


Moro!
Tämä älylaitteesi näytöllä oleva tuotos on Koneenrakentajakillan, eli KoRKin, tuottama Fuksiruuvi 2019, joka on suunnattu teille onnekkaille konetek-
niikkaa opiskelemaan valituille! Tottakai myös vanhemmat tieteenharjoittajat saavat selata tätä graafista (kirjoitushetkellä graafinen ulkoasu tuntema-
ton) ja sanallista taattua laatutuotosta. Onnea vielä kaikille uusille opiskelijoille!
Löpinät sikseen. Koneenrakentajakilta on konetekniikkaa opiskelevien yhteinen yhdistys. Kilta tarjoaa jäsenilleen palveluja ja paljon erilaisia tapahtu-
mia. Palveluihin kuuluu esimerkiksi kiltahuone, jossa voi mm. nauttia kahvia, pelata pelejä, kuunnella musiikkia, opiskella ja saada tukea kiperissä teh-
tävissä. Tapahtumiin taas kuuluu saunailtoja, sitsejä, ekskursioita, vuosijuhlat, erilaisia liikuntakokeiluja yms., tulette kyllä kuulemaan ja oppimaan! Kil-
ta myös pitää yhteyttä opetushenkilöstöön ja pyrkii ajamaan opiskelijoiden asiaa opetuksen kehittämisessä. Näiden kaikkien palveluiden hinta on vai-
vaiset 5 virallista Suomen rahayksikköä, eli euroa. Saatte lisätietoa jäsenmaksun maksamisesta heti syksyllä.
Te fuksit olette uutta aikakautta, kun TTY:tä ei ole enää. Olette ensimmäisiä Tampereen yliopiston teknillisten alojen fukseja. Olemme kuitenkin Her-
vannan kampuksella, jossa valtaosa opiskelijoista on teekkareita. Tutustukaa monipuolisesti eri tapahtumassa opiskelijoihin alaan katsomatta. KoRK 
on yksi teekkarikiltojen vanhimmista ja suurimmista killoista. Kilta täyttää tänä syksynä kunnioitettavat 52 vuotta ja jäseniä löytyy reilut 400. Lisää his-
toriaa voit lukea historiikista kiltahuoneella, kuulla vanhempien tie-
teenharjoittajien suusta ja internetin eri syövereistä. Killan toimin-
taa pyörittää hallitus.
Hallitus siis hoitaa killan toimintaa, juoksevia asioita, kiltahuonetta 
ja paljon muuta. Killan tapahtumat ja palvelut ovat siis hallituksen 
järjestämiä, toki välillä tarvitaan muitakin nakkilaisia avuksi toteut-
tamaan isompia juttuja! Hallituslaisiin pääset tutustumaan helposti 
kiltahuoneella, tapahtumissa, tutorinasikin voi jopa toimia hallitus-
lainen! Itse olen päässyt tänä vuonna johtamaan tätä n. 30-
henkistä sirkusta. Kannattaa kysellä, jos jokin askarruttaa mieltä! 
Syksyllä taas aukeaa haku hallitukseen, stay tuned!
Viettäkää mahtava fuksivuosi, koska niitä tulee vain yksi! Osallistu-
kaa kaikkeen, mikä vähänkään kiinnostaa. Tutustukaa toisiinne ja 
kaupunkiin, koska yksin kotona päivästä toiseen oleminen on pi-
demmän päälle tylsää. Muistakaa kuitenkin myös välillä levätä, vii-
konloput ovat hyvää aikaa siihen. Antoisaa opiskeluvuotta kaikille, 
nähdään syksyllä!

Jyri Raninen

Hallituksen puheenjohtaja

Koneenrakentajakilta ry



Morjens!

