukset: silmiin katsominen voi aiheuttaa niskaseudun jännitystä. "Ketä se on?" -tyyppisen kielen raiskauksen tarttuminen.
Muuta huomioitavaa: On meistä se matalatasoisempi.

THE ENSIMMÄISTEN
VIIKKOJEN OHJELMA
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T U T O R
Moro! Mä oon Anssi, takana mulla on vuosia
kaksi. Aamiaseksi syön murokasan, illalliseksi... Jaa, eikö tää ollukkaan kuuluisa culinaristien runokisa?
Ai terveiset fukseille? Onnittelut sisäänpääsystä :D Nähdään syksyllä!
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Hei sinä vuksi! Oon tuleva ihana tutorisi
Minna. Vorssasta kotoisin, toinen opiskeluvuosi alkamassa. Tykkään nostureista, citykojooneista, täysperävaunuyhdistelmistä ja Naamakirjasta. Hihasta saa mielellään tulla nykimään.
Syksyllä törmätään!

Vuosimalli: Fuksi 09
Harrastukset: Liikunta on mukavaa ja
koulu tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. Erityisesti viihdyn punttisalilla
päätalon alakerrassa.
Lempipaikka koulussa: Kiltahuoneella
on lepposta viettää aikaa luentotauoilla
ja muutenkin.
Terveiset fukseille: Ottakaa fuksivuodesta kaikki irti. Koulussa nähdään!

R I T

Esittelyssä
Morjestaa, olen Joonas Hallikainen,
nyt toista vuotta aloittava Konetekniikan opiskelija ja yksi Teidän tulevista
tutoreistanne. Lähtöisin olen Itä-Suomesta ja ikää on sellaiset 22 vuotta.
Kaiken kaikkiaan olen varsin leppoinen kaveri. Toivotan kaikille uusille
fukseille lämmintä kesää ja tavataan
syksyllä!
Terve, olen Heikkisen Antti Kajaanista, elikkä täsmälleen keskeltä Suomen
maata (eli ei läheskään mistään lapista!)
Niinkun moni muukin ehkä, päädyin
TTY:lle melko voimakkaassa tiedottomuuden tilassa ja puolivahingossa.
Omat tutorit kuitenkin tehokkaasti ohjasivat niin teekkarielämän kun itse koulunkäynninkin sielunelämään niin sanotusti sisälle. Syksyllä sama ope-raatio
sitten tutor porukan kanssa myös uusille fukseille, teretulemast!
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Anne, tupsu-tutor (toisen kerran
tutorina)
Pyöritän
Koneenrakentajakillan
taloutta ja yritän siinä samalla
myös opiskella. Muis-takaa fuksit,
että opiskelun ohella on tärkeää
verkos-toitua. Parhaiten se onnistuu olemalla aktiivinen ja käymällä teekkarisaunalla ja tapahtumissa!

Meikäläinen on rento ja elämänilonen
nuori mies Loimaalta. Aristokraattinen
ruotsinsuomalainen ja kolmannen polven valaanpyydystäjä. Hej fuksarna, vi
ses i höst! Eller hur var det...
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Moi, olen pauli ja olen suomi-turku-saksalainen multikansallinen gigolo. Mielestäni olen
entisissä elämissäni ollut Juha Kankkunen ja
Chuck Norris tai ainakin niiden salatut kaksoisveljet. Ilmaisia fuksipisteitä luvassa sille
joka ensimmäisenä taitaa kieleni salat. Naisihanteeni on monimutkainen, mutta pääasia
on että tyttö on fuksi! Olen juuri armeijan lopettanut ja näin ollen tutorointini tulee olemaan
täydellistä
laivaston
oppeja
noudattavaa johtamista.

