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Pääkirjoitus
Hei ja tervetuloa opiskelemaan Tampereen
hienoimpaan teknilliseen yliopistoon!
Opiskeluaika on tunnetusti parasta
elämässä ja fuksivuosi on koko kokemuksen
helmi. TTY on loistava paikka viettää nämä
ikimuistoisimmat vuodet ja napata samalla
taskuun diplomi-insinöörin tutkinto.

Puheenjohtaja polvella

Hei fuksi*!

Pidät tätä lehteä käsissäsi, koska olet selviytynyt TTY:lle opiskelemaan sähkötekniikkaa.
Tervetuloa! Monet ovat kuvailleet fuksivuottaan elämänsä parhaaksi, joten korvat hörölle tätä
lukiessasi. Täältä pesee neuvoja opiskelijalta toiselle.
Missä asun? TTY on Hervannassa, eräässä maailman ja Tampereen parhaassa lähiössä. Tulet
viettämään erittäin suuren osan opiskelu- ja vapaa-ajastasi täällä, joten suosittelen lämpimästi
hankkimaan kämpän lähistöltä. TOAS sekä Opintanner tarjoavat todella järkeviä asuntoja
Hervannassa ja muualla. Lähetä hakemus heti. Kerrotaanpa jonkun joskus yksityiselläkin
asuneen.

Fuksius on jotain mitä olet tietämättäsi
odottanut koko elämäsi. Uusia ihmisiä
ja kokemuksia löytyy joka päivä, eikä
kenenkään tarvitse pelätä, ettei itselle
löytyisi sitä omaa paikkaa yliopistomaailman
sosiaalisista piireistä. Erilaisia kerhoja ja
urheiluseuroja löytyy laidasta laitaan ja
omasta killastakin löytyy aktiivisille monia
tapoja osallistua toimintaan.

Miten kuljen? Joukkoliikenne Tampereella on todella toimivaa, kaupunkiin ja takaisin
kulkemisesta ei kannata stressata. Kouluhan onkin kävelymatkan päässä, mikäli luit edellisen
kappaleen ja päädyit Hervantaan asumaan.

Etenkin orientaatioviikolla kannattaa olla
mukana joka tapahtumassa, varaa se siis
aamusta iltaan tyhjäksi! Laukkuun kannattaa
myös pakata pieni selviytymispakkaus,
jos yöksi ei pääsekään kotiin. Muistakaa
etenkin saapua paikalle jo fuksivuoden
varaslähtöön 17.8, tutoreillanne on tylsää
jos he joutuvat viettämään aikaa keskenään.

Miten opiskelen? Olet käynyt koulua noin 12 vuotta, mutta suurin osa teistä saa opetella
opiskelemisen täysin alusta. Mutta ei hätää! Kun tulet kouluun 18. elokuuta, sinut ohjataan
kädestäpitäen uusien kavereidesi kanssa yliopiston koulukuvioihin. Älä stressaa, kaikki järjestyy
kyllä.

Viettäkää mukava kesä ja muistakaa välillä
rentoutuakin, fuksivuodesta tulee huikea
kokemus!
Rakkaudella

Laura

PS.
Fuksit
muistakaa
irkata!

Miten tulen toimeen? Hae opintotukea heti, kun saat opiskelupaikan vastaan. Asumislisän voit
hakea siihen päälle sitten, kun olet allekirjoittanut vuokrasopimuksen. Mahdollisten kesätöiden
palkkapussista kannattaa kuitenkin jättää jotain sukanvarteen. Näin parannat elintasoasi ja
saat makaronin päälle jauhelihaakin. Opiskelujen alussa kannattaa kuitenkin lopettaa sekä
töissäkäynti, että harrastukset, jotka vievät liikaa aikaa taikkapa maksavat merkittäviä summia.