Kun tätä tekstiä kirjoitan, on kolme päivää aiemmin jul-
kaistu vuoden 2019 DIA-valintojen tulokset. Onnittelut 
kaikille teille, jotka olette valinneet ja tulleet valituiksi 
Tampereen yliopiston (rip TTY) konetekniikan koulutus-
ohjelmaan, täällä on ihmisen hyvä olla! Sekä teille, joille 
tämä oli jokin muu kuin ensimmäinen vaihtoehto asiat 
voisivat olla huonomminkin, olisitte voineet päätyä säh-
kölle!

Tähän lehteen on pyritty kasaamaan mahdollisimman 
kattavaa tietopakettia Koneenrakentajakillasta ja sen toi-
minnasta, ja toivonkin, että otatte näistä killan tarjoamis-
ta mahdollisuuksista alusta alkaen kaiken mahdollisen 
hyödyn irti: käykää killan (ja muissakin) tapahtumissa, 
osallistukaa liikuntavuoroille ja tulkaa viettämään aikaa 
kiltahuoneelle. Kiltahuoneella olen itse opiskeluideni ai-
kana viettänyt todennäköisesti enemmän aikaa, kuin 
muualla yliopiston tiloissa yhteenlaskettuna. Sieltä löy-
tyykin ajan vietteeksi uutta (PS4) ja vanhaa (PS2, Nin-
tendo) pelikonsolia, neljän eri lehden jatkuvat tilaukset 
(Aku Ankka, Cosmopolitan, Tiede ja Tekniikan Maailma), 
pelikortteja sekä limsa-automaatti ja kahvinkeittimiä, jois-
ta saat itsellesi juotavaa samalla, kun nautit killan peh-
meistä sohvista. Kiltahuoneelle voit myös tulla tekemään 
koulutehtäviä, ja kysyä niihin (tai ihan mihin huvittaa) 
apua omalta vuosikurssiltasi tai vanhemmilta opiskelijoil-
ta. Allekirjoittanuttakin varmasti tulette näkemään siellä 
hyvinkin paljon, tulkaa morottaan!

Ja liittykää myös ihmeessä killan telegram-ryhmiin oike-
alla olevista QR-koodeista, niin pääsette hyvissä ajoin 
hommaan mukaan ja myös pysytte kärryillä vuoden ede-
tessä.

- Pjonsku, päätoimittaja

h ps://t.me/joinchat/DM1G0kBFSDCQS6MIjaGB6A 

Killan TG-ryhmä

h ps://t.me/joinchat/FlpLvRXQ70lqy0-JD7-unw 

KoRKin fuksit 2019 TG-ryhmä



Oikealla on vielä muutama kuva kiltahuoneesta parin vuoden takaa, 
vasta remontoituna! Sen jälkeen kilta onkin nähnyt paljon käyttöä ja 
elämää sekä kerännyt suurta tunnearvoa omaavia muistoesineitä 
reunustoilleen… Olkoot näin jatkossakin.

Alapuolella on myös listattuna vuoden tärkeimpiä tapahtumia, laita 
ne jo nyt omaan kalenteriisi!

