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Pääkirjoitus

P

itelet käsissäsi Koneenrakentajakillan
lehtijulkaisun
Korkkiruuvin
uusille
opiskelijoille vuosittain lähetettävää
lehteä, Fuksiruuvia. Tämä lehti on kirjoitettu
täysin teitä, uusia opiskelijoita, ajatellen. Siihen on kerätty kokemuksia ensimmäiseltä
vuodelta, infoa orientaatioviikkojen tapahtumista, tulevien tutorienne esittelyjä sekä paljon paljon muuta! Toivottavasti se vastaa edes
osaan kysymyksistänne TTY:llä opiskelun
aloittamisesta. Samalla se on ensimmäinen
kosketus kiltatoimintaan. Tämä lehti on luotu
täysin vapaaehtoisvoimin killan hallituksen ja
toimihenkilöiden puolesta.

TTY:ltä löytyy kiltojen eli ainejärjestöjen
lisäksi suuri määrä erilaisia harrastekerhoja.
Olitpa sitten suunnistuksen, lanituksen tai
jääkiekon ystävä tai harrastaja, löytyy sinulle
varmasti mahdollisuus jatkaa harrastustasi
muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.
Erityisesti liikunnan harrastajille on tarjolla
loistavat puitteet oman liikuntahallin, Tamppi areenan muodossa. Heidän (ja kaikkien
muidenkin) ihmisten kannattaa painaa muistiin
nimi: Turvoke.
Tervetuloa siis opiskelemaan Tampereen
teknilliseen yliopistoon. Toivottavasti tunnet
olosi kotoisaksi jo heti ensimmäisten päivien
jälkeen. Tutorit varmasti auttavat tässä asiassa.
Kuumaa kesää, tavataan syksyllä!
			

Päätoimittaja

ps. muistakaa juoda tarpeeksi (vettä).
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Puheenjohtaja
puhuu

H

eipähei ja hyvää heinäkuuta, arvon fuksipalleroiset!

Vastaanottamiesi lippulappujen joukosta käteesi on nyt osunut konetekniikan
opiskelijoiden oman ainejärjestön Koneenrakentajakillan (KoRK:n) Fuksiruuvi. Onnittelut
siitä. Lisäksi aineiston lukemisjärjestyksestäsi
riippuen tässä tulevat kenties ja todennäköisesti jo n:nnet onnittelut opiskelupaikan johdosta: Onnea opiskelupaikan johdosta!
Onnittelut ovatkin paikallaan, sillä olet saanut opiskelupaikan maamme parhaasta yliopistosta ja sinulle on täten suotu kunnia liittyä legendaarisen Konekansan™ keskuuteen.
Konetekniikan opiskelijoita yhdistää edellä
mainittu Koneenrakentajakilta, joka täyttää
tänä vuonna jo 46 vuotta. Yhteishenkeämme
kuvaa hyvin meidän sloganimme: KoRK - Kaikkien kaveri. Tunnuslauseemme alkuperä on
ainakin allekirjoittaneelle tuntematon. Liekö
se eräänlainen tunnustus sukupuolijakaumastamme, joka on tasa-arvon kannalta koulun
vääristynein - vai jotakin ihan muuta? Se
kuitenkin on varmaa, että Korkkilaiset tulevat
pääasiassa kaikkien kanssa toimeen ja ovat
leppoisaa (ja juopunutta) populaa.
Opiskelupaikka yliopistossa lienee suurimmalle osalle lukijoista aivan uusi tunne.
Mahdollinen muutto opiskelupaikkakunnalle
ja muut suuret elämänmuutokset koettelevat
henkistä hyvinvointia jo kesällä. Sitä stressin
ja paniikin määrää, kun astelee Festiaan
ensimmäiseen lukuisista info- ja tervetulotilaisuuksista - yksin, ilman vanhaa tuttua kaveriporukkaa! Mutta ollos huoleton, sillä kilta
pitää huolen. Jo ensimmäisenä päivänä tutustut ainakin muutamaan killan jäseneen:
omiin punahaalarisiin tutoreihisi. Lisäksi uusia konetekniikan opiskelijoita on paikalla
useita kymmeniä, jotka ovat kaikki samassa
tilanteessa. Ensimmäisen päivän ja viikon
tärkeyttä ei voi olla korostamatta tarpeeksi.
Jo orientaatioviikoilla luodaan ystävyyssuhteita, jotka kestävät mahdollisesti koko loppuelämän. Näiden samojen ihmisten kanssa

