FuksiRuuvi

Koneenrakentajakillan uusien opiskelijoiden infolehti 2014

PJ:n palsta - Opintoneuvojan terveiset Tutorit esittäytyvät - TEK- Fuksiviikkojen
ohjelma - Killan esittely - How to IRC?

1

Sisällysluettelo
2

Pääkirjoitus

3

Puheenjohtaja tervehtii

4

TEK

5

Opintoneuvojan terveiset

6

Tutorit esittäytyvät

9

Toimitus
TTYY:n Koneenrakentajakillan
julkaisu: Fuksiruuvi 2014

...

Korkeakoulun katu 6
33720 Tampere
puh. 045-1327071

Heimopäällikön sanoja

Päätoimittaja ja taitto

Tekniikan Akateemisten Liitto

Antti Kallunki

Toimittaja

Mitäs tämä opiskelu oikein on?

Aki Saukoniemi

Toimittaja

Vuoden 2013 tutor-opiskelijat

Manu Hirvilammi

Fuksivastaava ja -toimari

Kannen kuva

Teidän tapakasvattajanne!

Antti Kallunki

10 KoRKki auki!

Killan ja kiltatoiminnan esittely

Palaute

11 IRC-ohje

hallitus@kork.fi

Pysy tietoisena siitä mitä tapahtuu!

Levikki

10 Fuksiviikkojen aikataulu

180 kpl

Painopaikka

Viestipaino Oy, Tampere

Pääkirjoitus

Vakavamielistä opiskelussa sinua tukee
aktiivinen ainejärjestömme, Koneenrakentajakilta. Sama porukka järjestää myös yhtä jos
toista kevyempää - tai välillä rankempaakin ohjelmaa vapaa-ajan puolella.
Omasta killasta on helppoa löytää vertaistukiryhmä niin tenttejen kanssa puurtamiseen,
kuin vapaalla rellestämiseen. Killan eteen on
myös helppoa päätyä vääntämään vapaaehtoistyötä - tämä(kin) lehti muotutuu täysin vapaaehtoisvoimin ilman rahallista korvausta.
Lasku teekkarielämään on vallan pehmeä,
koska tutorit ja monenmoiset kilta-aktiivit
tekevät parhaansa Teidän™ sopeuttamiseksi.
Uskallaudu siis mukaan kaikenkarvaiseen
joukkoomme ensijärkytyksestä huolimatta ja
ala viettämään elämäsi parhaita vuosia!

J

eij! Teit loistavan valinnan päättäessäsi
liittyä punanuttuiseen joukkoomme! Päätoimittajana olen etuoikeutettu onnittelemaan opiskelupaikasta
ensimmäisenä
tässä lehdessä.
Pian edessäsi
on
uusi
elinympäristö ja
seuranasi uusia
kavereita - ja
tulevia ystäviä!
Tämän lehden
on
tarkoituksena opastaa
matkallasi kohti
(pian tutuksi tulevaa) tuntematonta.

Tapaamistanne odottaen,
Antti Kallunki, päätoimittaja.
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Puheenjohtaja
tervehtii

Tervehdys
sinä,
juuri
Tampereen
teknilliseen yliopistoon valituksi tullut.
Luet tätä lehteä, koska olet tehnyt elämässäsi järkevän päätöksen eli valinnut konetekniikan koulutusohjelman.
KoRK - Koneenrakentajakilta toimii konetekniikan opiskelijoiden etujärjestönä. KoRKin
jäseneksi liittymällä olet etuoikeutettu killan
tarjoamiin tapahtumiin ja palveluihin. Jäseneksi voit liittyä maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, joka on huimat 4,20€. Helpoiten tämä
hoituu lukukausimaksun yhteydessä.
Koneenrakentajakilta omaa pitkät perinteet
ja toimintatavat ja se täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 47 vuotta Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkia tapoja olisi kiveen hakattu,
joten uudet ideat ovat aina tervetulleita. KoRKkilaiset ovat teekkareina aktiivisia ja tämän
vuoksi punaisia haalareita näkyykin runsaasti
eri tapahtumissa. KoRKin oma slogan, kaikkien kaveri, näkyy käytännössä esim. yhteistyönä eri kiltojen kanssa yli TTY:n rajojen.
Kun syksy koittaa ja astut TTY:n ihmeelliseen maailmaan, tietomäärä tulvii yli
ymmäryksen. Onneksi tutorit ja fuksivastaavat
auttavat matkaanne läpi fuksivuoden, joka jää
varmasti kaikkien mieleen yhtenä huikeimmista vuosista koko elämänne ajalta.
Tapaatte opiskeluaikananne satoja uusia
naamoja, mutta älkää säikähtäkö tätä, vaan
käyttäkää tilaisuus hyödyksenne. Verkostoitumista ovat yhtälailla niin opiskelu muiden
koneteekkareiden kanssa kuin saunominen
vanhempien tieteenharjoittajien kanssa teekkarisauna Mörrimöykyn lauteilla. Muita hyviä
tapoja siihen ovat muu aktiivitoiminta esim.
killan hallituksessa. Näistä lisää syksyllä.
Muistakaa myös levätä ennen syksyn tuloa
ja koulun alkua. Energiaa kuluu hurjat määrät
uusia juttuja opetellessa. Nähkäämme siis ensimmäisenä koulupäivänänne!
Aurinkoista loppukesää toivottaen,
Henri Tervo,
Koneenrakentajakillan puheenjohtaja
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TEK

