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Moot-

KoRKki auki!

KoneenRakentajakilta aka KoRK, on Tampereen Teknillisen Yliopiston konetekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö eli kilta. Toisiksi
vanhin, muuten, ja täyttää 49 tänä vuonna.
Jee! Killan toiminnasta vastaa killan hallitus,
joka valitaan uudestaan aina vuodenvaihteessa. Hallituksen ja sen toimihenkilöstön riveihin kannattaa pyrkiä jo fuksivuonna, parhaita
hommia!

Kiltamme järjestää erilaisia tapahtumia ja excursioita eli yritysvierailuja. Erityisen perinteisiä tapahtumia ovat mm. KoRK-Cruising syksyisin sekä Kirkkarit eli Kirkastusjuhlat, koko
Suomen koneteekkarien juhlat, jotka järjestetään vuorovuosin Oulussa, Lappeenrannassa,
Otaniemessä sekä tietysti meillä Tampereella.
Excursioista mainittakoon Norja-XQ, joka yritysvierailun nimeä kantaessaankin on perinteisesti 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!

Kiltaan kuuluvan koneteekkarin oleellisin hyöty hallituksen toiminnasta on kiltahuone, jota
toiseksi kodiksikin useimmiten kutsutaan.
Kiltahuoneelle kuka tahansa on tervetullut
puhumaan paskaa (tai asiaa), pelaamaan korttia (HiLoJack on viime aikoina ollut muodissa.
paras peli), lukemaan kiltaan jäsenistölle tilattavia lehtiä (Aku Ankka, Tiede, Cosmopolitan,
jne), tai esimerkiksi tekemään laskareita. Harvemmin siellä kyllä kukaan opiskelee, päinvastoin. Kilta myös toimittaa kahdesti vuodessa
ilmestyvää lehteä, Korkkiruuvia, jonka erikoisnumero-Fuksiruuvia luet parhaillasi. Janon yllättäessä killasta saa myös limua ja muita virvokkeita. Esimerkiksi kahvia irtoaa 20 sentin
kuppihintaan. Kaljan juonti on myös erityisen
miellyttävää kiltahuoneella muun koneväen
kanssa.

Killan jäsenenä pääset nauttimaan kaikista killan tuomista eduista. Jäseneksi voi liittyä maksamalla 5e kiltamaksun joko ylioppilaskunnan
jäsenmaksun yhteydessä, tai kiltahuoneella
jollekin asianomaiselle hallituslaiselle. Rohkeasti mukaan, kyllä sedät sohville tilaa tekee!
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Puheenjohtajan terveiset
Moro!
Mä oon Niki. Se ei sano sulle, hyvä lukija, varmaan mitään. Ainakaan, jos olet koulun elokuun
lopulla aloittava tuleva fuksi (hyvin todennäköisesti olet, kun kerran tätä luet). Olen tosiaan
tämän killan puheenjohtaja eli PJ eli nuija. Tehtäväni on varmistaa, että sinulle, tuleva Koneenrakentajakillan jäsen, on kiltahuoneella kahvia
tarjolla ja tekemistä kalenterissa kouluajan ulkopuolella. (Tähän kohtaan geneerinen mainospuhe kaikista TTY:llä opiskelun hyvistä puolista.)
Short story short. Sinua odotetaan täällä Hervannassa. Tuu jo!
Niki Suominen
Puheenjohtaja
Koneenrakentajakilta
P.S. That’s what she said.
P.P.S. Sori oli pakko.
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Opintoneuvoja tervehtii
Heipä hei, teille tuleville fukseille!
Onnittelut opiskelupaikasta ja Tervetuloa
opiskelemaan konetekniikkaa, erinomainen valinta! Konetekniikka kuuluu Teknisten
tieteiden tiedekuntaan. Samaan tiedekuntaan kuuluvat myös materiaalitekniikka ja
automaatiotekniikka. Te kaikki tulette opiskelemaan Teknisten tieteiden kandidaatin
tutkinto-ohjelmassa. Perusopintojen jälkeen
opinnot painottuvat oman tutkinto-ohjelman
mukaisesti.
Yliopisto-opiskelu eroaa aikaisemmasta opiskelustanne huomattavasti. Uusi kaupunki ja
uudet ihmiset voivat myös olla hermostuttavia. Ei siis ole ihme, jos tunnette olevanne
eksyksissä. Onneksi apunanne on aina iloiset
ja auttavat tutorit, jotka ovat vanhempia opiskelijoita ja vain teitä varten olemassa. Tutorit
opastavat teitä kaikkeen liittyen kursseihin,
niiden valintaan, kampukseen, kaupunkiin tai
mitä on olla tamperelainen teekkari! Myös
uusiin ihmisiin tutustuu helpommin tutorryhmässä.
Opintoneuvoja on myös vanhempi opiskelija,
joka auttaa opintojen suunnittelussa ja HOPSiin liittyvissä asioissa. Se kysymys opinnoista
mihin tutor ei osaa vastata, opintoneuvoja
osaa. Opintoneuvojaan voi olla yhteydessä
spostilla tai tulla käymään neuvonta-aikoina.
Jos siis jokin asia opintoihin liittyen askarruttaa yhtään, ota ihmeessä yhteyttä. Minä olen
oikeasti töissä täällä.
Rentoa loppukesää ja syksyllä nähdään!
Terveisin,
Noora Leikari, opintoneuvoja
opintok@tut.fi
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Tutorit 2016-2017
Hei fuksi! Onnittelut hyvästä opiskelupaikkavalinnasta vielä kertaalleen! Me tutorit odotamme sinua kuin kuuta nousevaa, tai esimerkiksi wappua. Olemme mukanasi ensimmäisestä päivästä lähtien, auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin ja ohjaamassa yliopistoelämän ihmeelliseen maailmaan. Sekä tietysti johdattamassa teekkarikulttuurin saloihin. Seuraavilla sivuilla
voit tutustua pärstöihimme jo etukäteen.