tulee varsinkin ensimmäisinä opiskeluvuosina
pyörittyä todella paljon. Krapula-aamuiset insinöörimatematiikan luennot ja illan harjoitustustehtävien tekeminen on paljon mukavampaa porukalla. Ensimmäisellä viikolla pääsee
tutustumaan myös kiltahuoneelle (vrt. olohuone), jonka nurkkapöydässä istuvilla vanhemmilla tieteenharjoittajilla on usein enemmän
lukuvuosia kuin opintopisteitä. Kiltahuoneella onkin hyvä rentoutua luentojen välissä
tai niiden aikana kahvikupposen tai muun
virkistävän tuotteen äärellä.
Fuksivuosi on todella hienoa aikaa ja siitä
kannattaa ottaa kaikki mahdollinen irti. Uusia
naamoja tulee vastaan paljon, eikä niitä tule
pelätä. Tutustukaa avoimin mielin uusiin ihmisiin! Näin lopuksi haluan mainostaa vielä uljaita nettisivujamme: Käy lukemassa lisää kiltamme toiminnasta osoitteessa www.kork.fi!
TL;DR: Ole aktiivinen, ole avoin, vedä
orientaatioviikot täysillä, maksa killan jäsenmaksu lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä
(4,20e, ei paha), KoRK - kaikkien kaveri, punaiset haalarit, nallemehu (A-luokan).
Työn- ja oluentäyteisin kesäterveisin
Mikko Haikonen
Koneenrakentajakillan puheenjohtaja 2013
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TEK
tekniikan akateemisten liitto

T

EK on diplomi-insinöörien ja ark-

Lisäksi TEK näkyy kampuksella tukemassa

kitehtien ammattiliitto. TEKin jäsenenä

monenlaisia teekkaritapahtumia ja jäynäkiso-

olet

ja.

osa

diplomi-insinöörien,

ark-

kitehtien ja luonnontieteellisen yliopistokoulutuksen saaneiden
tekniikan

ammat-

tilaisten sekä alan
opiskelijoiden
teisöä.

TEK

yhon

lisäksi yksi AKAVAn
suurimmista jäsenjärjestöistä.

Liittyminen onnistuu helpoiten täyttämällä

Opiskelijajäsenenä saat:
•Palkkaneuvontaa (enemmän makaroonia!)
•Tukea työnhakuun (kesäduuni!)
•Oman alasi ammattilehtiä ja oppaita
(viikottainen lehti!)
•Asiantuntijoiden apua työelämän
pulmatilanteissa (elämä on helppoo!)

hyväksymiskirjeen
mukana

tulleella

lomakkeella.

Voit

myös siirtyä TEKin
kotisivuille

www.

tek.fi ja liittyä siellä.
Nokkelimmat

TEKin jäseniä on noin 73 000, joista 22

teistä fukseista käyvät ottamassa ensip-

000 on teekkareita ja matemaattis-luonnon-

uraisun teekkarielämästä osoitteessa www.

tieteellisen alojen opiskelijoita. Opiskelijana

teekkari.fi.

TEKin jäsenyys on ilmainen, joten liittyminen

Helteisestä Hervannasta teille raportoi,

kannattaa. Lähes kaikki TEKin palvelut ovat

Olli-Pekka

käytössäsi jo opiskeluaikana, vaikka jäsenyys

Kariniemi,

Koneenrakenta-

jakillan TEK Kiltayhdyshenkilö

on maksuton.

olli.kariniemi@tut.fi
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Opintoneuvojan
terveiset

T

ervehdys, sinä Fuksiruuvia lukeva tuleva
fuksi-ihminen!

Tervetuloa opiskelemaan konetekniikkaa Tampereen teknilliseen yliopistoon.
Onnittelut loistavasta valinnasta! Hakukohteenasi on ollut konetekniikka ja olet päätynyt Teknisten tieteiden kandidaatin tutkintoohjelmaan. Me koneteekkarit opiskelemme
yhdessä automaatiotekniikan ja materiaalitekniikan opiskelijoiden kanssa Teknisten tieteiden tiedekunnassa (TTI).
Yliopisto-opinnot eroavat melkoisen paljon
lukiosta ja monella saattaakin olla aluksi pallo
hukassa (tai lähteä mopo käsistä, mitä näitä
nyt on). Opintoja ei onneksi tarvitse aloittaa
yksin, vaan saatte ohjausta läpi opintojen.
Heti ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan tutorryhmiin. Tutor on vanhempi opiskelija, joka
huolehtii teistä, opettaa yliopiston tavoille,
esittelee paikkoja ja tutustuttaa uusiin ihmisiin.
Tutor on se ihminen, jolta saa ja pitää kysellä
mieltä askarruttavia asioita.
Tutorointia koordinoi opintoneuvoja, joka
on myöskin vanhempi opiskelija. Opintoneuvoja on töissä yliopistolla ja toimii rajapintana

opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä opintoihin
liittyvissä asioissa. Opintoneuvoja auttaa mm.
henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS)
tekemisessä, lukujärjestyksen viilaamisessa,
HOPS-järjestelmän käytössä jne. Voit ottaa
opintoneuvojaan yhteyttä oikeastaan missä
tahansa opintoihin liittyvissä asioissa.
Aurinkoista kesää ja nähdään 19.8.! :)
Terveisin,
Timo, opintoneuvoja
opintok@tut.fi