on maksuton.
Lisäksi TEK näkyy kampuksella tukemassa
monenlaisia teekkaritapahtumia ja jäynäkiso-

TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO

ja.
Liittyminen onnistuu helpoiten täyttämällä
hyväksymiskirjeen mukana tulleella lomakkeella. Voit myös siirtyä TEKin kotisivuille
www.tek.fi ja liittyä siel-lä.
Nokkelimmat teistä fukseista käyvät ottamassa ensi-puraisun teekkarielämästä osoitteessa www.teekkari.fi.
Helteisestä Hervannasta teille raportoi,
Joonas Suontaus, Koneenrakentajakillan
TEK Kiltayhdyshenkilö

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

T

EK on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien ammattiliitto. TEKin jäsenenä
olet

osa

diplomi-insinöörien,

ark-

kitehtien ja luonnontieteellisen yliopistokoulutuksen saaneiden tekniikan ammattilaisten
sekä alan opiskelijoiden yhteisöä. TEK on
lisäksi yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä.
TEKin jäseniä on noin 73 000, joista 22
000 on teekkareita ja matemaattis-luonnontieteellisen alojen opiskelijoita. Opiskelijana
TEKin jäsenyys on ilmainen, joten liittyminen
kannattaa. Lähes kaikki TEKin palvelut ovat
käytössäsi jo opiskeluaikana, vaikka jäsenyys
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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
tie-teiden 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. Opintoneu-

voja 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 18.8.! :)
Terveisin,
Timo, opintoneuvoja
opintok@tut.fi

PS. Tässä listaa ensimmäisen vuoden kursseista:
ASE-1120

Mittaus					

ASE-1130

Automaatio				

MEI-01100

Teknillinen dokumentointi			

FYS-1080

Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset

FYS-1130

Insinöörifysiikka II: teoria ja laboratorioharjoitukset

MAT-01130

Insinöörimatematiikka C 1			

MAT-01230

Insinöörimatematiikka C 2			

MAT-01330

Insinöörimatematiikka C 3			

MAT-01430

Insinöörimatematiikka C 4			

TIE-02100

Johdatus ohjelmointiin					

TTI-20000

Innovatiivinen systeemisuunnittelu		

TTI-20020

Kone- ja materiaalitekniikan johdantokurssi		

PS
3 op
6 op
4 op
8 op
9 op
5 op
5 op
5 op
4 op
5 op
4 op
4 op

Tutorinne esittäytyvät:
Tatu Könkö
Mikä: 2. vsk Teekkari, ekskursiotoimari, tutori, pesäpalloilija, juoppo, syöppö, huono esimerkki.
Täh?: Tuleva isähahmonne, jolta jokainen fuksi voi
tulla pyytämään isällisiä neuvoja alkaen nyt: osallistukaa kaikkeen, pitäkää hauskaa ja muistakaa koota
edes pari opintopistettä myös talven aikana! Tutorparina varmaankin Vilpon Jani <3

Sampo Lehtinen
Morjestaa, minoon Sampo, toista vuotta alotteleva
koneteekkari Jämsästä. Meikäläisen pystyy bongaamaan valtaosasta killan järkkäämistä tapahtumista,
toisinaan myös koululta. Ladatkaa kesä akkuja, sillä
syksystä alkaa vuosi, jota ei kannata missata.

