FuksiRuuvi
Koneenrakentajakillan uusien opiskelijoiden infolehti 2017
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Pääkirjoitus
Teksti: Teemu Toivonen
Onnittelut hyvä opiskelija!

kaa hyvällä käytöksellä tämän etuoikeuden
säilyminen jatkossakin.

Pitelet käsissäsi (tai mahdollisesti katsot
sähköisenä joltain laitteelta) Kuninkaallisen Koneenrakentajakillan tuleville fukseille
(fuksi = ensimmäisen vuoden opiskelija)
suunnattua julkaisua, jonka tarkoituksena on antaa sinulle ensikosketus opiskelijamaailmaan konetekniikan opiskelijana
TTY:llä. Onnea!

Näin lopuksi muistutus, joka varmasti esiintyy vielä monilla tämän julkaisun lehdillä: muistakaa ottaa ensimmäisestä
vuodesta kaikki irti! Sekä opinnoista, että
moninaisista vapaa-ajan aktiviteeteista.
Kaiken juhlimisen keskellä ei pidä varsinaista opiskeluakaan unohtaa.

Näiden sivujen jälkeen olet askeleen viisaampi siitä, mikä sinua fuksiviikkoina
ja siitä eteenpäin odottaa. Astut tuohon
mystiseen teekkareiden maailmaan, josta
ei ole paluuta. Teekkariutta tosin joudut
vielä hetken odottamaan, sillä teekkarit
syntyvät vasta Tammerkosken kuohuissa
wapun loppupuolella (wappu = lähes kaksiviikkoinen spektaakkeli, joka alkaa Tampin paljastuksesta). Siihen asti joudut katselemaan maailmaa fuksin silmin.

Onnea ja menestystä valitsemallesi tielle!
Tervetuloa!
-Teemu ”limu ’15” Toivonen,
päätoimittaja

Erityismainintana TTY:stä ja (yleensäkin
tekniikan alan yliopistoista) voi mainita erittäin kattavat mahdollisuudet vapaa-ajan
harrastuksiin. Kilta- ja kerhotoimintaa
on varmasti jokaiseen makuun ja jokainen löytää varmasti omansa, oli se sitten
urheilua, tekniikkaa tai vaikka musisointia. Kerhoista ja kiltatoiminnasta lisätietoa
löytyy tämän lehden seuraavilta sivuilta.
(Huom. lehdessä esitelty tarkemmin vain
kiltaamme lähellä olevia ammattiainekerhoja. Lisää kerhoja esimerkiksi osoitteessa
ttyy.fi) Erityistä on myös se, että meillä on
mahdollista päästä yliopiston tiloihin vapaasti 24/7. Tätä ei taida muissa Suomen
yliopistoissa juuri esiintyä, joten varmista-
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Puheenjohtajan
tervehdys
Teksti: Tuulia Kusmin
Heippa juuri sinulle uusi fuksi!

toja. Hallitukseen ja toimaristoon valitaan
joka vuosi uusia tekijöitä mukaan kehittämään kiltaamme eteenpäin ja tuomaan
uusia näkökantoja asioihin. Omasta puolesta voin vain suositella, hallituksessa
toimiminen on mahdollistanut sen että
olen saanut antaa oman panokseni killalle
ja olla mukana tekemässä kaikkea hienoa!
(Ja saanut ihan mukavat cv-merkinnät)
Suosittelen lähtemään mukaan rohkeasti
ja ennakkoluulottomasti killan toimintaan
mukaan, nämä ovat niitä ns. hyviä hommia. Hallituslaisia saa ja pitääkin tulla nykimään hihasta ja kysellä toiminnastamme
enemmän!

Onneksi olkoon, olet tehnyt hienon valinnan hakiessasi ja päästessä TTY:lle lukemaan konetekniikka! Hakustressi on ohi ja
jokainen varmasti odottaa jo innolla mitä
syksy tuo tullessaan uuden koulupaikan
myötä.
(Kuninkaallinen) Koneenrakentajakilta (ry)
eli KoRK, tulee sinulle toivottavasti heti ensimmäisestä päivästä alkaen tutuksi. KoRK
on koneteekkareiden oma etujärjestö, joka
pitää huolta jäsentensä viihtyvyydestä, kofeiinin määrästä veressä ja antaa tukea läpi
opiskelujen, fuksista diplomi-insinööriksi asti! Järjestämme tapahtumia ja tarjoamme jäsenille erilaisia palveluja, kuten
esimerkiksi juuri uudistetun kiltahuoneen.
Jäseneksi pääset liittymään helpoiten
maksamalla lukukausimaksun yhteydessä
kiltamaksun (5€).

Syksy saapuu nopeammin kuin uskottekaan, muistakaa levätä siis kesällä ja latailla
akkuja tulevaa vuotta varten. Tulet oppimaan todella paljon uusia asioita liittyen
kouluun, sekä teekkarikulttuuriin. Tulet
tapaamaan satoja uusia ihmisiä, muita
fuksipalleroita, vanhoja setiä ja tätejä,
sekä kaikkia siltä väliltä. Voidaan ajatella
myöskin että hyväksymiskirjeesi on kuin
kirje Tylypahkaan, tulet löytämään uuden
ja ihmeellisen maailman TTY:n hellästä
huomasta. Oppainasi tulevat toimimaan
tutorit, sekä myöskin vanhemmat tieteenharjoittajat saunan lauteilta tai kiltahuoneen korttiringistä. Antakaa uusien
kokemusten viedä, mutta älkää unohtako
tärkeintä eli opiskelua!