PS. Tässä listaa ensimmäisen vuoden kursseista:

PS

ASE-1120

Mittaus					

3 op

ASE-1130

Automaatio				

6 op

EDE-01100

Teknillinen dokumentointi			

4 op

FYS-1080

Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset

8 op

FYS-1130

Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset

9 op

MAT-01130

Insinöörimatematiikka C 1			

5 op

MAT-01230

Insinöörimatematiikka C 2			

5 op

MAT-01330

Insinöörimatematiikka C 3			

5 op

MAT-01430

Insinöörimatematiikka C 4			

4 op

TIE-02100

Johdatus ohjelmointiin			

5 op

TTI-10000

Johdatus yliopisto-opiskeluun			

2 op

TTI-20000

Innovatiivinen systeemisuunnittelu		

4 op

TTI-20020

Kone- ja materiaalitekniikan johdantokurssi		

4 op

SuperFuksi ja ensimmäinen
vuosi

lä tulee olemaan varmasti hauska, tapahtumatäyteinen fuksivuosi. Tämän palsta kertoo hieman
killan superfuksin ensimmäisestä vuodesta, ja siitä

Onnittelut sinulle! Olet päässyt opiskelemaan

miten vuosi kannattaa viettää. Superfuksi on hen-

ehdottomasti Suomen hienoimpaan kouluun. Eikä

kilö, joka saa kerättyä eniten fuksipisteitä ensim-

siinä vielä kaikki, lisäksi olet päässyt opiskelemaan

mäisen vuoden aikana. Fuksipisteitä saa kaiken-

konetekniikkaa, tätä mahtavaa, monipuolista alaa.

laisista tapahtumista yms. Mutta ei siitä enempää,

Eikä siinäkään vielä kaikki, et joudu opiskelemaan

kaikki selviää kyllä ajallaan.

yksin. Seuranasi ja tukenasi tulevat olemaan kaikki

Vuosi alkoi pienellä tervetulopuheella festias-

tulevat fuksit, sekä tietenkin TTY:n suurimpiin kuu-

sa, TTY:n suurimmassa luentosalissa. Jo paikan

luvan killan, Koneenrakentajakillan (KoRK),

löytäminen tuosta labyrintista tuntui vaikealta. Eipä

jäsenistö joka pitää sisällään

hätää, en ollut ainoa joka oli hieman hukassa, niin

hienoja

ja omalaatui-

olivat kaikki muutkin. Tilaisuuden jälkeen puna-

sia persoonia. Siis

haalariset, tupsulakkiset tutorit olivat meitä vastas-

oikein

paljon

sa salin ulkopuolella ja ohjaamassa meidät toiseen

tervetu-

saliin. Täällä havahduin kuinka iso porukka meitä

l o a ,

olikaan, n. 90 henkeä. Näistä kaksi oli naisia (toinen

teil-

vaihtoi alaa vuodenvaihteessa). Turha jännittää
yhtään enempää vaikka olisit ”sukupuoli vähemmistössä” koneella, olet erittäin tervetullut ja kaivattu
vahvistus meidän hilpeään porukkaamme.
Salissa tutustuimme fuksivastaaviin ja tutoreihin, jonka jälkeen meidät jaettiin n. 8 hengen tutorryhmiin. Oma tutorisi opettaa sinut talon tavoille ja
auttaa mielellään kaikessa. Hän on henkilö, johon
sinuun tulee turvautua kysymyksissäsi koskien
melkeinpä mitä tahansa. Ryhmän kanssa menimme etunurmikolle paistattelemaan päivää. Siinä
tutustuimme ensin toisiimme ryhmän kesken ja sen
jälkeen tutustuimme kouluun. Tästä porukasta sainkin jo ensimmäiset hyvät kaverit, joiden kanssa tuli
vuoden mittaan liikuttua paljon.
Illalla menimme paikalliseen pelaamaan biljardia ja maistelemaan mallasjuomaa. Jo tiistaina
oli The ekat bileet, joissa oli koko koulun fuksit
paikalla. Kaksi ensimmäistä viikkoa oli jatkuvaa
menoa tapahtumasta tapahtumaan, ja nämä viikot
menivätkin hujauksessa. Näinä viikkoina kannattaa
olla mukana kaikessa, tällöin tutustuu niihin kaver-
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eihin, joiden kanssa tulee opiskeluvuotensa viet-

alkoi.