Moikka vaan! Kaikki ensi syksyn uudet fuksit!!
Olen Juho-Petteri Storberg (tuttavallisesti Juho), yksi monesta teidän ensi syksyn tutoreista. Olen kotoisin Porin suunnalta, pienestä
kunnasta nimeltä Pomarkku. Aloitin TTY:llä
2009 ja armeijassa vietetyn mukavan vuoden
2010-2011 jälkeen tulin jälleen jatkamaan opintojani. Hauskaa on ollut ja tulee varmasti olemaan jatkossakin!
Tervetuloa Tampereelle viettämään mukavaa
teekkarielämää!
Nauttikaa kesästä, nähdään syksyllä! Soommoro!!

Ahti, killan excutoimari ja jotkut sanoo
homoapinaksi. Kuulemma mulla on aina kouluhommat hallussa vaikka meneekin liikaa aikaa virvoitusjuomien
parissa.
Fuksit, älkää turhaan stressailko, me
katotaan sitten teiän perään.

Toisen vuoden koneteekkari.
Kengännumero on suurempi kuin
ensimmäisen vuoden noppien saldo. Soittaa kitaraa kun ehtii, tekee koulujuttuja kun viitsii ja
osallistuu tapahtumiin useammin
kuin soveliasta olisi (kahteen ensimmäiseen nähden).

Hei fuksit! Olen "pikkupoika" Pohjanmaalta, 2. vuoden koneteekkari ja
soitan kitaraa mieluummin kuin hyvin. Tykkään maksalaatikosta, munasaannoksista ja paskoista vitseistä
(onko niitä muita?).
Mielestäni hyvä ystävä on vaaleanruskea, pehmeä ja kevyesti konjakkimainen.
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TOP-10 KES
TAMPE
12

Aivan alkuun mitä runsaimmat onnittelu-juujaat loistavasta valinnasta urallanne! TTY ja Konetekniikka ovat pomminvarma yhdistelmä tulevaisuuden
tekniikan alan osaajalle. Tervetuloa myös kuninkaallisen Koneenrakentajakillan uljaista uljaimpaan joukkoon!
Koska useat teistä tulevat muuttamaan Tampereelle kesän tahi syksyn aikana eivätkä paikat ole vielä tuttuja, päätin koota teille listan kesäisistä chillailumestoista lähistöllä!

Top 10
1. Suolijärvi – Herwoodin tykein biitsi! Länsi-Hervannassa sijaitseva ulkoilualue sekä uimaranta.
2. Rosendahlin ranta – Sama homma keskustassa. Iso nurmikkoalue ja
biitsi. Bisset ja safkat mukaan ja päiväksi pönöttämään aurinkoon!
3. Minigolf Pyynikillä – Koulukadulla edulliset minigolf-radat. Huom.
Omien juomien tuonti sallittua. Muista GGK!
4. Etunurtsi – TTY:n etupihalla nurmikkoalue. Ehdoton koulupäivän jälkeen tai aikana löhöilyyn!
5. Passion – Rautatieaseman lähellä iso terassi, iso bisse 2,90.
6. Beach Volley –kentät, takaparkki+kaukajärvi – Jos TTY:n takana oleva
kenttä on varattu, pyöräilymatkan päässä kaukajärven koululla on kolme
kenttää lisää.
7. Hatanpään arboretum – Komiampi puutarha. Wanhan Herwantalaisen
legendan mukaan tänne treffeille mentäessä saanti on varma! Tiedä siitä
sitten...

SÄMESTAT
EREELLA
8. Sisävesiristeilyt – Laukontorilta tahi Mustalahden satamasta paattiin ja
suunta kohti Viikinsaarta tai vaikkapa Hämeenlinnaa. Varaslähtö KoRKCruisingille.
9. Tammerkoski – Rannalle piknikille tai päivän kalastuslupa muutamalla
eurolla ja kahen kilon siikaa jahtaamaan!
10. Rajaportin sauna – Suomen vanhin yleinen sauna Pispalassa. Yli tonnin painosta kiviä kiukaalla takaavat hiukan erilaiset löylyt kuin opiskelijakämpän sähkökiuas. Hintakin vain muutaman euron. Talvella avanto!
Eli kun opiskelun lomassa tulee tarve virkistäytyä ota tämä lista esiin ja
lähde kiertämään kohteita läpi! Tämän kattavan listauksen teille sponsoroi
Tekniikan Akateemiset!