Aaro Viherlehto
Ensimmäistä tutorointia ja kolmatta vuotta
aloittava mies Helsingistä, joka on yleensä
ajoissa ja hauska. Pidän lauta/korttipeleistä
sekä yleensä sulkapallosta ja salilla käynnistä. Olen rauhallinen ja luotettava, pidän
myös enemmän sauna-, kuin baari-illoista.
PS. Lisäys kavereilta: pidän kuulemma maidosta ja autoista.

Olli-Pekka Haara
Morjensta fuksit!
MÄÄ oon oopee ja oon pitäny koko elämäni päämajaa täällä Suomen Mansesterissa
eli Mansessa eli Tampereella!
Kaunis Herwanta osui vahvemmin polulleni, kun aloitin opiskelut KoRKin jäsenenä
tammikuussa 2015 armeijan suoritettuani.
(amek)
On ollut kyllä mukavaa aikaa enkä ole päiväkään katunut TTY:lle tuloa!
Olen erityisen kiintynyt koulumme liikuntapalveluihin ja pelaan esimerkiksi lentopalloa koulumme joukkueessa.
Toimin myös KoRKin liikuntavastaavana, joten multa on hyvä tulla kysymään liikuntaasioissa askarruttavia juttuja.

6

Anni Kujala
Moro! Oon Anni, Ylöjärveltä kotoisin oleva
toisen vuoden KoRKkilainen. Semiaktiivisena
pyörin eri tapahtumissa, illanvietoissa ja saunailloissa, joten varmasti törmäillään! Oon
tutorina just teitä varten, ihmetellään sitten
yhdessä mitä tää yliopistoelämä oikein on.
Ootan jo innolla syksyä ja teitä fuksipalleroisia.

Noora Tauriainen
Heips! Oon Noora, kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamosta. Alotan syksyllä toisen vuoden opinnot ja toimin tutorina auttamassa teitä uusia fukseja alkuun tässä
vähän hullussa yliopistoelämässä. Oon myös mukana järkkäämässä teille kaikkea
kivaa puuhaa (lue: bile-etkoja, miksei vaikka jatkojakin, sitsejä, saunailtoja, kyykkäharjottelua jnejne), jotta teidän fuksivuodesta tulee vähintäänki yhtä huikee ku
mun omasta. Siinä sivussa sit pelailen lentopalloo ja häärään kuntosalilla ja lenkkipoluilla.