tämään. Ei näistä viikoista sen enempää, tarinoita

Wapun ensimmäisenä päivänä oli Wappulehti

löytyisi paljon, hieman liikaakin tähän kerrottavaksi,

Tampin paljastus, josta matka jatkui Colours-bilei-

joten parempi nähdä ne itse.

siin keskustaan. Seuraavana päivänä, epäinhimil-

Opiskelu alkoi jo toisella viikolla insinööri-

lisen aikaisin, kiltahuoneen sohvalla nukutun yön

matematiikan, tietotekniikan perusteiden ja in-

jälkeen, alkoi matka Turkuun myymään Tamppia.

sinöörifysiikan kursseilla. Vaikka aluksi luennoilla

Näin jatkui 2 viikkoa tapahtumia toisensa perään.

kököttäminen tuntuu raskaalta pitkän illan jälkeen,

Näistäkin kertoisi mielellään monta sivua, mutta

kannattaa siellä käydä. Luennoilla asiat saattavat

osa tapahtumista täytyy vain nähdä itse ja osasta

aluksi tuntua etenevän hitaasti, mutta vaativuusta-

on muistikuvat jääneet niille teilleen. Wapunaaton

so nousee yllättävän nopeasti. Jääminen opin-

ja –päivän vaihteessa saimme heittää teekkarilakin

noissa jälkeen saattaakin tapahtua melko helposti,

päähämme ja valmistautua henkisesti hyytävään

jos ei käy luennoilla.

koskeen.

(Nimim.

Kokemusta

päivänä tiedossa oli

löytyy).

Laskuhar-

fuksikulkue,

kannattaa

meidän

joituksia
tehdä

kavereiden

kanssa
Näin

inen,

kimpassa.

säästää

Wapun-

kovaään-

uljas

limme,

härve-

KoRKean

ydinpommi

hui-

jossa

johti

masti aikaa ja oppii

joukkoamme

paremmin kuin yksin

skelle, missä meidät

ahertaen.

oli tarkoitus kastaa.

Opiskelut

ko-

Pienen odottamisen

sik-

seen, kaikki tietävät

ja

mitä se on. Ei ai-

hotuksen

tunnelmankojälkeen

nakaan niin kivaa kuin tapahtumat ja juhlat, mitä

meidät dipattiin lopulta koskeen. Kosken vesi oli

vuoden mittaan on. Teekkarit ovat tunnetusti hyviä

ehkä jollain tasolla kylmää. Toisaalta tunto hävisi

keksimään erinäköisiä tapahtumia tai muuten vain

nopeasti, joten ei se pahalta enää tuntunut. Näin

syitä ottaa vähän voimajuomaa. Kilta ja Fuksijaosto

pienet fuksit kuolivat koskeen ja tilalla oli ylpeitä,

järjestää fukseille paljon erilaisia tapahtumia. Ei tule

isoja Teekkareita. Teekkarikaste on ehdottomasti

mieleen yhtään tapahtumaa, jonne lähtö kaduttaisi.

vuoden paras ja hauskin asia. Tunnelma siellä oli

(Aamuisin on ehkä saattanut kaduttaa.) Kannattaa

sanoinkuvaamattoman hienoa! Illalla pääsimme

lähteä vain avoimin mielin mukaan kaikkeen, mihin

vielä onneksi Wapunkaatobileisiin, joten hupi sai

mieli tekee. Ja vaikkei huvittaisi, niin kannattaa ylit-

vielä jatkua tämän lyhyen putken jälkeen.
Wapun jälkeen oli vielä pari tenttiä, ja sen jäl-

tää omia rajojansa, näistä jää parhaat muistot.
Vuosi kului nopeasti ja fuksipisteitä kertyi. Si-

keen kesäloma sai alkaa. Voin taata, että fuksivuo-

inä samalla tuli jopa tienattua muutama opinto-

tesi tulee olemaan ikimuistoinen. Kannattaa ottaa

piste. Wappu, tämä mysteerinen asia, joista vanhat

siitä kaikki irti, itse ainakin haluaisin elää saman

parrat ovat puhuneet koko vuoden, alkoi lähestyä

vuoden uudestaan. Tiivistettynä, mitä vuodesta jäi

vääjäämättä. Suosittelen lämpimästi, että opiske-

käteen: huikeita muistoja, uusia kokemuksia sekä

luasiat hoidetaan kuntoon wapuksi, tällöin tulee

iso läjä kavereita! Tervetuloa siis syksyllä TTY:lle,

melko vähän mietittyä koulua. Lopulta Wappu saa-

meillä, etenkin teillä, tulee olemaan mahtavaa ai-

pui, ja huima, ikimuistoinen, kaksiviikkoinen wappu

kaa!
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Teksti ja kuvat: Artturi Hoffrén