pvm Tapahtuma

19.-23.8. Orientaatioviikko

20.8. The Ekat Bileet

5.9. KoRK-Cruising

18.9. Fuksisuunnistus

26.9. Harrastemessut

30.9. Lakinlaskiaiset

10.10. Tampin Vitsikisan avajaiset

10.10. Hämeenkadun Appro

24.10. Jäynäkisan avajaiset

17.-19.11. Tampereen teekkareiden Pikkujouluristeily

30.11. Koneenrakentajakillan 52. vuosijuhlat

8.2. Akateemisen Kyykän MM-kilpailut

13.-15.3. Kirkastusjuhlat, Otaniemi

13.4. Tampin paljastus, Wappu alkaa

1.5. Teekkarikaste

Merkittäviä tapahtumia 
2019-2020



Hellurei! Olen Anni, viidennen vuoden koneteekkari 
sekä konetekniikan opintoneuvoja. Opintoneuvojana 
mun tehtävänä on auttaa opiskelijoita kaikissa opin-
toihin liittyvissä asioissa, kuten kurssivalinnoissa, 
oman opintosuunnitelman teossa ja eri suuntautu-
misvaihtoehtojen miettimisessä. Yliopistossa opis-
kelu on hyvin itsenäistä ja eroaa monessa suhtees-
sa lukiossa opiskelusta, ja välillä saattaa olla täysin 
hukassa kurssiviidakossa. Silloin voi kääntyä mun 
puoleen! Mut tavoittaa parhaiten päivystysaikoina, 
joiden ajan ja paikan ilmoitan teille orientaatioviikol-
la. Pikkukysymyksiä voi laittaa myös sähköpostitse 
kone.opiskelu.tau@tuni.fi. Nähdään elokuussa! 

mailto:kone.opiskelu.tau@tuni.fi


Moromoro mä oon eki ja olen siis tänä vuonna koneenra-
kentajakillan opintovastaava. Ööhääh ai mitä teen? Lyhyes-
ti sanottuna vastaan kiltatasolla opintoihin liittyvistä asioista 
eli esim. mietin miten koneen kursseja voisi parantaa ja va-
littelen opettajille jos jokin ei toimi. Aika paljon teen hommia 
myös muiden kiltojen opintovastaavien kanssa kaikenlais-
ten opintoasioiden parissa, mitkä koskee myös muita kuin 
koneen opiskelijoita. Pidän myös yllä killan tenttiarkistoa. 

Muhun voi olla yhteydessä esimerkiks silloin jos sulla tulee 
mieleen jotain hyvä ideoita opiskelun kehittämiseen ja halu-
at jakaa ne tai jos haluat vaikka valittaa päin prinkkalaa me-
nevästä kurssitoteutuksesta. Esimerkiks tänä vuonna teille 
fukseille tulee vastan jokunen nk. flipped classroom kurssi 
mitkä on nyt uusinta uutta settiä ja kuulen mielelläni pa-
lautetta näistä kursseista, koska tälläisiä kursseja järjeste-
tään nyt ensimmäistä kertaa TTY:llä ja näitä lähetään kehit-
tämään ekojen kurssien perusteella parempaan suuntaan. 

Eikait siinä nykäse hihasta jos kiinnostaa kuulla lisää mun 
hommasta tai jostain sellasesta. 



Niin kuin jokainen tietää vaatii rankka työ rankat huvit. Onneksi 
meidän killallamme on tarjolla jälkimmäistä yllin kyllin. 

Liikuntatarjontaa löytyy siis jos jonkinlaista: Tamppi Areenanalta 
yksi lohko on varattuna vain meille keskiviikkoisin kello 9-10 ja sin-
ne voi mennä yksin tai porukalla puuhastelemaan mitä vaan kori-
pallosta joukkuevoimisteluun. Lisäksi kamppailulajien harrastajille 
tai lajin ihailijoille on tarjolla bommarin tatami maanantaisin kello 18
-19. Tarjolla on myös välillä suurtakin suosiota niittänyt bommarin 
sählyvuoro, johon tulee aikataulu syksymmällä. 

Näiden viikoittaisten urheilumahdollisuuksien lisäksi viime keväänä 
herätettiin henkiin nk. kuukauden lajia, mitä ehdittiin touhuamaan 
trampoliiniparkissa ja kaupunkisodan saralla. Näistä tulee infoa ta-
saisen epätasaisesti aina killan sivuille, fb sivuille ja Telegrammiin.

Jos siis urheilu ja killan oman porukan kanssa mukava tekeminen 
kiinnostaa, liity toki Facebookin KoRKki liikkuu -ryhmään. Sinne tu-
lee tietoa niin viikottaisista kuin myös kuukausittaisista kokoontumi-
sista ja sinne voi itsekin huudella jos on vaikka lenkkikaveria vailla.

Nähdään siis syksyllä liikunnan parissa!              