Siis mikä??
Tekniikan Akateemiset, tuttavallisemmin TEK on diplomi-insinöörien, 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 73 500 jäsenellään
yksi Akavan suurimmista jäsenjärjestöistä. Ja mikä merkittävintä, näistä jäsenistä kolmannes on opiskelijajäseniä. 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. tek-
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niikan 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.
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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. Lisäksi jäsenenä käytössäsi on TEK:n lakimiehet,
jotka pelastavat pinteestä kun pomo heittäytyy hankalaksi!
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!
Muista myös www.teekkari.fi josta löytyy reilusti infoa kaikkeen
teekkariuteen liittyvästä!
Muikean huikeaa
toivotellen!

kesänjatkoa

Juha Sepponen
juha.sepponen@tut.fi
Koneenrakentajakillan
TEK-Kiltayhdyshenkilö

16

Teksti: Mikko Haikonen

Keväällä 2010 pohdin, mitä oikeasti tahtoisin elämälläni tehdä. Opiskelumotivaatiota olin haalinut jo roppakaupalla oltuani kaksi vuotta täyspäiväisesti töissä. Myönnettäköön, että ajatus ammattikorkeasaaresta kävi
piipahtamassa mielessäni, mutta kuten Sinäkin, päädyin ainoaan oikeaan
valintaan – TTY:n konetekniikkaan. Onnittelut siis vielä kerran.
Vihdoin heinäkuisena perjantaina tulokset olivat julkaistu nettiin. Käsi täristen selasin nimilistaa läpi, ja kahvikuppi sai kyytiä, kun en nimeäni löytänyt.
Onneksi pian selvisi, että selasin väärää tuloslistaa. Huh!
Elokuun lopulla kädet tärisivät sitten ihan muista syistä kiivetessäni jännityksestä jäykkänä Festian rappusia ylös kohti tuntematonta. Yliopisto vilisi
solkenaan kummallisen näköisiä ihmisiä. Tervetulotilaisuuden jälkeen punaisiin haalareihin sonnustautuneet tupsulakkiset tutorimme ohjasivat meidät,