Teemu Välkkynen
MORJENS mieheen! (tai jopa naiseen) Oon toisen vuoden koneteekkari eli viime vuoden fuksi! Oon kotosin
tosta Hämeenlinnan kupeesta, Turengin tuppukylästä.
Harrastuksiin kuuluu salilla käyminen ja myös kalja
maistuu aika hyvälle.. Ja tosiaan etsitään innokasta
fuksia salille mun kans ettei tarvis aina yksin rimpuilla
sielä tangon alla pää punasena ku ei kehtaa apua kysyä.. SAA ILMOTTAUTUA! Ja myös kaljan juontiin tarvis pari varmistajaa, humalatilat on yleensä sen verra
voimakkaita ettei ikinä tiiä mitä seuraa jos yksin lähtee
sooloileen.
Mut sit taas asiaan. Oon kaikin puolin rento äijä (ja
ehkä vähän hölmö), voi tulla kertoon ja kysyyn asiast
ku asiast, vastaan ja autan sen mukaan mitä tiiän.Rohkeesti vaa vetään hihasta aina ku näkee.( ja jos taskusta löytyy ruotsin kultaa niin SAA TARJOTA EN
KIELTÄYDY!!)
Toivottavasti meistä “tutoreista” on ees jotain apua teille FUKSEILLE. Kiitos,
anteeks ja näkymisiin!!
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Heikki Kajanne
Morjens! Olen 2.vsk:n koneteekkari Hyvinkään suunnalta. Olen rauhallinen, enkä häthäile suotta.
Minulta voi tula kysymään neuvoa kaikissa elämää
suuremmissa ja pienemmissä asioissa, vastauskyvystä tosin en anna varmuutta. Vapaa-ajalani käyn
kuntosalilla ja harrastain yleismöhmintää. En pidä
kaneista. Parhaiten minut tavoittaa puhelimen avulla.
Onnea kaikille opintojen alkuun ja syksyllä nähdään!

Minna Anttila
Hei! Olen Minna 21 vuotias toisen vuoden konetyttö Kangasalta. Minulta saa apua, opastusta,
neuvoja ja tukea niin tutorin kuin fuksitoimarinkin
ominaisuudessa. Syksyllä toivottavasti viihdytään
yhdessä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin! Nähdään silloin! :)

Mikko Koskiranta
#moukaria
#hallitukseen
#jakalja #kvaak

#dopingonparas

Annukka Säätelä
Aito paikallinen, joka tuntee Tampereesta ehkä
muutakin seutua kuin Herwannan. Killan spämmääjänä tietää joskus mitä tapahtuu ja missä. Raksalaistuu salaa, mutta ei anneta sen häiritä.
Soittokaveriksi saa pyytää.

Ilmari Siikanen
Meikäläisen 200merkkiä o tässä:
“Puhuu paljon ja juttua löytyy, tule tutustuun. “
se riittää mun osalta! :D
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Aki Saukoniemi
Toisen vuoden koneteekkari eteläisen Suomen keskipisteestä, Vorssasta. Omaa ainakin Tampereen
komeimman takatukan. Paimentaa vukseja yhdessä
Nikin kanssa. Tavataan usein mallasjuoma kädessä
tai molemmissa. Saa nykiä hihasta!

Sami Haavisto
Tamperelaisten sekaan soluttautunut Turusta karannut
loikkari, joka epätoivoisesti mustaa makkaraa syömällä
koittaa opastaa uusia fukseja Tampereen tavoille.
Tämä 22-vuotias 2. vuoden korkkilainen harrastaa pakonomaista pyöräilyä ja omien juomien lantraamista
aliarvioidun bilebudjetin ylityksestä johtuen.
Vuoden luentosalien penkkejä kuluttaneena ja kahviaddiktion saaneena neuvonkin fukseja pitämään hauskaa
ensimmäisenä vuonna, sillä tapahtumia riittää!

Niki Suominen
Terve terve olen parikymppinen entinen turkulainen
jonka seurassa ei varmaan pitäisi tulla tylsää. Minulle kannattaa tulla jutustelemaan ihan mistä vaan
ja milloin vaan ja jos tarvitset apua jossain projektissa niin jos en osaa auttaa niin osaan ainakin ohjata
eteenpäin oikealle ihmiselle. Jos tarvitset treenikaveria, “verkostoitumis”seuraa tai haluat päästä vaikka
ampumaan ota yhteyttä niin katsotaan mitä saadaan
aikaan. Virvokkeet maistuu ja pingispallot lentää.

Jani Vilppo
3. vsk, 2. kertaa tutorina, 1. vuosi killan limumiehenä. Pesunkestävä amis. Kävi suihkussa tälläkin
viikolla. Loppuun vielä hauska vitsi:
Pikku-Kalle tulee takaisin viemästä äidin kirjettä
postiin ja ojentaa postimerkkirahan takaisin.
-Mutta Kalle, näillähän sinun piti ostaa kirjeeseen
postimerkki.
-Joo, mutta kun kukaan ei katsonut, livautin kirjeen
vain laatikkoon!
[lähde 1: Suomen parhaat vitsit 2000]

Anton Miettinen
Moro fuksit,
syksyl kait nähään.
No other comments.
0x687474703a2f2f6269742e6c792f3139637a4e5469
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Fuksien sotilaalliset johtajat
Teidät soveliaille käytöstavoille opettavat saksalaisen upseerin hellyydellä oikeamieliset ja aatteiltaan puhtaat fuksivastaaviston jäsenet.