Ida Kouhia
Liikuntavastaava 2019 



Tervehdys sinulle, uusi Koneenrakentajakillan fuksi! Onnittelut opiskelupaikasta Tampereen 
Yliopistossa minun ja TEKniikan Akateemisten puolesta. Ai minkäs ihmeen TEKniikan Aka-
teemisten?

TEKniikan Akateemiset, eli lyhyesti TEK on Suomen suurin diplomi-insinöörien, arkkitehtien, 
tietojenkäsittelytieteiden ja luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden sekä suoritta-
vien etu- ja palvelujärjestö. Pidämme jäsentemme puolia työmarkkinoilla ja tarjoamme moni-
puolisia palveluja ja etuja.

Mitä kaikella tällä on sitten TEKemistä juuri opiskelujaan aloittavan parikymppisen tulevan 
teekkarin kanssa? Oikeastaan hyvinkin paljon! TEK:n ylväs toiminta-ajatus näkyy myös TEK-
niikan ylioppilaan arjessa moninaisten opiskelijaetujen muodossa. TEK on näkyvästi mukana 
TEeKkarikulttuurin 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!

Lisäinfoa näistä mahtavista opiskelijaeduista löytää osoitteesta tek.fi/jasenedut tai kysymällä 
allekirjoittaneelta. 

Eikä siinä vielä kaikki!  Opiskelijalle TEK:n jäsenyys on saatavilla aiemmin mainittuun, opiske-
lijaystävälliseen, täysin ilmaiseen (0€) hintaan! Opiskelijajäsenenä olet oikeutettu käyttämään 
TEK:n tarjoamia palveluja siinä missä valmiit diplomi-insinöörit ja arkkitehdit.

Jäikö vielä kysyttävää? Minuun voi ottaa yhteyttä kaikissa TEKniikan Akateemisiin liittyvissä 
(miksei myös muissa) kysymyksissä, alta löytyvän sähköpostiosoitteen tai Telegrammin kaut-
ta. Nauttikaa kesästä ja fuksiviikoilla tavataan!

Mitä parhain terveisin Kiltayhdyshenkilönne

Johannes Salo

@JouhanS

Johannes.salo@tuni.fi



Killan fuksisektorin fuksi-ihmiset huolehtivat teistä fukseista läpi 
fuksivuoden. He muun muassa neuvovat teitä askarruttavissa 
kysymyksissä, järjestävät teille kivoja tapahtumia, tutustuttavat 
teidät teekkarikulttuuriin ja leimaavat tei-
dän fuksipassit. Googlen, Wikipedian sekä Lapin maakuntaleh-
det voitte siis tulevan fuksivuoden ajaksi korvata heidän puhe-
linnumeroillaan, sillä he ovat ne, joilta kannattaa ja saa kysyä 
mitä ikinä mieleen juolahtaakaan, niin opiskelusta kuin elämäs-
täkin.

KEITÄ OVAT KILLAN FUKSI-IHMISET?

Tässä he nyt sitten esittäytyvät:

Hei!

Olemme teidän fux-ihmiset (homo fux) fuksivastaava Ee-
vertti (oikealla) sekä fuksitoimarit Riku (keskellä) ja Pertti 
(Pertti). Toimimme teidän kanssanne koko fuksivuotenne 
ajan. Me kaikki pidämme tankotanssista ja pitkistä sauva-
kävelyistä, sekä lempivärimme on punai-
nen. Onnittelemme teitä, uudet fuksit, loistavasta valinnas-
ta sekä opiskelupaikan vastaanottamisesta. Tulkaa rohke-
asti juttelemaan asiasta kuin asiasta.

Seuraavalta sivulta alkaen esitellään tuutorit, joiden ryhmiin te tulette jakautu-
maan ensimmäisenä päivänä. He ohjaavat ja opastavat teitä eteenpäin ja ovat 

se ensimmäinen taho, 
jolta kysytte kun jokin askarruttaa.