konetekniikan fuksit, luentosaliin, missä meidät jaettiin pieniin ryhmiin. Tutorien oivalla opastuksella pääsimme pienryhmissä aloittamaan todellisen
tutustuminen yliopisto-opiskeluun ja ennen kaikkea Koneenrakentajakiltaan eli konetekniikan omaan ainejärjestöön. Turhan jäykkää orientoituminen ei ensimmäisinäkään päivinä ollut - ensimmäiset Karhut pääsimme
avaamaan vain tunteja yliopistolle saapumisen jälkeen. Ensimmäiset viralliset bileet oli järjestetty jo tiistaiksi, ja mikäpä olisikaan sen mukavampi tapa tutustua uusiin ihmisiin.
Orientaatioviikot menivät ohi hujauksessa. Opiskelut alkoivat tietotekniikan perusteiden luennoilla, ja insinöörimatematiikkaan ja fysiikkaan tutustuimme jo toisella orientaatioviikolla. Laskuharjoituksia teimme kavereiden
kanssa yhdessä tuntitolkulla ja kahvia tuli juotua kuppi jos toinenkin. Yllätyin suuresti, kuinka paljon työtä opintojaksojen suorittaminen vaatii. Ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin upottamaan naamani kirjoihin toden
teolla.
Opiskelun ulkopuoliset hulinat eivät jääneet täysin unholaan. Rankka opiskelu vaatii vastapainokseen roiman annoksen vapaa-aikaa. Onneksi vapaa-ajan ajanvietteiden keksiminen on teekkarien ydinosaamista ja
erilaisista tapahtumista yhdessä muodostuikin monipuolinen kokonaisuus,
jonka väliinjättäminen olisi kyllä kaduttanut suunnattomasti. Useat näistä
tapahtumista tarjosivat fuksipassiin täytettä leimojen muodossa. Syyskuussa tuon passin kolmensadan pisteen maagisen rajan saavuttaminen tuntui
kaukaiselta ja ehkä jopa mahdottomalta, mutta pisteitä kerääntyi talven
mittaan varsin hyvällä vauhdilla. Pisteitä kertyi jopa enemmän kuin yhdelläkään muulla konetekniikan fuksilla, ja siitä kunnianosoituksena pääsin
kertomaan tarinani teille tämän jutun muodossa.
Loppusyksystä Koneenrakentajakillan hallitus alkoi valmistautua vuoden
vaihtumiseen. Toisin sanoen uusien aktiivien rekrytoiminen oli alkanut. Itse luonnollisesti lähdin innokkaana mukaan tähänkin touhuun, ja tällä hetkellä toimin killassa ATK-vastaavana.
Alkuvuosi sujui tutuissa merkeissä luentojen ja laskuharjoituksien parissa.
Uusia ystäviä olin saanut jo roppakaupalla ja useat illat tulikin vietettyä kavereiden kanssa kahvitellen ja hauskaa pitäen. Tästä oli hyvä jatkaa kohti
paljon puhuttua wappua.
Vihdoin koko vuoden odotus oli päättynyt ja Wappu oli täällä. Wappu alkoikin jo 19.4. Tampin paljastuksella ja Senssin Colours-bileillä. Siitä alkoi
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äärettömän rankka kaksiviikkoinen. Tapahtumia ja bileitä oli järjestetty jokaiselle päivälle niin aamuisin kuin iltaisin, ja Wapun ainoana vapaapäivänä oli Pakko Ottaa -bileet, jolloin oli pakko ottaa. Wappuaattona
puoliltapäivin olikin sitten Wappuriehan julistus ja samalla julkistettiin jäynäkisan fuksisarjan tulokset, jotka määräsivät koskeenpääsyjärjestyksen.
Puoliltaöin saimme ensimmäistä kertaa painaa teekkarilakin päähämme
skumppasateen alla.
Wappu huipentui 1.5. fuksien härvelikulkueeseen ja ennen kaikkea teekkarikasteeseen Tammerkoskessa. Juuri ennen koskeen pääsyä taivaalta tipahti päällemme muutama kappale rakeita. Tunnelma oli siitä huolimatta
pilvissä. Koski oli odotuksien mukaan hyytävän kylmä, mutta todellakin
sen arvoista. Vastasyntyneet teekkarit nousivat koskesta ylpeinä ja ainakin itseni kuulin huutavan "Mää en oo enää fuksi, mää oon teekkari!". Koskesta
siirryimme
laulun
voimalla
saunaan
ja
illalla
vielä
Wapunkaatobileisiin Kuubaan, jossa en kyllä kovin elävien kirjoissa enää
ollut.
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Wapun jälkeen oli vielä muutama tentti ja sitten olikin fuksivuosi paketissa. Jo syksyllä vanhemmat opiskelijat kovasti muistuttelivat fukseja ottamaan fuksivuodesta kaikki mahdollinen irti, sillä se on parasta aikaa eikä

sitä saa koskaan takaisin. Nyt täytyy vakavalla naamalla todeta, että vanhat parrat olivat oikeassa. Tätä juttua kirjoittaessani ajattelin kaiholla mennyttä vuotta ja mahtavia kokemuksia.
Teille toivotan hyvää kesän jatkoa ja toivottavasti tutustun teistä mahdollisimman moneen. Osaan pääsen tutustumaan jo ensimmäisenä päivänä tutorin ominaisuudessa. Elokuuhun, arvon fuksit!
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KoRK - Kaikkien
janoisten sankari.