Tutorinne esittäytyvät:
Aappo Laitila
TOKMANNIn tukija, Karjalan suurkuluttaja, Pihtiputttaalta. Juoksee paikkaan kuin paikkaan tai paikasta
kuin paikasta. ”Jatkot Tumppi Kolmosessa!?”, KoRKin parasta ralli-enklantia. ”<@elak>: aappo: Fuksitytön suusta: Kainalopyrkyri, huonoa seuraa -koulutettavissa, kuorsaa myös
-Tump 3

Akke Salminen
Khemin poika, Keminkradista. Ilmeisesti pohjoisin
fuksi-ei-tyty saapumiserästä 2/12. Kapea ja sporttinen
mies joka onnistui välttämään pahimmat julkiset töppäilyt. Niitä tutoreita, joilta voi saada vinkkejä (myös)
koulunkäynnistä selviämiseen. ”<@elak> Akentti: Fuksitytön suusta: Yksi niistä apinoista, jota fuksityttö ei
muista arvioineensa”

Anton Miettinen
Moro fuksit,
syksyl kait nähään.
No other comments.
0x687474703a2f2f6269742e6c792f3139637a4e5469

Antti Kallunki
Excu-ihminen, Suomen navasta – Kaijjjaanista. Mies
loppumattomalla kalialla. ”We were fuckin’ some sima,
with Aappo - Panimme simaa Aapon kanssa. (Kääntänyt: Bing)”. Pidettävä kaukana kaikista soittimista,
muuten ääntä lähtee paljon (laatu ei kovin korkea).
”<@elak>: dodo: Fuksitytön suusta: Känniääliöiden
aatelia, kuorsaa”
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Antti Pusa
Aloitan toista vuottani koneella, olen leppoisa ihmismiäs, jolle musiikki ja urheilu ovat lähellä sydäntä.
Mikäli lenkkeily, puntti, sähly etc. kiinnostaa niin hihasta kiinni ja mukaan vain!
Neuvona uusille fukseille vain, että informaatiota
tulee sitten ovista ja ikkunoista ensimmäiset pari
päivää, mutta meidän tutorien avustuksella hitainkin
kaveri pääsee kärryille. Kaveria/fuksia ei jätetä.

Artturi Hoffrén
MOOOOOROOOOOOOO!!!!
Mää olen toisen vuoden masiinateekkari, kotosin
Loimaalta (vrt. Maailman Napa). Harrastan nypläystä, läträystä ja asioita joita ei pysty häröyden
takia nimeämään. Osaan myös kävellä takaperin.
P.s. Tulkaapa lykkimään hihasta jos haluutte
puhua politiikasta. P.s.s Valmistautukaa henkisesti, eka vuosi tulee olemaan legedaarinen!!!

Jaakko Sairainen
Hei, olen Jaakko Espoosta. Sydämmeni sykkii
golffille, sulkapallolle ja kaljalle. Harrastuksiini kuuluu
myös derivointi ja kaljan juonti. Tutorparina Artturi.

Jami Lietzen
Etelän aurinkoisesta Hangosta Tampereelle eksynyt urheiluhullu ja toisen vuosikurssin opiskelija,
jolla ei ole mitään ihmeellistä sanottavaa. Loistava
valinta tulla TitiTYylle, koska TAMK on ikuinen
kakkonen ja teekkareilla on aina hauskempaa!
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Jani Kahari
Olen Nyykaabista (Uudestakaarlepyystä) kotoisin
oleva 3. vuoden koneteekkari. Killassa toimin toista
vuotta tapahtumatoimarina, sekä pidän huolta että
toista kotimaista kieltä ei unohdeta (Huom! Ei koske
Ruotsinkielen kurssia). Om du är Finlandssvensk så
får du gärna ta kontakt med mig!
Vi syns i höst

Jani “Wibu” Vilppo
Yhrev vuaren teekkarikokemusta omaava melkeen
Tamperelaine. Viljelee huanoo puujalkahuumoria,
karkeeta (muka)Tampereem murretta ja käyttääntyy
muutenkih huanosti. Amitsun käynys sorvaaja (ja se
näkyy), mutta myäs ylioppinu. Miälestäni vuksit on
parasta :D ja kalja.