Esittelyitä varten esitimme tutoreille viisi kysymystä, joista yksi 
oli päättää ryhmälle jokin dynaaminen ja heitä kuvaava nimi. Muut kysymykset olivat:

Nimi, ikä, vuosikurssi

Ykkösjuttu fuksivuodelta

Jos saisit tilaisuuden olla uudestaan fuksi, mitä tekisit toisin.

Olet elänyt rapeaksi 120-vuotiaaksi terveellisten elämäntapojen ja Jaloviinan avulla. Olet hervantalaisen 
mummon/vaarin tapaan menossa tyhjentämään S-marketin paistopistettä juuri ennen sulkeutumista klo. 22. 
Ostoksesi maksavat suuren inflaation takia 45€. Olet juuri poistumussa, kunnes eteesi ilmestyy ahdistunut 
fuksi-oletettu henkilö-oletettu. Pitkän elämäsi ja elämänkokemustesi takia hän kysyy sinulta elämänohjettasi, 
jolla olet jaksanut pitkän elämäsi. Vastaa viidellä sanalla.



1. Eetu Huovinen, 7-vuotias, 2. 
vsk
2. Näästoberfestit
3. Lähtisin aktiivisemmin kilta- 
ja kerhotoimintaan mukaan
4. Ole, mene, koe, tule, näe

1. Tanniskalle, 20, 
2.vsk
2. Koski kohteli 
hyvin
3. Panostaisin 
enemmän mallin-
nuksen kurssiin
4. Rahka maistuu 
paremmalta ana-
naksen kanssa

1. Max Kuusela 22wee, KoRK/M/2
2. Orientaatioviikko ja teekkarikaste
3. Tekisin fysiikanlabraselostukset 
ajoissa
4. Siis tee oikeesti se labraselostus 



1. Akseli Kasanen, 22v, 3.

2. Wappupäivä ja teekkarikaste

3. Suorittaisin ekan vuoden peruskurssit al-
ta pois.

4. Älä ressaa, se mitään auta

1. Pekka Päivärinne, 23,
2.vuosikurssi
2. Koskenranta
3. Koskenranta
4. Keskiverto 13.77 ja hyvä vaa

1. Erik 3vsk 21v kun tätä tekstiä
kirjotan
2. Varmaan kirkkarit tai joku
wapun rapeista aamuista
3. En ainakaan ressaisi ja voit-
taisin pompan mm-kisat
4. Juo vettä se virkistää kum-
masti



1 Vertti myllylä 2vsk

2. Wabu

3. Muistasin ilmottautua tentteihin 
aktiivisemmin

4. Jallupullo päivässä pitää mielen 
virkeänä

1. Peetu Ahopelto 19, 2.vsk

2. Kastekori

3. Opiskelisin heti alusta al-
kaen..

4. Fiat justitia et pereat mun-
dus

1. Otto "Ode Valle, 3.vsk
2. Wapun lisäksi kaikenmaailman tapah-
tumapööpöily
3. Pysyisin paremmin perällä kiltatoimin-
nasta ja mitä on milloinkin
4. Haista vittu! Never stop_the madness 



1. Ville Silakoski, 20 vuotta, 2. 
vuosikurssi.

2. Koko wappu. Erityisesti kaste 
ja lakitus.

3. Tutustuisin aktiivisemmin 
uusiin ihmisiin, myös oman kil-
lan ulkopuolelta sekä osallis-
tuisin enemmän killan ja ker-
hojen toimintaan.

4. Pääeellä päätyyn ja paareilla 
pois

1. Jami, vähän reilu kakskymmentä, 2. 
vuosikurssi

2. Wappu

3. En sairastaisi tapahtumien aikana.

4. Lakkaa haaveksimasta poika, syö pizzasi

1. Esko-Matti Rikala, 21, 2. vsk

2. Teekkarikaste, onko tässä muka jotain 
vaihtoehtoja?

3. Osallistuisin enemmän tapahtumiin

4. Mä joka päivä töitä teen





1. Per , 21v, toka.vsk

2. Koska kaikki vastaavat kumminki kas-
teen tai Wapun, ja oon tällänen Per , vas-
taan post-kirkkari-xq (fuksi-xq myös hyvä, 
osallistukaa edes siihen!).