OPINTONEUVOLA
Onnittelut uudesta opiskelupaikasta
ja tervetuloa joukkoomme! Jos
luitte edelliset sivut oikein tarkkaan,
saatat huomata, että nimeni on
jo tuttu. Nyt kuitenkin kirjoittelen eri
roolissa ja tulet varmasti
näissäkin merkeissä tutuksi ensimmäisen opintovuoden aikana.
Opintoneuvojana avustan teitä opintoja valmistumissuunnitelmien
tekemisessä ja hyväksyttämisessä
sekä pääaine ja sivuainevalinnoissa.
Vaikka nyt kaikki tuntuu epäselvältä,
EI HÄTÄÄ. Ensimmäisenä koulu..
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*kröhöm* opiskelupäivänä teidät ottavat vastaan tutorit, jotka
perehdyttävät teidät koulumme käytäntöihin ja ?tapoihin. Saatte myös
esimerkkilukujärjestyksen ensimmäiselle periodille, jotta syksy pääsee
hyvin liikkeelle.
Tulkaa juttelemaan opintoasioista joko koppiin päivystysaikoina
(tiedetään syksyllä), tai nykäiskää hihasta käytävällä törmätessä.
Kiireellisiä mielen päällä olevia kysymyksiä voi tuupata tulemaan
osoitteeseen opinto(at)tut.fi. Osaan vastata tai vähintään ohjata
eteenpäin oikealle ihmiselle.
HOPS. Jos et tiedä, mitä lyhenne tarkoittaa, ei haittaa. Paina se
mieleesi ja muista talvellakin, että olen maininnut sen tekemisestä ja
hyväksyttämisestä jo nyt. Nähdään näissä merkeissä sitten talvella :)
Hauskaa syksyn starttia ja fuksivuotta! Muistakaa kuitenkin, etteivät
kurssit suorita itse itseään ;)
-Heikki "Hex" Kutinlahti
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A
B
C

D

ku Ankka, joka keskiviikko
kiltahuoneen pöydällä.
adekarpadlingen, på suomi
kylpyammesoutu. Norjan
Trondheimissa järjestettävä
tapahtuma, johon myös
Tampereelta lähtee joukko
koneteekkareita.
ruising, Näsijärvellä
järjestetty KoRKin risteily,
joista eivät pitkittäin leikatut
suolakurkut lopu kesken.
I, pidetään omaleimaisina,
rikkaina ja monipuolisina
hahmoina.

E
F

männät, konetyttöjä on
määrällisesti vähän mutta
laadullisesti paljon.
risbeegolf, suosittu harrastus,
myös koneteekkareiden
mestaruus ratkotaan tässä
lajissa.

G
H
I

Pa, kymmenentuhatta
baaria.
ops, opetussuunnitelma,
samassa yhteydessä
kuullaan usein "hups".

rc, liity kanavalle #kork @ircnet.

J
K
L
M
N
O
P

allu, yhden tähden.
onecup, perinteinen KoRKin
potkupalloturnaus syksyisin.

imumies, tärkeä henkilö killan
nestehuollossa.
egan Fox, lähes jokaisen
teekkarin vakio
päiväuniaihe.

ewton, teekkareiden ruokala
konetalossa.
ikaisuprojektio,
koneenpiirustuksen
perusteissa.

Q

R
S
T

unainen, tunnusta väriä!
-ban yö, Otaniemen
koneteekkareiden
vuosijuhlat.
aksan tytöt kiittää, ovat
mukana luentoja
somistamassa.

auna, teekkari saunoo
mennessä, tullessa ja aina
kun mahdollista.

ampere, Oulu, Lappeen
Ranta, Otaniemi ->
punainen, punainen, oranssi,
vaaleanpunainen.

U
V
W
X
Y
Z

usinnat, odotavat sinuakin
jos vanhat merkit
paikkaansa pitävät.

appu, fuksit kuolevat
koskessa ja nousevat
teekkareina.
irsu, jokaisen
koneteekkarin
perustyökalu, laulukirja.

q,
fuksi/rankka/ulkomaan/sivisty
nyt -ekskursio.
ki, ympäristökilta,
naapurihuoneen vihreät tytöt.

edi, huuda tälle vanhalle
puheenjohtajalle "tissit!".

Å

Ä

-hå, nårjalaista kasaripåppia.

nnännen vuoden opiskelija,
seuraus kohdista B, C, E, H,
J...

Ö

rvellys, antaa
virheilmoituksen kohdissa E,
R, ja Y.
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