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Pää(hän)kirjoitus

Hei! Onnittelut parhaasta opiskelupaikkavalin-
nasta! Päätoimittajana sain kunnian onnitel-
la sinua tässä julkaisussa ensimmäisenä, eli: 
EKA!!!1 

Yliopistoon tullessasi edessäsi on vaikka mitä 
jännää uudesta ympäristöstä uusien kave-
reiden kautta uuteen opiskelumalliinkin. Si-
nulle, hyvä fuksi, on sitä varten toimitettu 
tämä Fuksiruuvin nimeä kantava opas, jonka 
tarkoituksena on hieman selventää, mitä ih-
mettä se konetekniikan opiskelu Tampereella 
sitten tarkoittaa. Opintoneuvojan kertoessa 
tarkemmin opiskeluasioista, me muut valo-
tamme sitä yliopistoelämän mielenkiintoi-
sempaa puolta. Saat toki olla erikin mieltä. 
Virkaa tekevä KoneenRakentajakillan hallituk-
sen puheenjohtaja Pekks (ei oo kirjotusvirhe) 
kertoilee jotain mitä tärkeäksi näkee, ja TEK-
asioita valottaa TEK-kiltayhdyshenkilömme. 
(Muista liittyä TEKiin!) Muutama sana on kil-
lastakin ilmeisesti ylös rustattu. Lukiessasi voit

myös tutustua etukäteen tutoreihin ja fuksi-
vastaavistoon, jotka auttavat sinut fuksivuo-
den kivikoista sinne ruusuille(/sitseille/jatkoil-
le/jajatkoille/pöydän alle/kotiin) tanssimaan. 
Auttaa ne muutkin toki, varsinkin sinne pöy-
dän alle.

Fuksivuodestasi on tulossa huikea – tapahtu-
maa on jos mitä, ja koko koulun huseeratessa 
fukseja, saat ensimmäisenä vuotenasi tapah-
tumista varmasti eniten irti. Alkavaan vuoteen 
kannattaakin asennoitua siten, että se eletään 
vain kerran. 

Syksyllä nähdään, 
Roosa

PS. kai laitoit jo asuntohakemuksen TOASille ja 
OpinTantereelle?



Puheenjohtajan terveiset
Hei, te kaikki tulevat fuksit ja oikein aurinkois-
ta kesää! Lukiessasi tätä julkaisua voit viimein 
heittää hakustressin jordaniin, ja taputtaa itse-
äsi selkään (kaverikin käy, varovasti :) ) hyvästä 
suorituksesta, sekä mitä mainioimmasta alava-
linnasta!

Kuninkaallinen Koneenrakentajakilta (KoRK) on 
konetekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö, 
johon liittymällä olet oikeutettu nauttimaan kil-
lan tarjoamista palveluista ja tapahtumista. Hel-
poiten voit liittyä maksamalla lukukausimaksun 
yhteydessä huiman viiden (5) euron vuotuisen 
jäsenmaksun.

Koneenrakentajakilta täyttää tänä vuonna kun-
nioitettavat 48 vuotta, ja onkin koulumme toi-
seksi vanhin kilta. Kiltamme sloganina toimii 
KoRK – kaikkien kaveri, joka kuvaa hyvin yhteis-
henkeämme ja yhteistoimintaamme muiden 
TTY:n ainejärjestöjen kanssa. Killallamme on jo 
paljon perinteisiä tapahtumia, joka ei kuiten-
kaan tarkoita, etteikö uusia ideoita tarvittaisi. 
Tuokaa siis mielipiteenne ja ajatuksenne ilmi! 
Tähän väliin ikään kuin ovelasti pieni skaba: laita 
allekirjoittaneelle vapaamuotoinen sähköposti 
(sen löydät kiltamme uljailta sivuiltamme kork.
fi), nopeimmalle vastaajalle palkinto! Kilpailun 
palkinto-osuus koskee vain uusia fukseja, joten 
vanhemmat tieteenharjoittajat voivat imeä peu-
kaloaan :)