Mitä teen vapaa-ajallani? Mitä tahansa, ja yksin ei tarvitse olla! Sähkötekniikan ainejärjestö
Sähkökilta, eli Skilta, on meidän opiskelijoiden tapa pitää yhtä. Sähkökillan hallitus koostuu
kymmenestä aivan tavallisesta sähkötekniikan opiskelijasta, jotka ovat keränneet ympärilleen n.
15 opiskelijan apujoukon. Yhdessä me järjestämme teille kaikkea saunaillasta yritysvierailuihin,
sekä ylläpidämme omaa kiltahuonettamme koululla. Siellä voit juoda kahvit kavereiden kanssa,
kuunnella musiikkia, katsella TV:tä tai vaikkapa laskea sen viikon laskuharjoituksia. Tule mukaan,
seura on erinomaista ja kaikilla hauskaa.
Skillan lisäksi koululta löytyy kasapäin kerhoja, joissa harrastetaan lukuisia eri lajeja ja muuta.
Jos mielessäsi on heti ensimmäisenä koulupäivänä, että haluaisit vaikkapa lasketteluhenkistä
seuraa, kysy tutoriltasi*. He ovat täällä teitä avustamassa ja ohjaamassa.
Hait varmaankin opiskelemaan opiskelemisen takia. Tärkein tehtävänne on kuitenkin kasvaa
ihmisinä. Tutustukaa kaikkiin, moikatkaa tuntemattomia, katsokaa silmiin kätellessänne. Täällä
tapaatte tulevat työtoverinne ensimmäistä kertaa. Täällä hurmaatte tulevan vaimonne huonolla
vitsillä. Tämä on niin paljon enemmän, kuin pelkkää koulunkäyntiä. Vaikka illalla väsyttää, lähde
silti saunailtaan tai kaverin luokse pannukakulle. Fuksivuonna tehdyt kaverit ja tutut helpottavat
kaikkea kouluunkin liittyvää miljoonasti. Lähde pois mukavuusalueiltasi, niin syntyvät parhaat
muistot.
-Mika* Laatikainen
Skillan puheenjohtaja
			
				

*Fuksi: ensimmäisen vuoden opiskelija
*Tutorit: joukko teekkareita, jotka opastavat fuksit
koulutielle
*Mika: tulee valitettavasti kouluun vasta
syyskuun alussa, nähdään silloin!

Fuksivastaavien tervehdys
Heipparallaa kaikki pienet ja suuret fuksinpalleroiset
! <3
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Valtavasti onnea teille! Olette nimittäin juuri
astuneet suureen seikkailuun ja aloittaneet
yhden elämänne tärkeimmistä matkoista, jonka
päämääränä
häämöttää
diplomi-insinöörin
tutkinto ja ura tekniikan alan ammattilaisena. Tästä
matkasta tekee erityisen se, että olette ottaneet
suunnaksi Suomen huikeimman opiskelupaikan
ja -yhteisön, Tampereen teknillisen yliopiston.
Vieläpä valitsitte alaksenne sähkötekniikan,
jonka tulevaisuudennäkymät ovat upeat ja jonka
opiskelijoita kaitsee maailman paras ainejärjestö,
Sähkökilta. Skiltalaiset tunnetaan aktiivisuudestaan
ja sähköisestä energisyydestään ja sähkönsiniset
haalarit voikin tyypillisesti bongata sieltä missä
meininki on villeimmillään, oli sitten kyse
opiskelusta tai bilettämisestä.
Vaikka ympäristö ja matkaseura tulevat olemaan
parhaat mahdolliset, saattaa alkutaival silti hieman
jännittää ja hämmentää. Ei kuitenkaan huolta, te
olette hyvissä käsissä! Koko fuksivuotenne ajan me,
fuksikapteeninne Juha ja sähköpaimenenne Wilho
toimimme teidän ikiomina matkaoppainanne. Me
varmistamme, että jokainen teistä pääsee alkuun
opinnoissaan ja opiskelijaelämässään ja meitä
voitte lähestyä aina kun teillä on kysymyksiä,
huolia tai muuten vaan tylsää. Me huolehdimme
myös, että kukaan teistä pienistä fuksi-ipanoista ei
kerkeä homehtumaan solukämppänsä nurkkaan,
koska järjestämme teille kaikenlaista kivaa ja ässää
tekemistä koko vuoden ajan. Fuksitapahtumissa
ja kiltahuoneella saatatte hyvinkin törmätä myös
Markkeliin, viimevuoden fuksikapteeniin. Meidän
fuksivastaavien lisäksi teitä tulevat kaitsemaan
myös teidän iki-ihanat ja innokkaat tutorinne, jotka
rakastavat sitä että heidän hihoistaan nyitään!