Antti Lindell
Morjensta, Antti täällä! Toista vuotta alotteleva etelän
vetelä. Oli huippu fuksivuos, niin aattelin tulla Valtterin
kanssa pitää huolta että tekin viihdytte. Meikäläinen
tulee pyörimään aktiivisesti kaikennäkösissä tapahtumissa ja koulultakin saattaa löytää. Tulkaa rohkeasti
juttelemaan kaikesta maan ja taivaan väliltä, varsinkin
kaljanjuonti seura kelpaa aina.

Valtteri Kallio
Jooh elikkäs Hämeenkyröstä tuleva beerpongin ja rentoilun luvattu mies. Fuksivuosi oli ainakin itselle tähän
astisista vuosista paras ja nyt on hyvä aloittaa toista
vuotta ja päästä opastamaan omia fukseja ”talon tavoille”. Siitä kuuluisasta Wapusta sen verran, että oli se
vaan yksi saat**an työmaa ja samalla vuoden parhaat
kaksi viikkoa, sitä kannattaa odottaa. Toivottavasti nautitte fuksivuodestanne yhtä paljon kuin minä itse ja ennen kaikkea tervetuloa TTY:lle rakkaat fuksit!
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Jesse Backman
Terve vaan, mä olen Jesse ja nyt toista vuotta
TTY:llä. Kotoisin Hyvinkäältä, mutta en silti harrasta pesäpalloa. Lähdin tutoroimaan näyttääkseni
teille uusille fukseille mikä tässä teekkaritouhussa on niin hienoa. Rennolla meiningillä menossa,
tuu juttelemaan mistä vaan! P.S. Toimin myös Limumiesliiton faniklubin puheenjohtajana!

Oskari Levy
Moi, olen Oskari, Leppävirralta. Aloitan toista vuotta TTYllä
maisterivaiheessa. Minut tapaa
kiltahuoneella juomassa kahvia
ja pelaamassa korttia, ja mm.
moottoripyörät kiinnostaa. Tule
nykäisemään hihasta, jos on mitään kysyttävää.

Matti Välimaa
Moro! Kolmatta vuotta aloittava ja ensimmäistä kertaa tutorina oleva kaveri Tampereelta. Olen luonteeltani rento ja tulen kaikkien kanssa hyvin toimeen. Nähdään syksyllä!

Johannnes Salo
Johannes aka Juhannus - jokaisen KoRKkilaisen
rakastama kostea keskikesän juhla. Herwoodin
metsissä puumien hellässä huomassa tälle 2. vsk
koneteekkarille on opastettu oikeaoppiset tequilan juonn... siis tutoroinnin salat. Lähestulkoon
ns. bättre folk från Åbo - tervetuloa jahdille, välkommen om bord.
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Jyri Raninen
Edeltäjänsä väistyessä tulevan sukupolven tieltä tehtävästään ottaa tämä (koodi)
jumala automaation lehtorin säkenöivän
viitan harteilleen. Puumien perinteitä
kunnioittaen hän tekee parhaansa, että
fuksivuosi olisi yhtä täynnä glitteriä kuin
Ankkalinna eräänä talvisena iltana. Vapaa-aikanaan Jyri nauttii (sivistyneesti)
tequilaa, kalastaa (kuha ei oo hauki) ja
tietysti nablaa.

Mikko Síren
Jokaiselle Tampereen teekkarille tuttu,
eikä jallu, ihme kyllä, ole nyt tarkoittamani juttu.
Nimen Mikkosi minulle antoivat puumat,
jokaisen tuntemat naiset kuumat,
syksyllä teitä kuitenkin odottavat
orientaatioviikon huumat.
Pyöräni kyytiin mahtuu fuksi tai pari,
tiukan paikan tullen myös koodijumala
Ari.

Sampo Lehtinen
Morjestaa, minoon Sampo, neljättä vuotta
alotteleva koneteekkari Jämsästä. Meikäläisen pystyy bongaamaan valtaosasta killan
järkkäämistä tapahtumista, välillä jopa järkkäämässä niitä, ja toisinaan myös koululta.
Heti ekasta päivästä alkaa vyöry tapahtumia,
joiden keskellä saattaa mennä helposti vähän
hämilleen ja sillasessa tilanteessa saa tulla
kysymään neuvoa. Mahdollisimman moneen
kannattaa pyrkiä osallistumaan, sillä fuksivuosi heilahtaa vauhdilla. Ota siis kesä rennosti ja
nähdään elokuussa.