3. En mie tekis mi ään toisin. Olin aika 
täydellinen fuksi, kysy vaikka keltä. Ole 
kuin min

4. Kuulessie pojankloppi, elä ressaa, elä.

1. Juho Viitala, 21, 2. vuosikurssi

2. Kyllähän ykkösju u fusksivuodelta on toi 
Wappu ja kastepäivä mu a koska se on 
itsestäänselvyys niin sanotaan vaikka fuksi-
suunnistus. Eiku pj-risteily. Tai oikeestaan 
mm-Kyykkä! Kaikki ne tapahtumat hyviä 
on, käykää niissä!

3. Reissaisin vähemmän (tähän s cker: li-
mu18&älä ressaa). Kyllä ne koulujutut su-
juu omalla painollaan kun tekee laskareita 
säännöllises !

4. Krapula lähtee juomalla jalo viinaa

1. pekka-ola, 2+4, jälkeenjäänyt, keräi-
len oksennuksia

2. Valaistuin ikeassa

3. Änkisin väkisin jonkun perseeseen 
asumaan

4. Muista, ei tarkoi aa aina kyllä

Lapsivesi on kans tosi kivaa

Sukupuolielimiä on kiva ronklailla yh-
dessä

Alkoholi on kamalaa, haitallista myrk-
kyä

Kakkonen=ykkönen, aina ja ikuises





1. Jarno ”Karno” Kuitunen, 
21, toinen vuosi takana ja 
monta edessä

2. Ykkösjuttu fuksivuodel-
ta ehdottomasti teekkari-
kaste

3. Jos olisin uudelleen 
fuksi, kävisin insinöörima-
tematiikat vähintään kol-
meen kertaan, että ne jäi-
sivät kunnolla muistiin

4. Pullo päivässä pitää dar-
ran rannassa.

1. Riku Mykkänen, 21 vee, 3. vuos 
aluillaan, toteemijäätelöni on sal-
miakkijäätelö

2. Ykkösjuttu fuksivuodelta 
fuksivuoden lisäksi varmaan koko 
fuksivuosi

3. Jos oisin uudelleen fuksi niin 
söisin useammin reaktorissa kos-
ka valkosipulisalaatinkastike

4. Hei älä koskaan ikinä muutu!

1. Santeri Junnila, 21, 2. vuasikurssi, jne

2. Ensteks parasta oli tietetenkin teekkari-
Wabbu, teekkarikaste jaFuksiWundeRunde, 
aktiivista kerhotoimintaa unohtamatta 

3. Mikäli syntyisin uudelleen fuksina, kävisin 
ehkä entistäkin enemmän tapahtumissa ja 
tutustuisin vieläkin useampiin ihmisiin ja 
kerhoihin. Fuksivuonna tähän on poikkeuk-
sellisen hyvät mahdollisuudet. Lisäksi kävi-
sin kahdessa Insinöörimatikka2 laskarissa 
enemmän kuin viime kerralla. 