Kiltamme on vanha ja perinteikäs, tänä
vuonna juhlimmekin 50-vuotista taivalta
punaisissa haalareissa. Syksyllä onkin odotettavissa kaikkea hienoa juhlavuotemme
kunniaksi ja toivottavasti sinäkin olet kanssamme mukana menoissa. Killastamme
löytyy aktiivisia teekkareita ja mahdottomasti yhteishenkeä, kuten sloganimmekin
sanoo; KoRK-kaikkien kaveri. Tämä pätee
niin killan sisällä kuin myös siinä, että
teemme paljon yhteistyötä muiden TTY:n
kiltojen kanssa.
Killan aktiivina toimiminen on hienoa, siinä tutustuu uusiin ihmisiin ja saa myös
harjoitella työelämän kannalta tärkeitä tai-

Toivottavasti fuksivuodestasi tulee maaginen ja ikimuistoinen kokemus!
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Kesäisin terkuin ja syksyllä nähdään,
Tuulia “tutu” Kusmin, Puheenjohtaja

Teksti: Miika Kröger

Limumiehen
tervehdys

Terve mieheen ja ehkä jopa muutamaan
naiseen! Limumiestenliitto tahtoisi tuoda
uusien fuksien tietoisuuteen muutaman
heille elin(tirsk)tärkeän asian:

täytyy aina hyväksyttää kilpailun virallisilla tuomareilla, joina toimivat nykyinen,
tai jokin vanhoista Limumiehistä; muuten
ei pisteitä heru. Niin video-, kuva-, tai ns.
”livenä” tuomarille esitetty materiaali
suorituksesta kelpaa. Viime vuosien kunnioitettavimpia pisteen arvoisia suorituksia ovat muun muassa: Portaissa astumisen unohtaminen, antaumuksellinen
karaoken laulaminen pikkujouluristeilyllä
(tupla pisteet), upea kravatti, sekä selän
polttaminen kamiinan piipussa. Limukoneen kylkeen tulee ilmestymään heti
lukuvuoden alussa Vuoden 2018 Limumies –kisan reaaliaikainen pisteseurantataulukko, jotta jäsenistö pysyy kärryillä
kandidaattien sijoittumisesta. Onnea
kisaan!

Ensinnäkin, virvoitusjuoma on yleinen
nimitys eri tavoin valmistetuille alkoholittomille tai vain vähän (enintään 2,8
%) alkoholia sisältäville juomille. Niitä
voidaan nauttia sekä ruoan kanssa että
sellaisenaan janon sammuttajina. Virvoitusjuomia ovat esimerkiksi kivennäisvedet, hedelmämehu- ja esanssilimonaatit,
alkoholittomat viinit ja kalja.
Näin kertoo wanha kunnon Wikipeedia.
Edellä mainitut faktat Sinä, arvoisa lukija, varmasti jo tiesitkin, mutta tiesitkös
kuules sitä, että moisia (alkoholittomia)
juomia voit hankkia DUO:ssa sijaitsevien
kartelliketjujen liikkeiden lisäksi myös
Koneenrakentajakillan
kiltahuoneelta
KoRK:n omasta virvoitusjuoma-aparaatista, eli kansankielellä limukoneesta! Ja
vieläpä varsin huokeaan hintaan. Jihhhuuuu!

Siinäpä varmaan tärkeimmät. Istuvana
Limumiehenä tahtoisin vielä näin lopuksi toivotella juurikin Sinut tervetulleeksi
Koneenrakentajakillan
kiltahuoneelle
nauttimaan keskinkertaisesta seurasta,
sekä juomaan koulun parhainta limua!
Ryyppäilemisiin!
Terv. Limu ’17

Toisennakin, uusi lukuvuosi merkitsee
jälleen kerran uuden Limumieskisan
alkamista. Limumieskisa on kaikille KoRKkilaisille, ja miksei muillekin, avoin kilpailu, jonka perimmäisenä tarkoituksena
on valita Koneenrakentajakillalle uusi Limumies seuraavalle hallintokaudelle. Kisa
on raaka, rankka, jännittävä, sekä oikeudenmukainen. Pisteitä kandidaateille
jaetaan kaikesta mitä tekee. Suoritukset
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Opintoneuvojan
tervehdys

Teksti: Noora Leikari

Tervehdys tulevat fuksit!

Rentoa loppukesää ja syksyllä nähdään!

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa
opiskelemaan konetekniikan diplomi-insinööriksi! Konetekniikka kuuluu Teknisten tieteiden tiedekuntaan. Perusopintojen jälkeen opinnot painottuvat oman
tutkinto-ohjelman mukaisesti.