Fuksivastaava, valtakunnankansleri Katsu

Fuksitoimari, aavikkokettu Minna

Puhdasoppiseksi koneteekkariksi kasvanut,

Toista vuotta tehtävissään,

nuoruuden harhateiltä kotiin palannut.

tarmolla voittaa kohtaamansa haasteet.

Varmoin kätösin kaidalla polulla kuljettaa.

Ohjeistaa voitosta toiseen.

Loppukesän ohjelman sotilaallisella täsmällisyydellä he teille hoitavat.
Taistelkaa mukana!
Toveria ei jätetä.
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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.
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 hintaan.
Killassa on myös limukone, musakone ja
kaiuttimet, mahdollisuus ladata puhelinta,
sekä WLAN. Mikäli nälkä yllättää ja opiskelijaravintolat ovat jo kiinni, saa killasta ostettua
mikropitsoja, joita pystyy lämmittämään killan
mikrossa. Koneenrakentajakilta julkaisee
myös kiltalehteä, Korkkiruuvia, jonka Fuksiru-

uvi-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
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IRC
...JA MITEN SINNE PÄÄSEE!
Teksti: Aki Saukoniemi
Ai siis mikä IRC? IRC on lyhenne sanoista
Internet Relay Chat, eli siis chat-palvelu
Internetin ihmemaassa. Se ei ole ainoastaan
titeläisten yksinoikeus, vaan sitä käyttävät
aktiiviset koneihmisetkin! Toimi näin:
1. Lataa SSH-asiakasohjelma kuten PuTTY.
Google auttaa.
2. Avaa PuTTY.
3. Valitse palvelin. Palvelimia ovat: amadeus.cc.tut.
fi, lehtori.cc.tut.fi, mozart.cc.tut.fi ja tutor.cc.tut.fi.
4. Kirjoita valitsemasi palvelin kohtaan “Host Name
(or IP address).
5. Unohda muut palvelimet. Jatkossa käytät vain
kohdassa 3 valitsemaasi palvelinta.
6. Paina Open.
Ruudullesi aukeaa mustapohjainen nörttiruutu
jossa lukee “login as:”. Kirjoita tähän kohtaan
TTY:n intratunnusten käyttäjänimesi, joka todennäköisesti muistuttaa jotenkin sukunimeäsi. Paina
enteriä. Seuraavaksi kysytään intratunnuksesi
salasanaa, kirjoita se normaalisti ja paina enteriä.
Salasanaa kirjoittaessa ei pitäisi näkyä mitään
merkkejä, ei edes tähtiä.

/server irc.cc.tut.fi
Sitten on aika keksiä nimimerkki, josta muodostuu
toinen persoonasi ja jolla sinut tullaan tuntemaan
koko opiskeluaikasi. Kun nimimerkki on keksitty,
syötetään komento:
/nick keksitty_nimimerkki
Nyt huomaat, että ikkunan alareunan tilarivillä
lukenut intratunnuksesi on vaihtunut keksimääsi
nimimerkkiin. On aika yhdistää kanaville! Tuoreelle
konefuksille kaksi tärkeintä kanavaa ovat #kork ja
#korkinphuksit. Kanavalle yhdistetään komennolla
/join:
/join #kork
/join #korkinphuksit
Ikkunoiden välillä voit hyppiä näppäinyhdistelmällä alt+ikkunan_numero tai komennolla /win
ikkunan_numero. #kork pitäisi löytyä ikkunasta 2 ja
#korkinphuksit ikkunasta #3.

Hienoa, olet nyt yhdistetty palvelimeen! Sitten
päästään itse IRCin käyttöön. Kirjoita “screen irssi”
ilman lainausmerkkejä ja paina enteriä. Komento
käynnistää IRC-asiakasohjelma Irssin. Seuraavaksi
yhdistetään IRCnetiin, jossa TTY:hyn liittyvät kanavat pääosin sijaitsevat:

Miten IRCin ihanaan maailmaan sitten voi palata
myöhemmin? Samalla tavalla kuin ensimmäisellä
kerrallakin, mutta koska irssi on jo käynnissä palvelimella, ei käytetä tällä kertaa komentoa “screen
irssi”, vaan palataan aiemmin käynnistettyyn
istuntoon komennolla “screen -r”.

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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