4. Palauta fysiikan raportit ennen kesäkuuta



1. Lauri Pesonen, 22, 2.vk, 
Kp. Jämsä

2. Teekkarikaste

3. Kävisin tapahtumissa 
ak ivisemmin.

4. Löydä lähellä sydäntä 
oleva harrastus.

1. Daniel Koskikunnas, 20, toinen

2. Kyllähän se teekkarikaste oli

3. Läh sin alusta as  vielä reip-
paammin mukaan tapahtumiin, ker-
ran fuksivuosi vaan on

4. Älä ota mitään turhan tosissaan



1. Tatu Holkko, 20v, 2 
vsk.

2. Bommarin rennot bp 
illat tai fuksisuunnistus

3. Pitäisin koskipuistossa 
repun AINA selässä (oma 
varaste in ":D")

4. Nimi pöydän alla on 
ylpeys

1. Jarno Leppänen 21-vuo a 
2. vuosikurssi

2. Kirkastusjuhlat

3. En o aisi liikaa ylimääräi-
siä kursseja

4.Ei vissii skipata aa-
mu_luentoa

1. Samuli Suutarinen 24-vuo a toinen vuosikurssi

2. Tietenkin teekkariwappu

3. Läh sin useamman kerhon toimintaan mukaan

4. Älä laa limelonkeroa Tampereen pakkahuoneella



1. Anni Kangas, 19, 2. vsk

2. WAPPU

3. Kiertäisin Teemunkirroksen, jopa sen 
aamuverry elyn...

4. Pahin virhe on valmistua ajoissa. 
(komppaan t. toimitus)

Äläkä saatana lisää niitä liikanimiä....

Mistä lie tä  puhuu… - toimitus

1. Jenna Elonen, 24, 2. vsk

2. Ehdo omas  wappu kaikkine 
tapahtumineen, kastepäivä e-
tys  jäänyt erityises  mieleen.

3. He  alusta enemmän mukaan 
mielenkiintoisten kerhojen ta-
pahtumii

4. Kiire on hyvä mo _vaa ori

1. Janna, 23, pitääks tää olla jo 4 :eyes:

2. Wabbu ja sen huipennuksena teekkarikaste #ekanakoskeen

3. Panostaisin vähän enemmän wabun jälkeiseen ten viikkoon, niin 
ei tar s uusia fuksikevään kursseja vielä kolmosvuon-
na :sweat_smile::sweat_smile:

4. Turha stressaaminen ei hyödytä mitenkään



1. Heidi, 20, 2.vsk

2. Orientaa oviikko ja kaikki uudet 
tu avuudet, toisaalta myös fuksi-
suunnistus

3. Wappuwerry elyä en järjissäni 
uudestaan kokisi

4. "Kanna aa kyllästää hesen ket-
suppi pippurilla"

1. Min u Siponen, 20, 2.vsk

2. Fuksijäynän juoneilu, Kirk-
kari-XQ ja bp-pelit kiltahuo-
neella (tai oikeastaan missä 
vaan)

3. Opiskelisin sta ikkaa ahke-
raakin ahkerammin ennen 
wabutapahtumia.

4. Älä nukahda, lepuuta vain 
silmiä.

(merirosvoina?)



A ku Ankka, joka keskiviikko kiltahuoneen pöydällä.

B eer pong, viime vuosina KoRKillekin rantautunut koko 
perheen pallopeli

B ommari, koulun alla oleva pommisuoja, nykyään täältä 
löytyy salibandykenttiä ja sitsitila

C ruising, Näsijärvellä järjestetty KoRKin risteily, jolta eivät 
pitkittäin leikatut suolakurkut lopu kesken.

D I, pidetään omaleimaisina, rikkaina ja monipuolisina 
hahmoina.

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

F orce eli voima, yksikkö Newton [N]

F ysiikan labratyö, vaaditaan IFY2 varten, kts Ify

G oogle, auttaa aina

G Pa, kymmenentuhatta baaria

H iLo-jack, killassa suosittu korttipeli, sedät opettaa pelaa-
maan

I rc, älä käytä

I fy, insinöörifysiikka, muutama kappale. Suorita ensimmäi-
senä vuonna

I ma, insinöörimatematiikka, joko näitä on n kappaletta? 
Suorita ensimmäisenä vuonna

J allu, yhden tähden.

K irkkarit, valtakunnalliset ja vuosittaiset koneväen Kirkas-

tusjuhlat, joiden järjestelyvastuu kiertää sisarkiltojen kes-
ken, ensi keväänä Otaniemessä. Sivistynyttä hauskanpi-
toa.