Terveisin,
Noora Leikari
Konetekniikan opintoneuvoja
opintok@tut.fi

Yliopisto-opiskelu eroaa huomattavasti
aikaisemmasta opiskelustanne. Uusi kaupunki ja uudet ihmiset voivat hermostuttaa. Onneksi apunanne on aina iloiset
ja auttavat tutorit! He ovat vanhempia
opiskelijoita, jotka auttavat teitä kaikissa
ongelmatilanteissa. Tutorit opastavat teitä liittyen kursseihin, niiden valintaan,
kampukseen, kaupunkiin ja ennen kaikkea mitä on olla Tampereen teekkari.
Myös oma tutorryhmä helpottaa opintojen aloittamista ja tukee tutustumista
uusiin ihmisiin.
Olen teidän opintoneuvojanne. Opintoneuvoja auttaa teitä opintojen suunnittelussa ja HOPSiin liittyvissä asioissa läpi
teidän koko opiskeluaikanne. Se kysymys
opinnoista mihin tutor ei osaa vastata,
opintoneuvoja osaa. Opintoneuvojaan voi
olla yhteydessä spostilla tai tulla käymään
neuvonta-aikoina, jotka ilmoitan 1. periodin alussa. Jos siis jokin asia opintoihin
liittyen askarruttaa yhtään, ota ihmeessä
yhteyttä!
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Olisiko teillä hetki
aikaa puhua TEKistä?

Teksti: Oliver Rantalainen
Kuva: Joonas Pulkkinen

kiltahuoneelle kaikki ovat tervetulleita,
joten rohkeasti vain mukaan. Vanhemmat
opiskelijat mielellään ottavat uudet naamat mukaan kortinpeluuseen, auttavat
alkupään kurssien kanssa – jos osaavat
– ja ottavat uusia haasteita änärissä kun
samat naamat on piesty satoja kertoja. Ensimmäisen viikon aikana tutorinne
näyttävät teille missä kiltahuoneemme sijaitsee, joten kun me vanhemmat opiskelijat tulemme paikalle sitä seuraavina
viikkoina, toivon näkevän teidät kaikki
nauttimassa kiltahuoneemme antimista!

Hei kaikille!
Uusille opiskelijoille onnittelut loistavasta valinnasta opiskelualan ja -kaupungin
suhteen, ja vanhoille sedille soosoo. Ymmärrän, että tämän fantastisen kiltalehtemme fuksinumeron lukeminen on
parasta kiltahuoneella kahvin kera, mutta
menkääs nyt sinne luennoille, jotta valmistutte joskus.
Toivottavasti tämä lehti on jo onnistunut kertomaan teille, arvon tulevat fuksit,
joitain perusasioita tulevasta opinahjostanne ja siihen liittyvistä termeistä. Tässä
joka tapauksessa nopea katsaus sanoista,
joilla pääsette alkuun:

-Tutor Tutorit toimivat teidän fuksien
akateemisina isoveljinä ja -siskoina. Kun
ensimmäisenä päivänä tulette kampukselle ja olette aivan pihalla kaikesta, nämä
arjen sankarit tulevat ja kertovat teille kaiken mitä tarvitsette, jotta uusi elämänne
tamperelaisina teekkareina sujuisi mahdollisimman mallikkaasti. Tutoreilta saa ja
kuuluu kysyä niitä kuuluisia tyhmiä kysymyksiä.

-Fuksi Ensimmäisen vuoden opiskelija. Kuolee wappuna ja uudelleensyntyy
teekkarina Tammerkosken kuohuissa.
-Kilta Samaa alaa opiskelevien ainejärjestö. Meidän kiltamme on KoRK eli
Koneenrakentajakilta. Killat pitävät huolta jäseniensä eduista, järjestävät tapahtumia ja toimivat opiskelijoiden perheinä.

-TEK
TEKniikan akateemiset. TEK
on siis yliopistoissa tekniikkaa lukevien
ja lukeneiden liitto, joka pitää huolta
jäsenistönsä eduista. TEKin palveluihin
kuuluvat mm. lakipalvelut ja urapalvelut,
joissa TEKin antamien ohjeiden perusteella voi esimerkiksi käydä työsopimuksensa
läpi, jotta siellä ei ole mitään hämärää. Tai
jos on laiska voi työsopimuksen lähettää

-Kiltahuone Kiltahuone on kuin opiskelijoiden toinen olohuone. Tekeekö mieli pelata änäriä? Tule kiltaan. Onko hyppärillä
tylsää? Tule kiltaan. Tekeekö mieli kahvia luentotauoilla? Tule kiltaan. Meidän
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TEKin lakimiehille läpikäytäväksi. Tärkeimmät asiat opiskelijoille ovat kuitenkin se,
että TEKin opiskelijajäsenyys on maksutonta, sekä TEKin jäsenilleen erilaisissa
tapahtumissa tarjoama makkara ja huikeat tarve-esineet, joita ilman opiskelijat olisivat pulassa. Viime vuosina TEK on
esimerkiksi jakanut vöitä ja aurinkolaseja.
Osoitteessa www.tek.fi voit tutustua TEKkiin jo etukäteen.