Josefina Ahopelto
The fuksityty -12. Paras ja ainut, ainakin nykyisin –
hävitti kilpailijansa MIK:ille. Elävä todiste siitä kuinka
miehistä naisia, eiku. Jäätävä sovinisti ja naistenhakkaaja - eli ihan mukava ihminen. Arvostettavan tason
saavuttanut vinetto-harrastaja (ei siis pelkkä juopottelija). Jotenkin onnistui selviämään n. 90 miehen
keskellä sinkkuna!

Juha Hyttinen
Moro! Mie oon Juha, ja oon yksi harvoista maisterivaiheen tutoreista. Pyörin vähän siellä sun täällä,
varmaan törmätään koululla. Elokuussa nähään!

Juho Kuisma
Heihei! Juho on nimi kotipaikka on Kylmäkoski, tuo
ihana etelä Pirkanmaan helmi. Harrastan suunsoittoa
ja urheilua. Jos tunnet paloa liikkua, tule ihmeessä
kysymään missä ja miten se onistuu Herwuudissa!
Toista vuotta täällä hervannassa opiskelen ja hyvin
on meno maittanut, ainakin torstaisin haalareissa!
Kaikkea hyvää teille fukseille ja nauttikaa fuksivuodesta, se on ohi ennenkuin huomaattekaan.Ps. Fuksiviikoilla minut löytää parhaiten kiltahuoneelta Nintendon kimpusta.
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Lauri Pirkkanen

Mikko Merikoski

Nimi: Lauri Pirkkanen (oikeesti? toim. huom)
Vuosikurssi: 2
Kotimetsä: Korpilahti
Toimenkuva: KoRK:n limumies
Tuntomerkit: Törkyinen olemus, punertavat silmät,
pistävä haju.
Löydät minut: Limsakoneen välistä, kotoa tai jostain.

Oon kotoisin tosta Tampereen vierestä Pirkkalasta. Käyn toista vuosikurssia TTYllä ja kone
tuntuu oikeen mukavalta alalta. Luonteeltani oon
aika rauhallinen ja insinöörimäinen ja kaikenlainen tee-se-itse -puuhaaminen on mukavaa. Kun
tuutte yliopistolle, vetäskää hihasta, aina jos on
kysyttävää. Viettäkää hyvä kesä ja sen jälkeen
laitetaan teille huikee ykkösvuosi käyntiin!

Mikko Oksanen
Moi! Oon Mikko, toisen vuosikurssin opiskelija Lohjalta. Vapaa-ajalla tulee hengailtua kavereiden kanssa ja
urheiltua, mua voikin kysellä kaveriksi urheilemaan,
porukalla on aina kivempi tehdä!

Pekka Lätti
Heidå phuksit! Olen kolmannen vuosikurssin jo
Herwantalaistunut koneteekkari Köyliöstä. Minut
tapaa varmimmin luentotauoilla KoRK:n kiltahuoneelta, jonne suosittelen uusien fuksienkin
eksyvän. Irkissä tunnetaan nimimerkillä Pikkukeke, ja jos mietit että mikä IRC, ei sen selvittämisen pitäisi olla ylivoimaista. Tai sitten olet
väärällä alalla :)

Taneli Heikkilä
Minnoon tämmönen lupsakka savolaenen, joka on
aena mänössä mukana. Toesinnaan suatan olla hieman iänekäs vuan on siitä jottai hyötyäkkii, nimittäin
jos minnuu ei missää nävy, nii varmaan aenaen iäni
kuuluu! Ja josset mittää tästäkkää moklotuksesta
ymmärtänä nii ee pelekoo, puhun tarvittaessa myös
muitain kieliä.

11

Fuksien sielulliset johdattajat
Järjestämme teille kastamattomille johdatusta uskon löytämiseksi erilaisten kirkollisten menojen
avulla. Yhdessä opettelemme ehtoollis- ja puhdistautumisrituaalit. Johdatamme teidät läpi vuoden kestävän siirtymäriitin aina uskoon kastamiseen saakka.

Fuksitoimari Sisar Katsu

Fuksivastaava Isä Henkka

Kolmatta vuotta uskossa,

Myöskin kolmatta vuotta uskossa,

rukoilee aktiivisesti eri pyhimyksiä.

palvoo vain yhtä tähteä. *

Hoivaa ja huolehtii eksyneistä lampaista.

Toisen vuoden manaaja.

Otamme teidät syksyllä avosylin vastaan, Jumalan siunaamaa kesää!
Terveisin harras fuksivastaavisto
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KoRKki auki!