Syksyllä kun olette laittaneet työrukkaset nau-
laan ja kaivelleet pois viimeisetkin lomarannoil-
ta tarttuneet hiekanjyvät varpaanväleistänne, ja 
astutte TTY:n ihmeelliseen maailmaan, ovat en-
simmäiset viikot varmasti aikamoista sekamels-
kaa. Uusi, oma koti kaukana äidin lihapadoista, 
uusi koulu ja valtavasti asioita muistettavaksi. 
Onneksi tutorit ja fuksivastaavat osaavat auttaa 
kiperimmissäkin tilanteissa. Älkääkä olko torvia, 
ja murjottako yksin mieltänne askarruttavien 
asioiden kanssa, apua ja neuvoa saa, kunhan 
sitä ymmärtää pyytää.

Fuksivuosi on opiskelijan paras vuosi, mutta se 
on ikävä kyllä vain kerran. Ottakaa siis siitä kaikki 
irti! Tutustukaa avoimin mielin uusiin ihmisiin, 
hankkikaa uusia kavereita, ja pitäkää hauskaa. 
Muistakaa myös ladata akkujanne, sillä energiaa 
kuluu määrissä koulun ja opiskelujen alkaessa.

Mukavaa ja aurinkoista kesää, nähdään syksyllä!

Pekka Lätti
Koneenrakentajakillan puheenjohtaja
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Opintoneuvoja tervehtii
Tervehdys, tuleva fuksi!

Tervetuloa Teknisten tieteiden tiedekuntaan 
(TTI) opiskelemaan konetekniikkaa ja onnit-
telut erinomaisesta valinnasta! Konetekniikan 
hakukohteen lisäksi tiedekuntaan kuuluvat 
automaatiotekniikan ja materiaalitekniikan 
hakukohteisiin valitut. Te kaikki tulette opis-
kelemaan Teknisten tieteiden kandidaatin 
tutkinto-ohjelmassa. Perusopintojen jälkeen 
opinnot ovat kuitenkin erilailla painotettuja 
hakukohteittain.

Yliopisto-opiskelu eroaa lukiosta melkoisesti 
ja tuskin löytyy fuksia, joka ei tuntisi olevansa 
hieman hukassa kampuksella ja mahdollisen 
oman asunnon kanssa. Opintojen alussa saat-
tekin läheistä opastusta tutoreilta. Tutor on 
vanhempi opiskelija, joka pitää huolta ensim-
mäisten päivien asioista, esittelee kampus-
ta ja kaupunkia sekä tutustuttaa teitä uusiin 
ihmisiin. Hän on se tyyppi, jolta saa ja pitää 
kysellä kaikenlaista.

Tutorointia koordinoi opintoneuvoja, joka on 
tutoreiden tavoin vanhempi opiskelija. Opin-
toneuvoja on töissä tiedekunnalla ja toimii 
henkilökunnan ja opiskelijoiden rajapintana 
opintoasioissa. Opintoneuvoja auttaa opinto-
jen suunnittelussa, yliopiston HOPS-järjestel-
män käytössä ja muissa opiskeluun liittyvässä. 
Opintoneuvojaan on hyvä ottaa yhteyttä joko 
kasvokkain tai sähköpostilla aina, kun siltä vä-
hänkin tuntuu.

Hyvää loppukesää ja nähdään orientaatiovii-
kolla!

Terveisin,

Mikko, opintoneuvoja
opintok@tut.fi
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Tutorit 2015-2016

Hei fuksi! Onnittelut hyvästä opiskelupaikkavalinnasta vielä kertaalleen! Me tutorit odotam-
me sinua kuin kuuta nousevaa, tai esimerkiksi wappua. Olemme mukanasi ensimmäisestä päi-
västä lähtien, auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamassa yliopistoelämän ihmeel-
liseen maailmaan. Sekä tietysti johdattamassa teekkarikulttuurin saloihin. Seuraavilla sivuilla 
voit tutustua pärstöihimme jo etukäteen.