Tsemppiä kaikille kesään,
TEK- kiltayhdyshenkilönne
Oliver Rantalainen
0400252893
oliver.rantalainen@student.tut.fi

Nyt kun on saatu tärkeimmät asiat käytyä
läpi voisin esitellä itseni.
Morjesta! Olen Oliver ja olen n. vuoden KoRKkilainen. Toimin kiltamme hallituksessa TEK-kiltayhdyshenkilönä, eli
pestinäni on toimia linkkinä kiltamme ja
TEKin välillä. Tulen syksyn aikana paistamaan teille TEKin tarjoamaa makkaraa,
jakamaan teille TEKin haalarimerkkejä ja
muuta TEK aiheista hyödyllistä tavaraa,
sekä kertomaan teille miksi teidän kannattaisi olla TEKin jäseniä (Muunkin takia,
kuin että se on ilmaista). Mutta niistä
asioista lisää syksyllä, nyt kehotan teitä
kaikkia ottamaan ilon irti kesästä ja rentoutumaan kunnolla ennen kuin rankka
fuksivuotenne pyörähtää käyntiin. Nähdään syksyllä!
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KoRKKi auki!
Teksti: Petteri Niemi
Koneenrakentajakilta, lyhyemmin KoRK,
on Tampereen teknillisen yliopiston
konetekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö eli kilta, jonka jäseneksi sinun kannattaa liittyä heti lukuvuosimaksun maksamisen yhteydessä. Killan ensisijaisena
tehtävänä on yhdistää alan opiskelijoita,
ajaa jäsentensä etua ja toimia opiskelijoiden yhdyssiteenä teollisuuteen sekä
muihin alan toimijoihin. Näkyvin osa
killan toimintaa on kuitenkin yleensä
sen tarjoamat ja järjestämät palvelut ja
tapahtumat.

Kirkkari -XQ:lla Aitikin kaivoksella.

TTY:n killoista Koneenrakentajakilta on
toiseksi vanhin ja saavuttaa tämän vuoden joulukuussa kunniakkaan 50 vuoden
iän. Tätä merkkipäivää juhlistetaan killan
historian tiettävästi suurimmilla vuosijuhlilla! Jäsenmäärältään KoRK on koulun
kolmanneksi suurin. Killan pitkän historian varrelta on jäänyt elämään perinteitä,
joista osa on hengissä edelleen. Näistä
perinteistä mainittakoon syksyn varmasti
paras opiskelijasisävesiristeily KoRK-Cruising, joka järjestettiin ensimmäisen kerran
vuonna 1980. Juhlavuosi näkyy kaikissa
killan tapahtumissa tavalla tai toisella, ja
siksi oletkin tehnyt parhaan mahdollisen
valinnan päättäessäsi hakeutua KoRKille
juuri tänä vuonna!

Fuksille syksyn tärkeimpiä tapahtumia
ovat killan omat Fuksisitsit sekä Fuksi-XQ,
joissa tutustutaan pariin tärkeimpään
teekkarikulttuurin kulmakiveen - sitseihin ja ekskursioihin. Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa nautitaan ruokaa ja juomaa sekä lauletaan niin, että
vähintään koko kortteli raikaa. Ekskursio
taas tarkoittaa opintomatkaa, jolla tutustutaan esimerkiksi alan yritykseen sekä
kohdekaupungin kulttuuriin ja nähtävyyksiin hauskanpidon kautta. Fuksiekskursio
on hyvä tapa valmistautua jokakeväiseen
Kirkkari-XQ:n, joka suuntautuu vuorovuosin Oulussa, Lappeenrannassa, Otaniemessä sekä tietysti meillä Tampereella
järjestettäville Suomen koneteekkarien
Kirkastusjuhlille eli Kirkkareille. Fuksivuoden tapahtumista kannattaa ottaa kaikki
irti, sillä aktiivisella osallistumisella teet
Koneenrakentajakillasta kodin, josta on jo
valmistuneenakin vaikea lähteä pois.
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KoRKkilaisten fyysinen koti, kiltahuone,
on varsinkin koulupäivinä tärkein killan
tarjoama palvelu. Siellä jokainen killan jäsen voi nauttia kahvia huokeaan
20 sentin hintaan, kuunnella musiikkia,
pelata korttia tai pleikkaripelejä, keskustella ajankohtaisista aiheista tai ehkä
jopa opiskella. Onhan kiltahuone myös
mainio paikka hörppäillä virvokkeita iltaisin opiskelijatovereiden seurassa.
Viime vuonna remontoidun kiltahuoneen
sohvat hohtavat uutuuttaan ja ovat
muuten tänä keväänä suoritetun tutkimuksen mukaan koulun korkeimmat
merenpinnasta mitattuna. Sohvien lisäksi kiltahuoneella sinua odottavat uusin
Tekniikan maailma, Aku Ankka, Cosmopolitan, Tiede-lehti, mukavat ihmiset ja
lämmin tunnelma, eikä koko kampukselta
oikeastaan löydy parempaa paikkaa.