K

oneenrakentajakilta, eli KoRK, on Tampereen Teknillisen Yliopiston konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, ja
toimii Tampereen Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnan alaisuudessa. KoRK on perustettu vuonna 1967, ja on TTY:n killoista toiseksi
vanhin, Tampereen Rakentajakillan ollessa
pari kuukautta vanhempi.
Killan tarkoituksena on helpottaa opiskelijoiden arkea tarjoamalla erilaisia palveluita
jäsenten käyttöön. Koneenrakentajakillan tiloissa pystyy lukemaan uusimman Aku-Ankan,
Tiede-lehden, Cosmopolitanin tai Tekniikan
Maailman samalla kun hörppii vastakeitettyä
kahvia, jota saa huokeaan opiskelijaystävälliseen hintaan. Killassa on myös limukone,
musakone ja kaiuttimet, mahdollisuus ladata
puhelinta, sekä WLAN (ehkä). Mikäli nälkä
yllättää ja opiskelijaravintolat ovat jo kiinni,
saa killasta ostettua mikropitsoja, joita pystyy
lämmittämään killan mikrossa. KoRK tarjoaa
opiskelijoiden käyttöön kopiokoneen, johon

saa ostettua kopioita kiltahuoneen hallituskopista. Koneenrakentajakilta julkaisee myös
kiltalehteä, Korkkiruuvia, jonka Fuksiruuvi-erikoisnumeroa luet paraikaa.
Koneenrakentajakilta järjestää jäsenilleen
myös tapahtumia sekä excursioita, eli yritysvierailuja, tai reissuja johonkin ilman yritysvierailua. Perinteikkäitä tapahtumia ovat mm.
Näsijärvellä seilattava KoRK-Cruising, potkupallotapahtuma Konecup, sekä Kirkastusjuhlat, koko suomen koneteekkareiden juhlat,
jotka järjestetään vuorovuosin Oulussa, Tampereella, Lappeenrannassa ja Otaniemessä.
Erilaisia excursioita järjestetään vuosittain,
mutta yksi niistä on joka vuosi varma, Norjan Trondheimissa käytävä Badekarpadling,
eli kylpyammesoutu-kilpailu, johon on perinteisesti lähtenyt bussillinen iloisia teekkareita
pitämään lippua korkealla, tai vaihtoehtoisesti
ottamaan sen mukaan.
Killan jäseneksi liittyminen kannattaa, ja se
onnistuu maksamalla kiltamaksun joko ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä, tai kiltahuoneella jollekin avuliaalle hallituslaiselle.
Teksti: Manu Hirvilammi

Irkkiohjeet

kansantajuttomasti

K

un saavut koululle mailisi tukkeutuu kaikesta ”tähdellisestä”, puhelin on hukassa ja
pärstäkirjassa ei ole vielä yhtään uusia tuttavuuksia. Näihin ongelmiin auttaa IRC, Internet Relay Chat, irkkaaminen. Jotta me vihamieliset mutta
ilkeät (heh) tutorit pääsemme kiusaamaan sinua jo
ennakkoon, liity hämärään seuraamme jo nyt!
Ihan aluksi tarvitset TTY:n intranet-tunnukset.
Ne lunastat pankkitunnuksiasi vastaan suuntaamalla osoitteeseen: https://www.tut.fi/tupas/. Toimi
ohjeiden mukaan ja keksi järkevä salasana – tulet
tarvitsemaan sitä usein kun opiskelut alkavat.
Seuraavaksi sinun tulee imaista koneelle ohjelma nimeltään PuTTY (http://www.putty.org/). Softa
pelaa ilman mitään asentamista. Kun olet klikannut
härpäkkeen auki ruutuun pamahtaa seuraava näkymä (fotograafi i):
fotograafi i

Kohtaan 1. kirjoitat ”mozart.cc.tut.fi”. Muut
asetukset on suuri ja mahtava koodijumala laittanut valmiiksi oikein. Tämän jälkeen klikkaa ”Open”,
jonka jälkeen PuTTY ottaa yhteyden koulun palvelimelle.Nyt PuTTY nillittää tuntemattomasta palvelimesta, mutta hyväksy yhteys tästä huolimatta.
Tämän jälkeen masina tahtoo tietää ensiksi tunnuksesi, sitten salasanasi ja avaa lopuksi komentorivin (ks. fotograafi
i+1). Salasanaa kirjoit/join #kanava		
taessa ruudussa ei näy
/msg nick viesti		
merkkejä, älä välitä siitä
/names		
– se on ominaisuus eikä
/wii nick		
vika!
/wc			
Kun komentorivi on

auennut, on aika käynnistää irc-asiakasohjelma
Irssi komennolla ”screen irssi”.
Irssin auettua ota yhteys koulun irc-palvelimelle
komennolla ”/connect irc.cc.tut.fi
fotograafi i+1