Tuulia Kusmin
Heippa! Olen Tuulia (Tutu), kolmatta vuottaan TTY:llä aloittava koneteekkari. Tulen Rovaniemeltä
mutta nyt olen asunut jo kuusi vuotta Tampereen hellässä ja lämpimässä syleilyssä. Harrastan
taekwon-doa, koiran kanssa jolkottelua ja killan aktiivina toimimista. Tule rohkeasti kysymään ja
jutteleman jos kaipaat apua jossain asiassa! Syksyllä nähdään!
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Jenko & Schmidt – Operation KoRK
He ovat onnistuneet soluttautumaan Koneenrakentajakillan sisäpiiriin fuksivastaaviksi naamioituneina. Ja heidän tehtävänään on opastaa ja siivittää tulevien fuksien tie kohti teekkariutta
fysiikan oppilaslaboratorion vaatimalla tarkkuudella ja huolellisuudella.
”Chemistry’s the one with the shapes and shit, right?”

Onnittelut teille, uudet fuksit, nappiin osuneen haun ja opiskelupaikan johdosta vielä meidänkin puolestamme! Googlen, Wikipedian ja Turun Sanomat voitte tulevan lukuvuoden ajaksi
korvata puhelinnumeroillamme. Ottakaa rohkeasti yhteyttä jo vaikka kesän aikana puhelimen,
sähköpostin tai Facebookin kautta, mikäli jotain kysyttävää tulevasta fuksivuodesta päähän
pälkähtää.
Elokuussa nähdään!
Jaakko & Roope
Fuksivastaava Jenko ”Jaakko Joukio”, 3.vsk
jaakko.joukio@student.tut.fi, 0408256089

Fuksitoimari Schmidt ”Roope Yli-Pukka”, 2.vsk
roope.yli-pukka@student.tut.fi, 0409350116
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Kerhotoimintaa TTY:llä
TTY:llä toimii yli 60 erilaista kerhoa. Kerhot on jaettu opintoja tukeviin ammattiainekerhoihin,
harrastekerhoihin, liikuntakerhoihin ja kansainvälisiin kerhoihin. Kaikkiin kerhoihin voit tutustua interverkossa osoitteessa www.ttyy.fi/ylioppilaskunta/alayhdistykset/kerhot
Ensimmäisten viikkojen aikana on tarkoitus tutustua TTY:n kerhotoimintaan tutorryhmän kanssa. Kannattaa etukäteen tutustua kerhoihin, jotta voi pyytää tutoria kierrättämään mielenkiintoisia kerhoja läpi. Alle on poimittu muutama erityisesti koneteekkaria kiinnostava kerho.

Tampereen Teekkarien Moottorikerho
Tampereen Teekkarien Moottorikerho TTMK järjestää erilaisia
leikkimielisiä moottoriurheiluun liittyviä tapahtumia ja kerhohuone toimii kokoontumispaikkana kaikenlaisista motorisoiduista härveleistä kiinnostuneille. Kerhon toimintaan liittyy
olennaisena osana myös ajoneuvojen huolto, korjaus ja rakentelu.
Mikä: Moottoriajoneuvoista kiinnostuneiden harrastekerho
Mitä tekee: Järjestää leikkimielisiä kiihdytyskisoja, pujotteluita, ratapäiviä, taloudellisuusajoja ym. Kerhohuoneella on
runsas valikoima autolehtiä, PlayStation autopeleineen sekä
syötävää, juotavaa ja seuraa. Kerholla on autonkorjausta, yms.
tarkoitusta varten talli Tampereen Ruskossa. Talvella moottoripyörät saa kerhon lämpimään talvisuojaan.
Interweb: http://ttmk.fi