Sampo Lehtinen

Morjestaa, minoon Sampo, kolmatta vuot-
ta alotteleva koneteekkari Jämsästä. Mei-
käläisen pystyy bongaamaan valtaosasta 
killan järkkäämistä tapahtumista, välillä 
jopa järkkäämässä niitä, ja toisinaan myös 
koululta. Heti ekasta päivästä alkaa vyöry 
tapahtumia, joista mahdollisimman mo-
neen kannattaa pyrkiä osallistumaan. Ota 
siis kesä rennosti ja nähdään elokuussa

Noora Leikari

Heii :> Oon Noora ja tuun Raumalt. Alo-
tin tän koulu materiaalipuolel, mut ekan 
vuode jälkee vaihoin koneel (kaks vuot siis 
takan opiskelui). Oon myös tokaa kertaa 
tutorin eli jos ongelmii, nii mun hihast voi 
ainaki nykii. Vaiks kesä on tokaparast ja au-
ringonotto niin fuksivuot TTY:l huikeempaa 
ei ookkaa, eli toivottavast ootte täysil mu-
kan! Nähdää syksyl! :)
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Roosa Mattila

Moi! Mä oon Roosa, alotan toista vuotta TTYllä = 
tupsufuksi, alunperin Espoosta. Saa nykiä hihasta 
koska vaan ja vaikka kuinka monta kertaa, oli sitten 
asiaa tai ei. Kiltahuoneelta mut löytää koulupäivisin 
lähes varmasti pelaamasta korttia (jos et osaa HiLoa 
vielä nii kohta osaat jee!), samoin ku varmaan kai-
kista tapahtumista (harvemmin korttia pelaamasta 
tosin). Joku fiksu ehkä huomas että päätoimitan tätä 
lehteä, eli hallitustoiminnastakin osaan kertoa.

Joonas Pahkakangas

Morjens! Oon toisen vuoden koneteekkari, joka läh-
ti tutoriksi lähinnä koska tykkään tutustua ihmisiin 
ja juoda kaljaa. Ja tuturointihan on loistava tapa yh-
distää nämä kaksi asiaa. Joten ei muutakuin hihasta 
kiinni, jos kaipaat kaljanjuontiseuraa!

Eetu Vuorinen

Ensihoitajan raportti EpaVeestä 30.4.2015: 
Makaa polvillaan maassa. Humalassa. Hie-
man agressiivisen oloinen. Osittain tottelee 
pyyntöjä. Iho lämmin, kuiva. Puhuu selkeitä 
lauseita. Takaraivolla n. 1cm haava, mikä hie-
man vuotanut, mutta nyt hyytynyt. Jää ystä-
vien kanssa juhlimaan. Autossa asiallinen.

Jere Laitervo

Moro! Turkulaista alkuperää oleva toisen vuoden 
teekkari, jonka kanssa on harvemmin tylsää. Auttaa 
apua tarvitsevaa vaikka ei osaisikaan, yrittää aina-
kin! Löytää usein koulun tapahtumista karhu seura-
laisenaan, tuu nykäisemään hihasta.
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Tuulia Kusmin

Tekniset tiedot:
Nimi: Tuulia
Ikä:n. 9273 päivää
Vuosikurssi: 2. 
Mistä: Rovaniemi, Korkalo-
vaara
Lisätiedot:
Minuu varmiten törmää kil-
tahuoneella juomassa kahvia 
ja pelaamassa HiLoa. Tulkaa 
rohkeasti vaan juttelemaan 
ja peliin mukaan! Olen myös 
hallitushommissa mukana, 
joten jos ne hommat kiin-
nostaa ni nykikää hihasta. 
Nykikää hihasta ihan vaikka 
asiaakaa ei ois, kyllä juttua 
saa aina jostain kehitettyä!

Samuli Kostamo

Tekniset tiedot:
Nimi: Samuli (lue: Samppa) 
Ikä: 8229 päivää
Vuosikurssi: n-1
Mistä: Rovaniemi, Hyvinkää, va-
litse toinen
Lisätiedot:
Tämä tutorjoukon vanha setä 
koulii teistä kaikista pesunkestä-
viä koneteekkareita akateemi-
sesti kokeneella, mutta ah niin 
hellällä otteella. Tule rohkeasti 
juttelemaan esimerkiksi seu-
raavista aiheista: sää, opiskelu, 
harkkatyöt, Pertti Kurikan nimi-
päivät, kansantalous, myötäjyr-
sintä, juuston kilohinta, nuus-
kaamisen terveysvaikutukset, 
Eppu Salminen, kalian juonti.