Tunnelmia KoRK-Cruisingilta.
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Fuksivastaava
esittely
Bonnie & Clyde – Hillsborosta Herwantaan
1900-luvun alkupuolella he ryöstivät useita pankkeja, pikkukauppoja ja huoltoasemia. 2017
syksystä alkaen he pitävät huolta Koneenrakentajakillan tuoreista fukseista ja ohjaavat sekä
auttavat yhdessä tutoreiden kanssa heidät läpi fuksivuoden, kohti Tammerkosken kuohuja.

Onnittelemme teitä, uudet fuksit, loistavasta valinnasta sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta. Googlen, Wikipedian sekä Kainuun Sanomat voitte tulevan lukuvuoden ajaksi
korvata puhelinnumeroillamme, sillä me olemme ne, joilta kannattaa ja saa kysyä mitä ikinä
fuksivuodesta mieleen pälkähtääkään. Ottakaa rohkeasti yhteyttä vaikka jo kesällä Facessa,
maililla tai puhelimitse.
Nähdään elokuussa!
Roope & Janna
Fuksivastaava Roope ”Clyde” Yli-Pukka, 3 vsk
roope.yli-pukka@student.tut.fi, 0409350116
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Fuksitoimari Janna ”Bonnie” Peuranen, 2 vsk
janna.peuranen@student.tut.fi, 0405642914

Ohjeita
fuksivuoteen
Ohjeita fukseille hyvään fuksivuoteen:
-Tutustu rohkeasti uusiin ihmisiin
-Menee rohkeasti mukaan kiinnostavaan kerho/kiltatoimintaan
- Älä perseile yliopiston tiloissa, huom. ainutlaatuiset 24/7 kulkuoikeudet!
-Älä ole känniääliö, jos kuitenkin olet niin koita edes ottaa hölmöilyistä opiksi
-Pidä yllä teekkarien hyvää mainetta kovina, mutta fiksuina juhlijoina
-Juo vettä, muista myös syödä
-Muista opiskella (tehdyt työtunnit korreloivat opintomenestyksen kanssa)
-Matematiikkaan kannattaa panostaa (maksaa itsensä takaisin jatkossa. Joku viisas mies
on myös sanonut, että matematiikka on insinööritieteen selkäranka. Huom. tieteen.. Ei
olla AMKissa)

Muuta:
hyödyllisiä nettiosoitteita
www.kork.fi
www.tut.fi
www.ttyy.fi
www.toas.fi
www.poas.fi
www.opiskelijantampere.fi
https://tite.cs.tut.fi/wiki/irc-ohjeet
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Tutorit esittelyssä
Mitkä?: Tutori on oppaasi TTY:n ihmeelliseen maailmaan
Miksi?: Jotta saat apua ja ohjausta heti alusta alkaen, sekä asiantuntevaa johdatusta
teekkarikulttuurin saloihin. Muista että fuksi-tutor suhde on elinikäinen.
1.
2.
3.
4.
5.

Mitä ainesuuntaa opiskelee tai mikä kiinnostaisi
Mistä olet kotoisin?
Harrastus?
Parasta fuksivuodessa?
Vapaamuotoiset terveiset fukseille

Ossi Laitinen, 2. vsk
Morjestaa ja onnittelut konetekniikalle hakeutumisesta! Olen Ossi ja aloitan syksyllä toista vuotta KoRKilla. Lähtöisin olen eteläisestä Savosta Kangasniemeltä
(nevahööd eli maalta), josta siirryin ihmettelemään
suurta maailmaa kauniiseen ja mahtavaan Hervantaan vuosi sitten. Koululta liikenevällä ajalla harrastan
salilla käyntiä, höntsäilyä erilaisten pallojen perässä,
kaiken näköisiä opiskelijarientoja ja edellisestä
kohdasta seuraavia olotiloja. Fuksivuodessani parasta
oli porukalla tekeminen/hajoilu ja totta kai mahtava
fuksiWAPPU. Muita hetkiä, jotka jättivät vahvan muistijäljen ja osittain poistivat niitä olivat mm. Kirkkarit
ja FuksiWundeRunde. Vahva suositus näille. Tutoriksi
lähdin varmistaakseni omalta osaltani, että teidän 1.
vuodestanne tulee huikea. Neuvoksi fuksiuteen antaisin, että olkaa aktiivisia ja tulkaa rohkeasti tapahtumiin ja istuskelemaan
kiltaan. Fuksivuosi on ainutlaatuista aikaa, josta
kannattaa ottaa kaikki irti, opiskelu ei ole vain pänttäämistä. Tutustukaa siis ihmisiin avoimin mielin ja tulkaa jutulle. Nauttikaahan kesästä täysillä ja elokuussa
nähdään.
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Aleksi Saarilahti, 2. vsk
1. Opiskelin konetekniikkaa ensimmäisen vuoden, kaupallinen ala kiinnostaa.
2. Olen kotoisin Ruovedeltä, joka on pieni paikka
Tampereen ja Jyväskylän välissä.
3. Kaikenlainen urheilu. Päälajina Jääkiekko. Tennis/pingis haasteita otetaan vastaan.
4. KOKO FUKSIVUOSI.
5. Pidetään todella mahtava vuosi ja tehdään se
YHDESSÄ !