Pullonkaula
Kiinnostavatko robotit, 3D-printtaus tai laserteknologia? Tai
sitten IoT -sovellukset, sähkö, tekninen suunnittelu ja nikkarointi? Saunaillat ja ekskursiot? Pullonkaula on siinä tapauksessa oikea ammattiainekerho sinulle! Pullonkaula tuo Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat eri aloilta saman pöydän
ääreen.
Mikä: Tuotantotekniikan ammattiainekerho
Mitä tekee: Pullonkaulalla keskiössä on tekemisen meininki ja
naiset. Kevään 2016 valmistuneita projekteja ovat muunmuassa drinkkirobotti modernista ABB IRB-1200 robotista, 3D-suklaatulostin sekä teekkarikastekorin älyllistämisprojekti. Uusia
projektin aiheita riittää - muunmuassa Adept Viper robotille
uuden sovelluksen keksiminen (beerpong robotti?) sekä uuden
3D-tulostimen rakentaminen. Toiminnassa pääsee harjoittelemaan teknistä suunnittelua ja ohjelmointia. Pullonkaula järjestää myös ekskursioita sekä saunailtoja.
Interweb: http://www.pullonkaula.net

11

Remmi-Team
Remmi-team osallistuu vuosittain Eco-marathoniin, jossa on
tarkoitus päästä mahdollisimman pitkälle litralla polttoainetta.
Remmi-team suunnittelee ja rakentaa itse ajoneuvonsa moottorista ulkokuoreen asti.
Mikä: Taloudellisuusajon harrastekerho
Mitä tekee: Suunnittelee ja rakentaa ajoneuvoja sekä osallistuu Eco-marathoniin.

Castor

Castor on avaruustekniikasta, raketeista, roboteista ja yleisestä
rakentelusta kiinnostuneiden kerho, jossa väsääminen ei koskaan lopu kesken. Jäsenistömme käytössä on hyvä valikoima
työstökoneita ja työvälineitä juotoskolveista metallisorviin.
Mikä: Avaruusteknillinen harrastekerho
Mitä tekee: Kerhon toiminta koostuu yhteisistä tapaamisista ja
erilaisesta järjestetystä toiminnasta, kuten excursioista. Olemme rakentaneet mm. TTY:n suurimman 3D-printterin ja ennätyksiä rikkoneen hybridimoottoriraketin. Tällä hetkellä rakennamme CNC jyrsintä ja laitteistoa sähköpurjeen testaamiseksi.
Järjestämme myös rakettikursseja, joilta saa omat luvat ostaa
moottoreita ja lennättää pienoismalliraketteja.
Interweb: http://castor.cc.tut.fi

Kavitaatio
Kavitaatio on hydrauliikassa ilmiö, joka harvoin on järjestelmän
toiminnan kannalta toivottavaa. Tämän termin mukaisesti on
saanut nimensä myös Tampereen Teknillisen Yliopiston hydrauliikan ja automatiikan ammattiainekerho, joka on ollut toiminnassa jo vuodesta 1979. Kerhon tarkoituksena on toimia
linkkinä opiskelijoiden, Hydrauliikan ja automatiikan laitoksen
sekä yritysmaailman välillä.
Mikä: Hydrauliikan ja automatiikan ammattiainekerho.
Mitä tekee: Kavitaatio tarjoaa opiskelijalle kontakteja alan yrityksiin excursioiden ja muiden projektien muodossa. Kerhon
kautta avautuu monia mahdollisuuksia tulevaa työuraa ajatellen. Hauskanpitoa ja saunailtoja kuitenkaan unohtamatta.
Interweb: http://www.kavitaatio.fi
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TEK tervehtii
Hei kaikki uudet koneen opiskelijat!
Olette tehneet huikean valinnan liittyessänne
meidän konetekniikan opiskelijoiden joukkoon!
Tässä lehdessä olette huomanneet, että Koneenrakentajakilta on TTY:n koneen opiskelijoiden kilta. Olen kiltamme TEK-kiltayhdyshenkilö
ja toimin siis linkkinä TEKin ja kiltamme välillä.
Mitä tämä TEK tarkoittaa ja mitä se tekee?
TEK tulee sanoista ”TEKniikan akateemiset” ja
se on siis käytännössä meidän tekniikkaa yliopistossa lukevien liitto, joka ajaa meidän etujamme sekä työ- että opiskeluasioissa. Tämä
tarkoittaa sitä, että teidänkin tulevaisuuden
etujanne ajetaan jo nyt. Opiskelijalle jäsenyys
TEKissä on parasta, koska se ei maksa mitään.
Kaikesta muusta hyvästä, mitä TEKin jäsenenä
saatte kerron sitten vielä lisää, kun nähdään
TTY:llä ensimmäisellä viikolla. Mikäli jokin arvuuttaa mieltä jo ennen elokuun loppua, lisätietoa TEKistä ja opiskelijajäsenyydestä löydätte
täältä: www.tek.fi/jasenyys/opiskelijajasenyys