Juuso Maskonen

Morjens! 3. vuosikurssin teekkari keskeltä kau-
neinta Suomea, Keuruulta. Jalkapallomies hen-
keen ja vereen. Muunkin urheilun suurkuluttaja, 
paitsi Skoda-cupin. Tutorparina varmaankin toi-
nen vanhus, Toni. Nähdäänpä syksyllä!

Toni Pyörre

Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Kalajo-
elta. Luonteeseen kuuluu rentous sekä avoi-
muus kaikenlaisille ideoille ja seikkailuille.  
Harrastuksia löytyy frisbeegolf ja lumilautailu 
sekä yleinen hengailu tapahtumissa. Rennolla 
meiningillä mukaan vaan!
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Jere Oksanen

“Ihan ok jätkä. Tutorina toimimisen lisäksi kuuluu kil-
lan hallitukseen nimikkeellä tapahtumatoimari. Tämä 
mies toimittaa sinut aamuyön pikkutunteina keskus-
tasta hervantaan nelipyöräisellä teleportillaan. Kan-
sankielellä ilmaistuna ajaa siis taksia, jos raudan re-
pimiseltään ehtii. Tietoiskuna: syö huhujen mukaan 
kerralla 1.5 kg jauhelihaa. Lähti tutoriksi, että saa 
näyttää fukseille mallia, kuinka sitä opiskelijaelämää 
kannattaa TTY:llä viettää.”

Joonas Pulkkinen

Tämä haapajärven kasvatti on hinte-
lästä rungostaan huolimatta rankka 
tapahtumissa kävijä ja tulee varmas-
ti tutuksi niin niille onnekkaille hä-
nen fuksiryhmäänsä kuuluville, kuin 
muillekin fuksipalleroisille. Hihasta 
kannattaa käydä nykäisemässä jos 
on kysyttävää ja vastauksiakin saa jos 
”puhheesta saa selevää”. Joonas har-
rastaa teleporttailua, elämämkoulua 
ja valokuvvaamista, joista viimeisen 
takia toimii killan virallisena valoku-
vaajana. Hänen suustaan saatat kuul-
la usein lausahduksen ”oispa kaljaa”, 
ja tottelee myös nimeä Nätti.  Vaikka 
hän häviääkin tutorparilleen fyysises-
ti ja monin tavoin myös henkisesti, on 
Joonas helposti lähestyttävä ja melko 
hyvä jätkä, ja kuten kuvasta näkyy, oi-
kea ilopilleri.

Elina Roukala

Kun kaipaat 179cm tummaa raipan heilut-
tajaa ota yhteyttä. Arkena rassaan koneita, 
viihteellä koneja. Päiväni vietän koulussa 
ahkerasti opiskelle, illat puumakerhossa 
punaista naukkaillen. Krapulaa en harras-
ta, mutta kaikki muu toimii. #malliPetra Heikkilä

Tämä tyttö tykkää ratsastaa kovaa, monta ker-
taa viikossa. Pänikkä puumaviiniä sytyttää tä-
män naisen metsästysvietit. Humanistit eivät 
kuulu ruokavaliooni. Ratsatuksen lisäksi harras-
tan miehiä, tölviä ja integrointia.
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Mikko Tuomisto

Moi! Killalla on paljon Mikkoja. Itse olen 
siellä aka T. Mikko (keh keh, tajusitko?). 
TTY:llä teitä fukseja odottaa jännittävä ja 
mielenkiintoinen maailma. Olen tutorina 
auttamassa teitä pääsemään siihen mu-
kaan!
Opiskelen koneella 3. vuotta. Luonteelta-
ni olen rento, suvaitsevainen ja mukaisa, 
mutta osaan olla myös piinaavan kannusta-
va. Omat mielenkiinnon kohteeni ovat tällä 
hetkellä kalja, robotit ja laserit. Vapaa-ajal-
la harrastan myös epäsäännöllisesti liikun-
taa, pelihommia ja musiikkia. Eipä muuta. 
Syksyllä nähdään ja tutustutaan lisää!
Ps. Olen kotoisin Nokialta ja kolmen vesi-
kriisin veteraani. Jos haastat paskanjuonti-
kisaan, oon aina valmis!