Terhi Solin, 2. vsk
Moro! Elikkäs oon Terhi ja Nurmijärveltä alun
perin kotosin eli siis kuitenkin kehä kolmosen
ulkopuolelta. Alottelen syksyllä toista vuotta,
joten kaikki fuksivuoden jännitys on vielä tuoreessa muistissa. Oma fuksivuosi meni erittäin
railakkaasti ja haluan olla mukana tekemässä
teidän vuodesta yhtä mahtavan! Parasta koko
vuonna kuitenkin oli ekana koskeen pääseminen ja tietty se kaste. Ei muuta ku tervetuloa ja
nähdään ima ykkösen luennoilla!

Juulia Vehkalahti, 2. vsk
Moro! Mää oon Juulia, alunperin Ikaalisista kotoisin oleva, mutta sittemmin vahvasti tamperelaistunut toista vuotta aloitteleva koneteekkari. Kaikkien ryyppäjäisten lisäksi harrastan lenkkeilyä, mut voi bongata usein juoksemassa Suolijärven poluilla. Omassa fuksivuodessa oli niin paljon kaikkia huikeita tapahtumia,
mutta ehkä silti parasta oli varmaankin se, että pääsi ekana koskeen. Se vesi vaan
oli aivan p e r k e l e e n kylmää. Vinkkinä teille tuleville fukseille: fysiikan työt kannattaa hoitaa ajoissa ennen kesää kuntoon, ettei tarvii kauniita kesäiltoja kuluttaa
raportin vääntämiseen. Innolla ootan jo syksyä ja teidän näkemistä!
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Topi Tiilikainen, 2. vsk
1. Opiskelin konetekniikkaa ensimmäisen
vuoden, tuotantotalous kiinnostaa
2. Kotoisin Kuopiosta, Pohjois-Savosta
3. Harrastuksena urheilu monessa muodossa
sekä moottorit
4. Parasta fuksivuodessa: Punakoneen porukalla rymyäminen sekä WAPPU!
5. Fiilis kattoon ja menoks!

Ilkka Viita-aho, 2. vsk
Morjenttes fuksit! Mää oon Ilkka, eli Ile eli Iliikka, mitä näitä nyt on. Toimin teidän
oppaaana tulevaa fuksivuotta varten. Oon toisen vuoden korkkilainen, vaikkakin
alkava syksy onkin jo viides kouluvuosi iki-ihanassa Hervannassa. Kuten jälkimmäisestä voi päätellä, tulen alunperin ihan Tampereelta. Tällä hetkellä opiskeluissa kiinnostaa uutuuspääaine eli robotiikka. Kun en istu kiltahuoneella, vietän
vapaa-aikani musiikin ja pyöräilyn parissa. Fuksivuodesta itellä jäi käteen loistava
opiskeluporukka, muistoja(?) hienoista tapahtumista ja jonkin verran noppia. Toivon, että sulle, arvon fuksi, jäisi myös samanlaisia asioita tulevalta vuodelta. Tulevan vuoden tapahtumista odottaisin eniten FuksiWundeRundea (säävaraus :D) ja
sitä kuuluisaa fuksiwappua. Nähdään kiltahuoneella ja tapahtumissa!
Ilkka Viita-aho
0503515047
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Joonas Hyvärinen 2. vsk
Moro! Nimi on Joonas ja tykkään koneista.
Katselisin mielelläni vähän useamminkin
koneita täällä Hervannan huomassa ;) mutta
koska en voi, niin nautin ruuasta, käyn salilla
ja juoksen. Tunnetusti (luminen) wappu on
teekkarin parasta aikaa, joten toivotaan, että
Tammerkosken vesi on ensi vuonnakin yhtä
lämmintä. Nähdään elokuussa!

Miika Kröger, 3. vsk

Kuva: Tatu Lappalainen

1. Konetekniikka
2. Lohjalta
3. Sukellusveneet, kivien keräily ja Hannu(n) Jortikan fanittaminen
4. Fuksivuodesta päällimäiseksi mieleen on jäänyt Kirkkarit, FuksiWundeRunde, Limumiesten sitsit, sekä tietenkin
koskessa virtaava silkin pehmeä ja nivusia mukavasti lämmittävä vesi
5. Morje! Eipä tässä kummempia, ku että latailkaahan akkujanne ja säästäkää rahojanne loppukesä, niin jaksatte
sitten irrottaa kaiken mahdollisen ja mahdottoman tulevasta fuksivuodesta. Kohta nährään!

Sampo Lehtinen, n. vsk
1. Koneensuunnittelua ja tuotekehitystä
2. Jämsästä
3. Frisbeegolf
4. Ehkä fuksisauna
5. Morjestaa, meikäläinen toimii maisterivaiheen
opiskelijoiden tutorina ja vähäsen sellasena yleisenä pyörijänä muiden kanssa. Pitäkää rentouttava kesä ja muistakaa huolehtia nesteytyksestä,
sillä syksyllä alkaa uudet haasteet. Nähää sillo ekana päivän.
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Tuomas Tiihonen 2. vsk
Moikka, olen kaikkien kanssa hyvin toimeentuleva entinen Helsinkiläinen jonka harrastuksiin kuuluu kuntosali ja
lenkkeily. Koulussa kiinnostukseni suuntautuu 3d-mallinnukseen, mikä tulee myös teille fukseille varsin tutuksi
ensimmäisenä vuonna. Omassa fuksivuodessani ehdottomasti parasta olivat kaverit ja hyvä henki mikä vallitsee
Koneenrakentajakillassa. Yksittäisistä tapahtumista parhaana pidinkin KoRKin omaa sisävesiristeilyä syksyllä. Ennen koulun alkua muistakaa kuitenkin lomailla rauhassa ja
elokuussa nähdään. Joten siis tervetuloa TTY:lle.