Muistakaa, että vaikka päämääräkin on tärkeä,
niin loppujenlopuksi kun se on saavutettu, vain
matka sinne merkitsee. Niinpä kehotamme teitä
nauttimaan fuksivuodestanne täysillä ja jos joku
asia kiinnostaa, älkää empikö, vaan lähtekää sata
lasissa mukaan! Fuksivuosi on aintulaatuinen
elämys, jonka voi kokea vain kerran elämässään,
älkää heittäkö sitä hukkaan vaan ottakaa siitä kaikki
ilo irti! Käykää siis ahkerasti tapahtumissa ja lähtekää
heti rohkeasti kilta-, ja kerhotoimintaan mukaan.
Oppaananne mitä ihmeellisimpiin aktiviteetteihin
toimii fuksipassinne, vihkonen, johon keräätte koko
vuoden ajan hienoja leimoja erilaisita tapahtumista
ja suorituksista ja ansaitsette näin fuksipisteitä. Näitä
tarvitsette saadaksenne lopulta teekkarikasteen
Tammerkoskessa, kun fuksiutenne huipentuu
riemujuhlaan jonka päräyttävyys ja eeppisyys
häilyy inhimillisen käsityskyvyn rajamailla, nimittäin
Wappuun!<3
Opiskelu-uranne saa räväkän potkustartin heti
orientaatioviikolla. Päivisin tutorinne tutustuttavat
teitä kampukseen ja opitte luennoilla perusasioita
opiskelusta.
Iltaisin/öisin/aamuhämärissä
taas tutustutte toisiinne ja teekkarikulttuuriin
erilaisten huikeiden tapahtumien, aktiviteettien
ja bileiden merkeissä. Luonnollisesti hauskanpito
jatkuu läpi koko fuksivuoden ja syksyllä teitä
odottvat mm. seuraavat ikimuistoisen upeat
tapahtumat: fuksikiertoajelu, kiltojen avajaissauna,
fuksisuunnistus, fuksiwunderunde, fuksivala, fuksixq, fuksisitsit jne... !
Kesäilkää kunnolla, uiskennelkaa, grillatkaa,
nukkukaa ja chillatkaa, sillä syksyllä alkaa suurin
seikkailunne,
tajunnanräjäyttävä
kokemus
joka kasvattaa teistäkin aikanaan täysiverisiä
tamperelaisia teekkareita! Kohta nähdään!!!<3
Rakkaudella, Juha ja Wilho

Liity mukaan villeihin
keskusteluihin vaikka heti!!
Facebook -ryhmä: Skillan fuksit 14 - 15
Irc-kanava: #skiltafuksit2014
Irc-kanavalle löytää kokematonkin irkkaaja noudattamalla
http://www.skilta.fi/fuksit/irssi-opas/ -sivuston ohjeita!
Hox! Ensimmäinen fuksi, joka laittaa queryä nickille neur0,
saa syötävän/juotavan palkinnon!