Eelis Peltola

Moro! Kiinnostaa vahvasti: robotit, pyöräi-
ly, kahvi, kiipeily, fuksit, levyt. Ota yhteyt-
tä oli asia mikä tahansa (tai vaikka sitä ei 
olisikaan), varsinkin jos tiedät jotain niistä 
roboteista ja muista, haluaisin tietää lisää. 
Kolmen vuoden jälkeen tanpere tarttuu, 
mut kyl määki Turuus! Pitäkää fuksit haus-
kaa! Tapahtumia kyllä riittää.

Juhana Kulmala

“Tutorien tehtävä on opastaa ja auttaa 
uusia fukseja koulun alkaessa. Mul-
ta voi sitte kysellä, että miten sitä voi 
vetää opinnot täysin vihkoon. ..ttu, mä 
oon täällä jo neljättä vuotta ja mitään 
saanu aikaseks.”
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Juho Pastell

Tervehdys fuksit! Olen Etelä-Suo-
men urbaaneista lähiöistä Tampe-
reelle eksynyt toisen vuoden ko-
neteekkari. Vapaa-aikana tykkään 
viihtyä ja välillä tulee myös potku-
palloa pelattua. Jos peliseura kiin-
nostaa niin nykäise hihasta! Näh-
dään syksyllä!

Lauri Poikolainen

“Morjesta kaikille! Olen parikymp-
pinen 2. vuosikurssin koneteekkari 
kotoisin Keski-Suomen perämet-
sistä Jyvääskylästä. Olen hyvän 
juoman, ruuan sekä seuran ystävä, 
vaikkakin opiskelijabudjetti on hie-
man rajannut kaiken mahdollisen 
hifistelyn määrää. Yhdessä Pastel-
lin Juhon kanssa koitetamme par-
haan mukaan opastaa teitä tulevia 
fukseja alulle opintojenne tiellä. 
Huilatkaa ja ladatkaa akkuja kesän 
ajan, sillä syksy on uusia asioita 
täynnä! Nähkäämme siis syksyllä!”

Pessi Poropudas

Moi kaikille, Pessi täällä. Alunpe-
rin Hämeenlinnasta mutta nykyään 
asun siellä missä ihmisen on hyvä 
olla ja asiaan kuuluvasti juon kaljaa, 
kiljuu ja kossuu sujuvasti. Meikän 
löytää yleensä kiltahuoneelta not-
kumasta. Jos kaipaat kaveria liik-
kuun, pelailee korttia tai vaikka ve-
tää överit niin nykäse hihasta.

Joonas Mäki

Moi oon 2 vsk. opiskeli-
ja alunperin Huittisista. 
Ootan innolla et saadaan 
keksii Pessin kaa kaikkee 
hauskaa teitin fuksien 
iloks.
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Tiina Suksi

Hei olen teollinen muotoilija Teuvalta. 
Tällä naisella on muodot kohdallaan, 
älä siis pelkää lähestyä! Jallu on pahaa, 
mutta kaljan kanssa sekin menee. Olen 
ulospäinsuuntautunut ja yleensä myös 
täysin ulkona. Pämppäämässä. Harras-
tuksinani Puumakerhoilu, kalja ja tequi-
la. Huom. Yläikäraja 20 v. Peto on AINA 
irti! Ps. Kai tää nyt oli se deitti-ilmotus?

Peppiina Inervo

Peppiina alias Automaation Lehtorii. Tämä 
nekalan pissis asustelee kultansa kanssa 
kultaisessa kartanossa ajellen mäkkärin 
autokaistalla kultaisella autolla. Lähellä tä-
män puuman sydäntä ovat nuoret miehet 
ja tölvi ja pänikkä. Mieluiten kaikki yhdes-
sä ja kerralla. Tältä naiselta ei jää mitään 
huommaamatta joten ole varuillasi! Lähde 
siis kanssani ratsastamaan!