Sari Lappalainen, 2. vsk
Valinnanvaraa on niin paljon, että vielä ei ole osannut päättää mikä kiinnostaisi eniten. Olen kotoisin
Rauman läheltä pienestä kylästä nimeltä Lappi.
Mitä nyt opiskelun ohella ehtii harrastelemaan,
kaikkea tulee kokeiltua ja Ingress vei mukanaan.
Parasta fuksivuodessa on ne kaikki uudet tuttavuudet ja Wappu ja sen huipentumana kaste.
Vapaamuotoiset terveiset fukseille: fuksivuodesta
kannattaa nauttia, se on kerran elämässä ja se tulee olemaan upea jos sille antaa mahdollisuuden.

Janna Peuranen, 2. vsk
Morjens! Olen Janna, tamperelaisten sekaan soluttautunut Lapin
likka (Kemijärvi ja Rovaniemi mainittu), toisen vuoden koneteekkari, tutori ja fuksitoimari. Killan ja erilaisten tapahtumien lisäksi
minut voi bongata myös salilta tai lenkkipoluilta tai viinitonkkaa
kantamassa. Oma fuksivuoteni oli kokonaisuudessaan oli mahtava ja eniten (tai vähiten) muistoja on muun muassa FWR:stä,
akateemisesta mm-kyykästä, kirkkareista ja tottakai Wapusta (P.S
Wabu ei lobu!) Syksyllä nähdään ja tutustutaan lisää. Pitäkää hauskaa, tapahtumia kyllä riittää ja ainiin tervetuloa TTY:lle rakkaat fuksit.
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Kerhojen esittely
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 koneteekkareita kiinnostavat kerhot.

Tampereen
torikerho

Teekkarien

Moot-

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

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: Taloudellisuusajo harrastekerho
Mitä tekee: Suunnittelee ja rakentaa ajoneuvoja sekä
osallistuu Eco-marathoniin.
Interweb: http://remmi-team.com
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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 teknilliseen yliopiston opiskelijat eri aloilta saman pöydän ääreen.
Mikä: Tuotantotekniikan ammattiainekerho
Mitä tekee: Pullonkaulalla keskiössä on tekemisen meininki ja naiset. Kevään 2016 valmistuneita projekteja ovat
muun muassa drinkkirobotti modernista ABB IRB-1200
robotista, 3D-suklaatulostin sekä teekkarikastekorin älyllistämisprojekti. Uusia projektin aiheita riittää – muun
muassa Adept Viper robotille uuden sovelluksen keksiminen (beerbong robotti?) sekä uuden 3D-tulostimen rakentaminen. Toiminnassa pääsee harjoittelemaan teknistä
suunnittelua ja ohjelmointia. Pullonkaula järjestää myös
ekskursioita sekä saunailtoja.
Interweb: http://www.pullonkaula.net

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 erilaisista järjestetystä toiminnasta, kuten excursioista. Oleme 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
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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

SaFir
SaFir on vuonna 1987 perustettu Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuustekniikan opiskelijoiden
ammattiainekerho. Kerho yhdistää turvallisuustekniikasta kiinnostuneita opiskelijoita järjestämällä excursioita, saunailtoja ja muita mukavia tapahtumia.
Toimintaan mukaan pääseminen on helppoa. Sinun
tarvitsee vain liittyä sähköpostilistalle, jonka kautta
tiedotetaan kaikesta kerhon toiminnasta, avoimista
työpaikoista, erityis- ja diplomitöistä sekä kiinnostavista turvallisuusalan tapahtumista. Listalle liittyminen on ilmaista ja ohjeet liittymiseen löytyvät
sivulta ‘Jäseneksi’. Tervetuloa mukaan!
Interweb: http://www.tut.fi/safir
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Fuksiviikkojen
aikataulu
Ekojen viikkojen aikataulut.
HUOM! Paikat ja ajat voivat vielä muuttua! Lisätietoa tutoreiltanne.
vk34

21.8

22.8

23.8

9

Uusien opiskelijoiden
vastaanottotilaisuus
@Festian iso sali

10

Opintosuunnan
tervetulotilaisuus @
K1704

Opiskelu on POP!
@Festian iso sali

11

Fuksiryhmiin jako @
K1704

Opiskelu on POP!
@Festian iso sali

Infotilaisuus TTY:n
kampuksen palveluista @Festian iso sali

12

Toimintaa tutor-ryhmissä

Toimintaa tutor-ryhmissä

Infotilaisuus TTY:n
kampuksen palveluista @Festian iso sali

13

Toimintaa tutor-ryhmissä

Toimintaa tutor-ryhmissä

Toimintaa tutor-ryhmissä
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Toimintaa tutor-ryhmissä