Tutorit 2014 - 2015

He ovat tukenne, turvanne ja ensimmäiset uudet ystävänne heti
orientaatioviikon alusta. He ovat täynnä viatonta intoa ja pyyteetöntä
halua auttaa pieniä fukseja aloittamaan uuden taipaleen elämässään.
Löydät heidät myös netistä: http://www.skilta.fi/fuksit/tutorit

Anssi Raja

Joonas Kari
Morjesta! Oon Anssi toisen
vuoden sähköteekkari ja
TTY:lle olen eksynyt EteläSuomen
helmestä,
eli
Porvoosta.
Vapaa-ajalla
harrastan salibandya, beer
pongia ja rankkaa opiskelua.
Fuksivuoteni oli huikea ja
toivottavasti teillä se tulee
olemaan vähintään yhtä
Ässä. Ei muuta kun nähdään
syksyllä!

Meri Turunen
Moikka moi, oon Meri ja kesän jälkeen
jo toisen vuoden sähköteekkari.
Kotoisin oon Helsingistä, mutta
Hervantaan sopeutunut hyvin, huikee
paikka. Harrastelen mm. liikuntaa,
välillä vähän liikaa seikkailemista
ja
ilmottautuilemista
uusille
opintojaksoille,
mutta
onneksi
kaikesta on selvitty. Autan mielelläni,
jotta tulis hauska ja ennenkaikkee
mielenkiintonen eka vuosi TTY:llä!

Mervi Mahlamäki
Hei! Oon Mervi Seinäjoelta, sieltä
Tangomarkkinan ja Provinssirockin
luvatusta maasta. Äänenkäyttöni on
vailla vertaa, joten mut löytää lähes
poikkeukseutta sieltä, mistä kuuluu
koulun kovin ääni. Harrastuksiin
kuuluu ylenmääräinen nauraminen,
yökukkuminen sekä satunnaisesti
uusien lävistysten ottaminen.

Teemu Kontro
Moro! Olen Teemu, alun perin EteläPohjanmaa -nimisessä rangaistusvankilassa
19 vuotta kärsinyt mutta sittemmin vahvasti
Hervantaan juurtunut toisen vuoden
sähköteekkari.
Harrastuksiini
kuuluu
peleistä parhain eli beer pong, vanhempien
tieteenharjoittajien kyykyttäminen Mario
Kartissa sekä höntsäurheilu eri muodoissa.
Vastailen
myös
mielelläni
kaikkiin
teitä askarruttaviin kysymyksiin, tosin
integrointiohjeisiin kannattaa suhtautua
pienellä varauksella. Toivottavasti teillä on
yhtä hauska fuksivuosi kuin meikäläisellä,
elokuussa nähdään!

Moro!
Olen
Hämeenlinnasta
kotoisin,
tamperelainen syksystä 2013. Tunnistan
itseni myös nimellä Karim(i). Tykkään pelailla
kaikenlaista koneella ja konsoleilla. Sulkapalloa
uskallan väittää osaavani kohtalaisesti, joten siitä
vaan haastamaan! Automerkkinä BMW, kertoo
varmaan kaiken tarvittavan miusta ihmisenä.
Omasta fuksivuodesta jääny kaikennäköstä
käteen, katotaan mitäs kaikkee mukavaa teille
jää. Jaaa jos tulee mitä vaan kysyttävää niin
rohkeasti vaan kysymään, sillä jos on olemassa
tyhmä kysymys niin allekirjoittanut on sen
todennäkösesti joskus kysynyt. Tähän mää voisin
lopettaa, näemme syksyllä!

Eemeli Mäkinen
Hei vain ystävät, olen Eemeli.
Lupsakka natural born ginger
Lahesta joka tarjoaa mieluusti
vertaistukea kaltaisilleen. Ja muille
sitten normaalia tukea. Vapaa-ajallani
unelmoin rakettirepusta; ehkä joku
teistä fukseista vielä kehittää minulle
sellaisen.