Vilja Harju

Harrastan balettia, olen siis hyvin taipuisa. Tykkään 
nauttia viiniä sievistyneesti vain pänikkä kerrallaan 
puuma-ystävieni kanssa. Rakastan fysiikkaa ja täh-
täänki professorin mahtaviin mittoihin. Yleensä 
olen luonteeltani rauhallinen mutta päästyäni pik-
kujouluristeilylle peto on irti!

Oona Katajisto

Ohjelmointi on intohimoni, mutta aina kun peto on 
irti saatan jopa derivoida. Tykkään käydä puuma-
kavereideni kanssa pumppaamassa tai siis pämp-
päämässä. Lempi juomani on tölvi ja sen juotuani 
vingutan ankkaa. Lempinimeni on yleisnero, tans-
silattioilla hero
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Fuksivastaavienne menneisyys ulottuu ajanlaskumme alkuun, aikaan jolloin korkeakouluista 
saati teknillisistä vastaavista ei vielä ollut tietoakaan. Viekas käärme kuitenkin houkutteli Eevan 
maistamaan kiellettyä hedelmää, jonka jälkeen heidät karkotettiin Paratiisista TTY:n Koneenra-
kentajakiltaan tehtävänään suojella uusia fukseja TTY:n ilkeiltä käärmeiltä sekä opastaa heidän 
opiskelunsa onnelliseen alkuun.

Onnittelut teille, uudet fuksit, nappiin osuneen haun ja opiskelupaikan johdosta vielä meidän-
kin puolestamme! Fuksivuotenne ajan voitte korvata Googlen ja Wikipedian alla näkyvillä pu-
helinnumeroillamme, meidän hommamme on yhdessä tutoreidenne kanssa varmistaa ettei 
teille jää vastaamattomia kysymyksiä aiheesta riippumatta. Jos teillä jo tätä lukiessanne ennen 
opiskelujen alkua herää kysyttävää liittyen mihin tahansa, ottakaa rohkeasti yhteyttä puhelimen 

tai Facebookin välityksellä.

Nähdään elokuussa!
Minna & Jaakko

Fuksivastaava Aatami ”Minna” Anttila, 3.vsk
minna.anttila@student.tut.fi, 0407730572

Fuksitoimari Eeva ”Jaakko” Joukio, 2.vsk
jaakko.joukio@student.tut.fi, 0408256089

Aatami ja Eeva etsivät fukseja
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KoRKki auki!

KoneenRakentajakilta aka KoRK, on Tampe-
reen Teknillisen Yliopiston konetekniikan opis-
kelijoiden oma ainejärjestö eli kilta. Toisiksi 
vanhin, muuten, ja täyttää 48 tänä vuonna. 
Jee! Killan toiminnasta vastaa killan hallitus, 
joka valitaan uudestaan aina vuodenvaihtees-
sa. Hallituksen ja sen toimihenkilöstön rivei-
hin kannattaa pyrkiä jo fuksivuonna, parhaita 
hommia! 

Kiltaan kuuluvan koneteekkarin oleellisin hyö-
ty hallituksen toiminnasta on kiltahuone, jota 
toiseksi kodiksikin useimmiten kutsutaan. 
Kiltahuoneelle kuka tahansa on tervetullut 
puhumaan paskaa (tai asiaa), pelaamaan kort-
tia (HiLoJack on viime aikoina ollut muodissa. 
paras peli), lukemaan kiltaan jäsenistölle tilat-
tavia lehtiä (Aku Ankka, Tiede, Cosmopolitan, 
jne), tai esimerkiksi tekemään laskareita. Har-
vemmin siellä kyllä kukaan opiskelee, päinvas-
toin. Kilta myös toimittaa kahdesti vuodessa 
ilmestyvää lehteä, Korkkiruuvia, jonka erikois-
numero-Fuksiruuvia luet parhaillasi. Janon yl-
lättäessä killasta saa myös limua ja muita vir-
vokkeita. Esimerkiksi kahvia irtoaa 20 sentin 
kuppihintaan. Kaljan juonti on myös erityisen 
miellyttävää kiltahuoneella muun koneväen 
kanssa.