”. Tämän jälkeen vaihda vielä nimimerkki haluamaksesi ”/nick haluamasi_nimimerkki”.
Nyt olet valmis liittymään haluamillesi kanaville.
Komento on muotoa: ”/join #kanavannimi”. Liity ainakin kanaville #kork ja #korkinphuksit. Jokainen
uusi kanava tahi keskustelu aukeaa uuteen ikkunaan. Voit siirtyä ikkunasta toiseen painamalla alt +
nuoli oikealle/vasemmalle, tai alt + numero.
Ensimmäisen irkkiseikkailusi jälkeen huitaise
PuTTY kiinni ruksista.
Tästä eteenpäin (siis aina kun menet irkkaamaan!) pääset irkkiin käynnistämällä PuTTY:n ja
ottamalla yhteyden mozart.cc.tut.fi:lle. Tämän jälkeen voit palata edelliseen istuntoon komennolla
”screen -dr”. Komennolla ”screen irssi” käynnistät
taas uudelleen irssin, etkä pääse näkemään poissaolosi aikana tulleita viestejä, ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ!
Voit onnitella itseäsi. Olet virallisesti yksi meistä
irkkaavista koneihmisistä!
PS. Jos joskus hamassa tulevaisuudessa et saa
irssiä taas auki kirjoittamalla ”screen -dr”, ovat koulun palvelimet kyykänneet ja sinun pitää käynnistää
irssi uudelleen (”screen irssi”). Tästä etiäppäin palaat irssiin taas normaalisti kirjoittamalla ”screen
-dr”
PPS. PS: Kirjoita #korkinphuksit-kanavalle ”tissit!”. Nopein voittaa nallelimsaa!
Kiihottava fakta – IRC on suomipoikain kehittämä!
Teksti ja kuvat: Antti Kallunki

Hyödyllisiä komentoja:

Liittyy kanavalle #kanava
Lähettää yksityisviestin ”viesti” käyttäjälle ”nick”
Näyttää listan kanavalla oleskelevista
Näyttää lisätietoja käyttäjästä ”nick”
”Window close”, sulkee avoimen ikkunan

vko 34

19.8.2013

20.8.2013

21.8.2013

22.8.2013

23.8.2013

8:00
9:00
10:00

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

Uusien
opiskelijoiden
vastaanotto,
Festia iso sali
Opintosuunnan
tervetulosanat,
K1704
Fuksiryhmiin jako
ja kiltainfo,
K1704
Toimintaa
fuksiryhmissä

Opiskelu on POP!,
Festia iso sali
Opiskelu on POP!,
Festia iso sali
Toimintaa
fuksiryhmissä
Toimintaa
fuksiryhmissä

Toimintaa
fuksiryhmissä

Tietoa ja tur(v/h)aa,
Festia iso sali
Alkaa klo 11:45!
Yleiset infot,
Festia iso sali
Kilta-, haalari- ja
saunainfo,
K1702

16:00
17:00
18:00
19:00

Nääsimpro,
Festia iso sali

20:00

vko 35

Etunurtsin grillausetkot,
Etunurtsi

Tietoa ja tur(v/h)aa,
Festia iso sali

Lätty lentää,
Suolijärvi
Fuksisauna,
Teekkarisauna

The Ekat Bileet, Cupola

26.8.2013

27.8.2013

28.8.2013

29.8.2013

TEK-info ja leffailta,
K1702

Fuksien Beach Partyt,
Suolijärvi

30.8.2013

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Opintosuunnan
info,
K1705
Opintosuunnan
info,
K1705

Fuksikiertoajelu

15:00
16:00
17:00
18:00

Etkoilua
fuksiryhmissä

Pubirundi

19:00
20:00

Back to School –
bileet,
Cupola
Luennot alkavat viikolla 35. Tarkemmat tiedot luennoista saatte infotilaisuuksista. Viikon 35 ohjelma saattaa muuttua.
Muutoksista tiedotetaan viikon 34 aikana.
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11:55 A.M.
KAMPPI SHOPPING CENTER, HELSINKI, FINLAND

Are you ready to make
Liz and thousands of other
visitors’ shopping trip a
pleasant experience?
KONE is one of the world’s leading elevator and
escalator companies. We provide eco-efficient
solutions that enable the best People Flow™
experience in urban environments. We are
interested in people who are seeking exciting
challenges and development opportunities in
a dynamic global environment. We offer a wide
range of local internships, project assignments
and entry-level jobs for engineering and business
students. Through our International Trainee
Program you can also gain valuable work
experience abroad during your studies.
www.kone.com/careers
Daily traffic flow: Kamppi shopping mall
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