Atte Piispanen
Moi! Oon Atte ja aloittelen toista vuotta
sähköllä. Kotoisin olen Jyväskylästä
ja asustelen nykyisin Hervannassa.
Vapaa-aikani vietän pitkälti kavereiden
kanssa touhutessa ja oon myös
Skillan
hallitustehtävien
johdosta
mukana järjestelemässä teille huikeita
tapahtumia syksyn mittaan! Voitte olla
varmoja, että tänä vuonna ei haittaa,
vaikka kesäloma kuluisikin mielestänne
turhan äkkiä. Nähdään elokuussa!

Ville Kuusisto

Moro! Mä oon Wilho, enkä ole tutor, vaan toimin teidän ihkaiki-omana sähköpaimenena, eli tehtäviini kuuluu leimata
fuksipassianne ja ohjeistaa teitä opintojenne alkutaipaleella.
Mä tykkään lentopallosta, penkkiurheilusta ja beer pongista.
Oon tosi hyvä Mario Kartissa, teipin repimisessä ja puhumisessa,
mutta oon tosi huono häviämään. Elämäni kohokohdat ovat
E-poikien Lounais-Suomen tsemppisarjan mestaruus sekä
fuksivuonna saavutettu akateemisen MM-kyykän 11.sija.
Näkyillään killassa! PS. twitterissä @vilhoaukusti .

Juha Köykkä

Lauri Savolainen

Pöö!! Oon Juha ja tutoroinnin lisäksi toimin
fuksikapteeninanne. Huolehdin teistä
koko ensimmäisen opiskeluvuotenne ajan
ja olen apuna kaikissa kysymyksissänne ja
huolissanne. Tulkaa muutenkin vapaasti
juttelemaan ja jos teillä on tylsää, keksin
teille kaikkea överikivaa aktiviteettia!
Vapaa-ajallani varsinkin syön, mutta
myös nukun. Parasta on musiikki ja
opiskelijaelämä!!<3

Heipä hei uudet fuksit ja fuksittaret!
Olen Turun läheltä Liedon pelloilta
kotoisin oleva toisen vuoden
sähköteekkari. Oma fuksivuoteni
oli aivan huikee, joten varmasti
teiätki saadaan viihtymään! Vapaaaika kuluu opiskelijatapahtumien
lisäksi salilla ja kavereitten kanssa.
Beerpong on myös parast. Mutta
anyway nähdään syksyllä!

Jussi Kekki

Artturi Vuorinen
Moi! Olen Artturi, toisen vuoden
sähköteekkari
ja
paljasjalkainen
Tamperelainen,
vaikka
nykyään
majailenkin Herwoodissa. Harrastuksiini
kuuluu erillaisten sähköwempaimien
korjailu (sekä sulakkeiden poltto),
sukeltaminen, uppopallo ja erään
maasturinromun kunnostaminen. Myös
pyöräily, hyvä ruoka ja juoma virkistävät
mieltä!
Heippatirallaa!
Onnittelut
üniversumin
parhaasta
opiskelupaikasta! Nimeni on
Hannes, olen toisen vuoden
sähköteekkari ja kotoisin olen
elämääkin suuremmasta Toijala
Citystä. Tykkään juoksennella
Herwoodin metsissä ja käydä
rokahtavilla
pubikeikoilla.
Levätkäähän kesä kunnolla,
että jaksatte syksyllä keskittyä
elämänne ikimuistoisimpaan
vuoteen! Syksyllä tavataan!

Hannes Sirén

Heidi
Rouhiainen

Morjesta! Oon Jussi, toisen(?)vuoden
sähköläin Kuusankoskelta (iki-ihanan
Kouvostoliiton pääkaupunki), kohta
22v. Nautin livemusiikista (kirjoitan
tätä juuri paikallisen keikan jälkeen,
samalla hajoten tinnitykseen), oluesta,
tietokoneella
laiskottelemisesta,
ja
varsinkin
opiskelijatapahtumista.
Tavoitteena järkkäillä teille vielä
omaanikin huikeampi fuksivuosi! Syksyllä
näkyillään! Kekki kuittaa.