Kiltamme järjestää erilaisia tapahtumia ja ex-
cursioita eli yritysvierailuja. Erityisen perintei-
siä tapahtumia ovat mm. KoRK-Cruising syk-
syisin sekä Kirkkarit eli Kirkastusjuhlat, koko 
Suomen koneteekkarien juhlat, jotka järjeste-
tään vuorovuosin Oulussa, Lappeenrannassa, 
Otaniemessä sekä tietysti meillä Tampereella. 
Excursioista mainittakoon Norja-XQ, joka yri-
tysvierailun nimeä kantaessaankin on perin-
teisesti ollut matka Norjaan ilman yhtäkään 
yritysvierailua. Myös Kirkkareille lähdetään 
usein hyvissä ajoin excursion voimin. Terävin 
kärki pois Kirkkareilta jo etukäteen ja sillei. 
Fuksi-xqlla teille ensimmäisen vuoden söpöille 
exclusiivisesti opetetaan excursiokäytäntöjä, 
ja se on myös yksi fuksivuoden hauskimmista 
reissuista! 

Killan jäsenenä pääset nauttimaan kaikista kil-
lan tuomista eduista. Jäseneksi voi liittyä mak-
samalla 5e kiltamaksun joko ylioppilaskunnan 
jäsenmaksun yhteydessä, tai kiltahuoneella 
jollekin asianomaiselle hallituslaiselle. Roh-
keasti mukaan, kyllä sedät sohville tilaa tekee!
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A ku Ankka, joka keskiviikko kiltahuoneen 
pöydällä.

B adekarpadlingen, på suomi kylpyammesou-
tu. Norjan Trondheimissa järjestettävä tapah-
tuma, johon myös Tampereelta lähtee joukko 
koneteekkareita. 

C ruising, Näsijärvellä järjestetty KoRKin ris-
teily, joista eivät pitkittäin leikatut suolakurkut 
lopu kesken. 

D I, pidetään omaleimaisina, rikkaina ja moni-
puolisina hahmoina. 

E männät, konetyttöjä on määrällisesti vähän 
mutta laadullisesti paljon. 

F risbeegolf, suosittu harrastus, myös kone-
teekkareiden mestaruus ratkotaan tässä lajis-
sa. 

G Pa, kymmenentuhatta baaria. 

H ops, opintosuunnitelma, samassa yhtey-
dessä kuullaan usein “hups”. 

 rc, liity kanavalle #kork @ircnet.  

J allu, yhden tähden. 

K irkkarit, valtakunnalliset ja vuosittaiset ko-
neväen Kirkastusjuhlat, joiden järjestelyvas-
tuu kiertää sisarkiltojen kesken

L imumies, tärkeä henkilö killan nestehuollos-
sa. 

M egan Fox, lähes jokaisen teekkarin vakio 
päiväuniaihe. 

N ewton, teekkareiden ruokala konetalossa.

O ikaisuprojektio, koneenpiirustuksen perus-
teissa. 

P unainen, tunnusta väriä! 

Q -ban yö, Otaniemen koneteekkareiden 
vuosijuhlat. 

R aksan tytöt kiittää, ovat mukana luentoja 
somistamassa. 

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

T ampere, Oulu, Lappeen Ranta, Otaniemi 
(katso kohta K) 

U usinnat, odotavat sinuakin jos vanhat mer-
kit paikkaansa pitävät. 

V appu, fuksit kuolevat koskessa ja nousevat 
teekkareina. 

W irsu, jokaisen koneteekkarin perustyökalu, 
laulukirja. 

X q, fuksi/rankka/ulkomaan/sivisty nyt -excur-
sio. 

Y ki, ympäristökilta, naapurihuoneen vihreät 
tytöt. 

Z edi, huuda tälle vanhalle puheenjohtajalle 
“tissit!”. 

Å -hå, nårjalaista kasaripåppia. 

Ä nnännen vuoden opiskelija, seuraus kohdis-
ta B, C, E, H, J... 