Jotkut tämän lehden saajat saattavat mennä
ennen TTY:tä vielä asevelvollisuuttaan suorittamaan. ILMAISIA vinkkejä heille! Intissä tai
siviilipalveluksessa saattaa ottaa jossain välissä
hiukan kaaliin, mutta niistä kuukausista voi olla
hyötyäkin: voitte hakea esim. TOASin asuntoa jo
nyt! Yksiöihin kun on noin vuoden jonot. Ja asevelvollisuuden suorittamisen aikana hakemusta
saa kelluttaa, ettei asuntoa saa liian aikaisin.
Sitten kun on velvollisuudet suoritettuna, on
mukava aloittaa uudet kujeet TTY:llä. Nähdään
teidän kanssa myöhemmin!
Nyt syksyllä aloittaville: tehdään teidän kanssa
ensimmäisestä viikosta MAHTAVA. Se voi olla
kaikessa uutuudessaan väsyttävä, mutta todella
palkitseva. Sitä jokainen muistelee vielä vuosienkin päästä. Lähtekää vain täysillä kaikkeen
uuteen mukaan!
TEKin ja KoRKin puolesta huikeaa loppukesää ja
nähdään sitten elokuun lopussa!

Vaihdetaan sitten vielä rennompiin puheenaiheisiin. Olette monet tulossa melko uudenlaisiin meininkeihin kesän jälkeen, ettekä välttämättä tiedä mitä odottaa. Pitäkää nyt vielä
ennen TTY:lle tuloa hauskaa älkääkä stressatko
liikaa tulevasta. Muistan hyvin oman kesäni
neljä vuotta sitten ja tuli kyllä mietittyä moneen otteeseen, mitä sitä on oikein syksyllä
luvassa: asunnon hankinta, yksin asuminen ja
muut uudet kuviot. Ottakaa asioista selvää jo
hiukan etukäteen, niin sitten voi olla rennosti yliopiston alkuun asti. Kyllä ne asiat saa hoidettua helpolla ja kysykää tarvittaessa apua.
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Ekojen viikkojen aikataulut
HUOM. Aikataulut ja paikat saattavat vielä muuttua, lisäinfoa tutoreiltanne!

29.8.

17:00-18:00

30.8.

31.8.

Leffailta

Fuksisauna Ykin
kanssa, teekkarisauna

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

Back to School,
21:00-22:00 Cupola
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1.9.

Beach Partyt Wake
Valleyssa

Slack-pikaopas
KoRKilla on jäsenistön vapaa-ajan chättäilyä varten käytössä keskustelualusta Slack,
jossa voi keskustella muiden kiltalaisten
kanssa. Alustalla voi keskustella vapaasti
aiheesta kuin aiheesta, ja luoda uusia sekä
suljettuja että avoimia kanavia tarpeen
mukaan esimerkiksi harkkaryhmiä tai INSYS-valitusta varten (INSYSistä lisää koulun
alettua). Slackin kautta saa muun muassa
killan hallituslaiset kätevästi kiinni.
Slack toimii niin internetissä kuin mobiiliäppinäkin, ja saa sen desktopillekin omaksi
sovelluksekseen. “Slack on vähän ku irc mut
nykyaikaa.”

KoRKin slack-tiimiin voi liittyä koulun tarjoamilla sähköpostitunnuksilla osoitteessa:
koneenrakentajakilta.slack.com
Fuksina saatte spostitunnarit vasta ensimmäisellä kouluviikolla, mutta lisäkysymyksiä saa
pistää jo kesän aikana osoitteeseen roosa.mattila@student.tut.fi
Pistäkää släcki mieleen ja liittykää keskusteluihin heti fuksivuotenne alussa!
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