Moi kaikki huikeimmat
fuksit! Oon Heidi,
toisen
vuoden
sähköteekkari Suomen
parhaasta kaupungista
Tampereelta. Tykkään
dominoida mm. Beer
pongissa ja Backstreet
Boys on paras. Apua
saa kysyä kaikessa ja
parhaat bileet löytyy
Tampere&Turku party
housesta.

Mika Forselius
Moro! Olen Mika, lepposa savolainen Itäisestä-Suomesta (Mikkelistä), joka on
eksynyt Herwoodiin suur cityyn kaikkien yllätykseksi sähköä opiskelemaan
(toinen vuosi käynnistymäisillään). 20 vuotta kestäneessä elämässäni on
tapahtunut kaikennäköistä, mutta on ollut tapahtumattakin. Harrastan
musiikkia, erityisesti kitaraa ja liikuntaa yleisesti, kuntosaleillen ja BJJ
harjoitellen(pidän myös fukseista puoli raakana). Minulle saa tulla puhumaan
ihan mistä tahansa mikä mieltä askarruttaa tai vaikkei askarrutakaan. Oma
fuksivuoteni oli puhdasta mahtavuutta ja koitetaan saada teille samallainen!
Tervetuloa vain opiskelemaan!
Morjes!
Mun
nimi
on
Tuomas, useimmat kutsuu
kumminkin Tumpiksi. Oon
Jyväskylästä kotoisin oleva
syksyllä toista opiskeluvuotta
alottava
sähköteekkari.
Harrastuksiin
kuuluu
kitaransoitto, lumilautailu ja
vahingossa luentojen yms. ohi
nukkuminen. Oon ihan rento
ja mukava tyyppi ja mulle saa
tulla juttelee kaikesta tärkeestä
ja turhastakin jos vaan uskaltaa.
Syksyllä nähään!

Tuomas Jokela

Anna Niemi

Morjens
kaikki
ihanat fuksit! Olen
Anna ja opiskelen
toista vuotta TTY:n
parhaalla linjalla eli
sähköllä.
Edustan
Tampereen syrjittyä
vähemmistökansaa eli
olen kotoisin Turusta.
Tykkään laulaa ja olla
kovaääninen sekä olla
kämppikseni Heidin
tossun alla. Ps Robin
on ihana!

Jere Miettinen
Morjesta vaan kaikille! Mun
nimi on Jere ja kotipaikkani
löytyy Savosta, ihan Kuopion
kuppeesta.
Harrastuksiini
kuuluu yleinen vetelehtiminen,
satunnainen ulkoilu ja musiikin
suurkuluttaminen.
Oma
fuksivuoteni
oli
vähintäänkin
mahtava ja toivon yhtä mahtavaa
vuotta teillekin. Syksyllä nähdään!

Manu Kujala

Jani Honkanen

Moi! Olen Manu! Etelä-Pohjanmaalta
Alajärven seuduilta kotoisin oleva 22wee
pojankloppi. Osaan napittaa napit, solmia
kengännauhat ja tehdä nuudeleita. Olin
kolme (3) vuotta fuksina (eri opinahjoissa
kuitenkin), ja nyt ensimmäistä kertaa
tutorina, ja vielä TTY:llä!! Fuksina olo on
huisi jännää ja siksi harrastinkin sitä näin
kauan ;) Teidän ensivuodestanne on siis
tulossa huikea! Syksyllä tavataan.. ja
vaikka halataan<3

Moro! Mä oon Jani. Olen
kotoisin Kuopiosta, mutta
vuoden mittaan Hervannasta
on tullut toinen kotini.
Varmasti myös te kotiudutte
hyvin Herwoodiin ja sähkölle!
Vapaa-aikani kuluu urheillessa
ja
opiskelijatapahtumissa.
Nähdään syksyllä!