Ö rvellys, antaa virheilmoituksen kohdissa E, 
R, ja Y.
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TEK tervehtii
Tervehdys sinulle, uusi Koneenrakentajakillan 
fuksi! Onnittelut opiskelupaista Tampereen 
teknillisessä yliopistossa minun ja Tekniikan 
Akateemisten puolesta. Ai minkä ihmeen Tek-
niikan Akateemisten? 

Tekniikan Akateemiset, lyhyemmin TEK, on 
diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaa-
van yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja 
palvelujärjestö. Yli 73 000 jäsenellään TEK on 
AKAVA:n (korkeasti koulutettujen työmarkki-
nakeskusjärjestö) toiseksi suurin jäsen. Viral-
lisena toiminta-ajatuksena TEK:ssä on tukea 
jäsentä työuralla, edistää ammattikunnan 
osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa 
kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Diplomi-
insinöörit, kestävä hyvinvointiyhteiskunta, 
työura… Mitä kaikella tällä on sitten tekemistä 
juuri opiskelujaan aloittavan parikymppisen 
tulevan teekkarin kanssa?

Hyvinkin paljon! TEK:n ylväs toiminta-ajatus 
näkyy myös tekniikan ylioppilaan arjessa. 
Noin 30 % TEK:n jäsenistä on opiskelijoita, 
joten luonnollisesti nämä ajatuksen koskevat 
myös meitä. TEK on näkyvästi mukana teekka-
rikulttuurin kehittämisessä ja ylläpitämisessä. 
Useista kiltojen ja koulun tapahtumista voit 
bongata esimerkiksi TEK:n tarjoaman grillin ja 
sen mukana tuomat herkut, jotka ovat luon-
nollisesti saatavilla opiskelijaystävälliseen, 
täysin ilmaiseen (0€) hintaan. 

Työurankin moni teekkari aloittaa jo ennen 
valmistumistaan. Uralle TEK tarjoaa apua 
työnhakuun palkkasuositusten ja teekkarin 
työkirjan avulla. Liiton kautta on myös mah-
dollista liittyä vapaaehtoiseen IAET-työttö-
myyskassaan. TEK tarjoaa myös lakipalve-
luita mahdollisten riitatilanteiden varalle. 

Muista eduista kiinnostuneille suosittelen 
visiittiä osoitteessa www.teki.fi/jasenedut, 
josta löytyy tietoa niin lehtieduista kuin jäsen-
alennuksista. 

Mikä tässä kaikessa on parasta? No tietenkin 
se, että opiskelijalle TEK:n jäsenyys on saata-
villa aiemmin mainittuun, opiskelijaystävälli-
seen, täysin ilmaiseen (0€) hintaan! Opiskeli-
jajäsenenä olet oikeutettu käyttämään TEK:n 
tarjoamia palveluja siinä missä valmiit diplo-
mi-insinöörit ja arkkitehdit.
 
Miten jäseneksi sitten liitytään? Vaihtoehtoja 
on useita, eikä niistä yksikään tuota tulevalle 
insinöörille hankaluuksia. Voit joko surffata 
www-selaimellasi osoitteeseen www.tek.fi/ja-
senyys/liity ja napsauttaa ”Opiskelijajäseneksi 
liittyminen” hyperlinkkiä tai vaihtoehtoisesti 
voit täyttää mukana tulleen liittymiskaavak-
keen ja palauttaa sen joko: A) Postilaatikkoon 
oikeilla merkinnöillä höystettynä B) Tutorillesi 
hänet tavatessasi tai C) Allekirjoittaneelle mi-
nut tavatessasi. Jos valitsit vaihtoehdon B tai 
C, suosittelen malttamaan mielesi fuksiviikoil-
le asti, sillä palautus käy silloin helpoiten.

Minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa Tekniikan 
Akateemisiin liittyvissä (miksei myös muissa) 
kysymyksissä, alta löytyvän sähköpostiosoit-
teen kautta. Nauttikaa kesästä ja fuksiviikoilla 
tavataan! 

Parhain terveisin teidän TEK-Kiltayhdyshenki-
lönne,
Joonas Suontaus
joonas.suontaus@student.tut.fi
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Ekojen viikkojen
aikataulut
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MUISTAKAA FUKSISAUNA 2.9!
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