K iltahuone, killan jäsenistön koti, olohuone, tule tänne 
pelaamaan hiloa ja juomaan kahvia

K iltakäytävä, käytävä, jolla sijaitsevat KoRKin, Indecsin, 
Man@gerin ja YKIn kiltahuoneet. Luentosalien K1701 ja 
K1702 välissä, kulku myös ulkokautta.

K onehuone, pieni ja viihtyisä ravintola Konetalon 1. ker-
roksessa

K onetalo, kampuksen rakennuksista kaunein. Toinen koti.

K oRKkiruuvi, Koneenrakentajakillan painettu julkaisu, kil-
talehti

L imumies, tärkeä henkilö killan nestehuollossa, vastaa 
limukoneesta

L ämppäri, lämpötekniikka, etenkin peruskurssi. Vanha 
suosikki.

M ikontalo, valmistuessaan pohjoismaiden suurin asuinra-
kennus, Hervannan hehkeä maamerkki, monen ensimmäi-
nen oma koti. Kouvostoliittolaisen betonielementtitaiteen 
suurimpia merkkiteoksia Konetalon ohella

M usakone, laite, josta kiltahuoneen musiikki tulee. Käytä 
vapaasti musiikin kuunteluun, kts. paniikkinappi

N ewton, 1) Opiskelijaravintola, se ainoa oikea 2) Fyysik-
ko, klassisen mekaniikan isä, eli 1642-1726

N oppa, opintopiste

O piskelu, suositeltavaa, kts kohdat U ja Ä

P aniikkinappi, skippaa biisin, toimii vaihtelevasti, kts. mu-
sakone

P aulan tiski, ylioppilaskunnan palvelutiski, apu kaikkeen 
mahdolliseen

P eejii, paska.

Q, lämpövirta, tilavuusvirta, sähkövaraus, Qatar, mitä näitä 
nyt on

R eaktori, jonottamisesta nauttivien suosima opiskelijara-
vintola Kampusareenan 2. kerroksessa

S kilta, sucks, sähvökilta. 50 vuotta viharakkaussuhdetta. 

S olidworks, 3D-suunnitteluohjelmisto, lempinimi solikka. 
Nykyään käytössä paljon myös NX

T akaparkki, pysäköintialue kampuksen takana, Bommarin 
liuska on täällä.

T eekkarisauna, sauna, tsauna, Mörrimöykky. Tekniikan-
katu 9. Tampereen teekkarien omistama ja hallinnoima 
sauna Hervannassa. Vapaa pääsy klo 21 jälkeen, jos ei ole 
yksityistilaisuus. 

T etapk, teollisuustalouden peruskurssi. Vittusaatana. Ola-
Pekan lempikurssi

T EK, ammattiliitto diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille, 
ilmainen opiskelijoille. Antaa makkaraa. Lue juttu lehdestä.

U usinnat, vältä näitä, kts kohdat O ja Ä

V appu, väärin kirjoitettu, kts W

W appu, (tai wabu,) ei lopu

W irsu, koneteekkarien oma laulukirja

X q, opintomatka, sisältää yritysvierailuita, yleensä myös 
vauhdikasta tekemistä

Y rjis, lentää, kts Ö

Z zz, kokeile joskus

Å bo, eli Turku, läpikulkureitti ruotsinlaivalle. Saapuminen 
kilon paloissa

Ä nnäs vuosi, tosi monta

Ö rvellys, älä harrasta, älä myöskään anna kaverin harras-
taa

Askarruttaako vielä jokin asia yliopisto-opiskeluiden 
aloittamisessa? Asiat alkavat selkiytymään viimeis-
tään orientaatioviikoilla elokuussa, mutta näiden 
sanojen ja termien avulla voit jo tutustua siihen, mi-
tä tuleman pitää!



Obeliski