Toimihenkilöpestit fukseille
Piikalikka
Skillan raadin emännän apuri, joka käy emännän kanssa
kaupassa, kenties leipoo tai keittelee kahvia tilaisuuksiin ja
muuta pientä tarvittaessa. Kiltojen avajaissaunalla piika häärää
keittiössä muiden raatilaisten ja toimihenkilöiden kanssa.

Renkipoika

Joni Saikanmäki
Terve! Oon Joni täältä Tampereen
Herwannan hoodeilt, asunu yhteensä
ehkä 10 vuotta et rupee kadut ja kujat
olee tuttuja. Toista vuotta alottelen
syksyl ja ehdottomasti parhaat
kokemukset jäi kyl fuksiudesta!
Nauttikaa
ekasta
vuodesta
ja
törmäillään syksyl!

Skillan raadin isäntää avustava jokapaikanhöylä, joka auttaa
huolehtimaan kiltalaisten nestetasapainosta - tai mitä isäntä
toivookin. Syksyn isoin rutistus on Kiltojen avajaissaunalla,
missä rengin päivä kuluu rattoisasti ulkona hommissa muiden
raatilaisten ja toimihenkilöiden kanssa.

Pestit eivät ole sukupuolisidonnaisia, molempiin voivat hakea
sekä miehet että naiset. Tämä on loistava väylä kiltatoimintaan
ja nopea tapa tutustua muiden vuosikurssien ja kiltojen
opiskelijoihin! Syksyllä on mahdollisesti auki myös muita
toimihenkilöpestejä, niihinkin kannattaa ehdottomasti hakea!

fuksit
ilmastointi
sälekaihtimet

kähmyt
rakeet
myrskyt
lämpöhalvaus

Some international tutors
Antti Lähteenmäki Stefanus Wirdatmadja
Cheers mates! I come from a
nearby town called Orivesi.
Im an n-th year knowledgemanager, but i know that
electricity is blue and hurts.
At a certain mood I speak
languages, please teach me
more! Call me if you need
anything.

Moikka, my name is Stefanus
Wirdatmadja and you can call me
Steve. I like sport such as rowing
on Kaukajärvi and surfing the
internet. Unfortunately, I have
an eating disorder. I'm about to
eat dis order of pizza, dis order
of karjalanpiirakka and dis order
of mustamakkara.

Aleksandar Tonkin
Hi everybody, my name is Aleksandar Tonkin.
I am from Bulgaria and my major in TUT is
Pervasive Systems. My hobbies are connected
with computers, going to the gym, cycling,
playing volleyball, etc. As a software engineer
I've got a party virus. I just can't resist to stay
away from all the great sauna parties, exchange
parties, guild parties ... They are just so tempting!

Wang Wenbo
Moi! I'm WANG WENBO,
Chinese, love history
stories, drawing, pop
music, Coldplay's super
fan!
Valar Morghulis

TEKin lähdette kouluun
Onnea yhdestä elämäsi parhaista valinnoista: Valitsit Tampereen teknillisen
yliopiston. Olet voinut kuulla huhua että täällä on kivaa. Huhut ovat väärässä.
Täällä on kivointa. Itse en sitten muuta alkuun tiennytkään. Tuotorit ja muut
vanhemmat opiskelijat auttavat sinua varmasti hauskanpidossa ja ehkä joskus
opiskelussakin, mutta kuka auttaa kun ilkeä, paha ja pelottava kesätyöpomo
jättää lomakorvaukset maksamatta. Älä huoli! Apuun rientää ystävällinen
ammattiliittomme Tekniikan Akateemiset eli tuttavallisemmin TEK. Tekin
opiskelijajäsenyys on ilmaista (opiskelijan taikasana) ja oikeuttaa etuihin, joita
ilman tosipaikan tullen harmittaa.
TEK on mukana myös useissa opiskelijatapahtumissa kuten Kyykkäliigassa ja
valtakunnallisessa jäynäkisassa. TEK kustantaa teille myös makkaraa, jota minä,
TEK-ukkonne Tommi, sitten paistan teille hajoillen samalla ylioppilaskunnan grillin
kuntoon ja siihen että sinappi jäätyy pakkasessa. Käykää siis ihmettelemässä
nettisivuja tek.fi/opiskelijat sekä teekkari.fi älkääkä pelätkö kysyä minulta TEKistä
tai sitten jostain muusta. En omista erityisen kummallista elämää, joten minut
tavoittaa usein lojumasta kiltahuoneelta. En pure ja kuten kuvasta huomaatte
minäkin olen joskus lähtenyt kouluun.
Onnea koulumatkallenne:
TEK-ukkonne Tommi