Toimintaa tutor-ryhmissä

Toimintaa tutor-ryhmissä

Killan etunurtsigrillailut @etunurtsi

Kilta-, passi- ja saunainfo @TBA

24.8
IT-palvelut opiskelijoille
Toimintaa tutor-ryhmissä
Toimintaa tutor-ryhmissä

15
16
17

18

Hervantarastikierros, Lätty lentää @Sulähtö infon jälkeen @ olijärvi, yhteislähtö
obeliski
obeliskilta!
Illanviettoa Peyton
Placessa, yhteislähtö
etunurtsilta!

19
20

The Ekat Bileet
@TBA
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vk35

28.8

12

Tutkinto-ohjelmien
infotilaisuudet @
K1705

13

Tutkinto-ohjelmien
infotilaisuudet @
K1705

29.8

30.8

14

Beach Partyt @
Suolijärvi

15
16
17
18

31.8

Leffailta @TBA

Illanviettoa @bommari

Fuksisauna Autekin
kanssa @Teekkarisauna
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Koneteekkarin

A

G

B

H

ku Ankka, löytyy kiltahuoneen
pöydältä tai ainakin hyllystä

ravitaatiovakio, 9.81 [m/s^2]

ernoullin yhtälö, sopii kitkattomalle kokoonpuristumattomalle virtaukselle

peli

C

iLo-jack, killassa suosittu kortti-

I

ruising, Pyhäjärvellä järjestettävä
KoRKin sisävesiristeily

rc, vanhojen setien keskustelukanava #korkinphuksit #kork

D

J

E

K

F

L

I, pidetään omaleimaisina, rikkaina ja monipuolisina henkilöinä

allu eli jaloviina, yhden tähden *

uler-Bernoullin palkkiteoria eli
ns. tekninen taivutusteoria tulee tutuksi lujuusopinperusteiden kurssilla

[N]

one kone kone kone kone..
punainen ja juo viinaa joka ilta ks. Jallu

orce eli voima, yksikkö Newton

imumies, tärkeä henkilö killan
jäsenistön nestehuollossa
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M

U

N

V

O

W

ekaniikka,
koneteekkarille
tärkeä fysiikan osa-alue

eri

ewton, 1642 – 1726 elänyt klassisen mekaniikan isä, myös ravintola
konetalossa

uksit tai siis fuksit, ensimmäisen
vuoden opiskelijoita

piskelu, tätäkin olisi hyvä harrastaa muun toiminnan ohessa jopa
fuksivuonna

appu! Kaksiviikkoinen tampin paljastuksesta alkava spektaakkeli
keväällä

P

X

unainen, tunnusta väriä!

q eli ekskursio, fukseille fuksi-xq
syssymmällä

Q

Y

, käytetään usein lämpövirran
symbolina

ki, naapurikilta kiltakäytävän toisessa päässä, tyttöjä!

R

Z

aksan tytöt kiittää

S

tatiikan
keväällä

perusteet,

rakuulalaakeri, halpa peruslaak-

-akseli, yksi kolmesta akselista tavanomaisessa kolmiulotteisessa ortogonaalisessa karteesisessa xyz -koordinaatistossa

Å

fuksikurssi

bo eli Turku, kaupunki, joka soveltuu lähinnä läpikulkureitiksi ruotsinlaivalle

eekkari, syntyy Tammerkosken
kuohuissa wappuisin

nnännen vuoden opiskelija eli
vuosikurssi on neljännen paremmalla
puolen

T

Ä

Ö

rvellys, antaa virheilmoitukset
kohdissa R ja Y

25

To see our latest job opportunities,
visit www.kone.com/careers

One of the greatest megatrends
of our time is the concentration of
populations in cities. KONE, a global
leader in the elevator and escalator
industry, develops People Flow®
solutions that meet the demands of
these ever growing urban areas. By
working with us, you can help make
cities even better places for people to
live in.

Join us in improving
urban life.
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Opettele Tamperelaiset beerbongsäännöt

Avaa irc (Kysy
neuvoa tosi
vanhoilta
sediltä tai kvg)

Liity KoRKin
telegram-ryhmään

Voita vanhempi
tieteenharjoittaja
beerbongissa

Käy limumiesten
rekryaltaassa

Rekisteröidy
kiltaan kahvinjuojaksi

Tarjoa
uudelle kaverille kalja
tai muu
juoma

Palauta rastittu bingo kiltaan hallituslaisille. Parhaille ehkä paskoja palkintoja.

Käy kultaisessa
apinassa

Tutustu muiden
kiltojen fukseihin

Kalja tai muu
juoma kiltahuoneella

Naked mile

Ekat bileet!

Opettele uusi korttipeli kiltahuoneella
(esim. HiLo)

Halaa limukonetta
(Koneenrakentajankillan)

Unohda
uuden
kaverin
nimi

Sauno
teekkarisaunalla

Fuksiviikkobingo

Fuksiviikkobingo