Tekin opiskelijajäsenien etuihin
kuuluu mm.
- Palkkaneuvonta
- Tukea työnhakuun (esimerkiksi
Teekkarin työkirja)
- Sähköisiä (heh, sähkö)
ammattilehtiä
- TEKin lakimiehet

TEK ukon ensimmäinen
koulumatka

Kumpaan osallistuisit mieluummin?
Voit päättää!

Biletiimi
Oletko aina halunnut järjestää huikeat bileet tai tajunnanräjäyttävän
shown? Joko villit visiot vilistävät mielessäsi ja palat halusta päästä
toteuttamaan sisäisen bilehileesi hurjimmatkin fantasiat? Jos
adrenaliinitasosi edes hieman pomppasi sanan ”bileet” kohdalla, on
biletiimi juuri oikea paikka sinulle. Siellä pääset parin tutorin johdolla
toteuttammaan kanssaopiskelijoillesi mm. fuksivalan jatkot ja ohjelmaa
pikkujoulusaunalle. Oli mielessäsi sitten näytelmä, musiikkiesitys
tai vaikka teemabileet, kannattaa biletiimiin lähteä mukaan jo ihan
hauskanpidon ja uusien tuttavuuksien takia. Liian vakavamielisestä
toiminnasta ei ole kyse, vaan luova hulluus ja rennon hauska meininki
on tiimin päätavoite.

Haalaritiimi

Heti lukuvuoden alkaessa teistä fukseista kootaan haalaritiimi,
jonka tehtävä on hankkia kaikille Skillan uusille tulokkaille
haalarit! Haalaritiimissä koet suuria tunteita: jännitystä puhelimen
äärellä, itsesi voittamista ja onnistumisen riemua! Lisäksi tutustut
tehokkaasti uusiin ihmisiin ja pääset osalliseksi haalaritiimin
huikeasta palkkiosta … Haalarien hankintanopeus on ihan
haalaritiimistä kiinni, joten lähde mukaan ja anna panoksesi, jotta
KoRK (koneenrakentajakilta) saa haalarit tänäkin vuonna meidän
jälkeemme.

Varaslähtö kouluun

Jos olet Hervannassa/Tampereella jo sunnuntaina 17.8, kannattaa
ehdottomasti tulla ottamaan varaslähtö kouluun klo. 18 alkaen TTY:n
”etunurtsille”. Siellä pääset rauhassa tutustumaan tutoreihin ja muihin
fukseihin rennossa ilmapiirissä. Maanantaikin alkaa mukavasti kun on
muutamia tuttuja vastassa, joten suuntaa siis nurmikolle kampusalueen
keskellä ja tule hengailemaan sinihaalaristen ihmisten iloiseen seuraan!

Matin Nopeus
Kilpailu!
Ensimmäinen fuksi joka
lisää facebookissa kaverikseen henkilön Matti
Uusipaasto (ainoa maailmassa) saa yhden (1)
vapaavalintaisen virvokkeen.

Orientaatioviikon tapahtumia, näitä ette
halua missata:
Ma 18.8
Lettukestit
Lettukesteillä saatte lettua, makkaraa ja uusia
kavereita. Huippua !
Ti 19.8
The Ekat Bileet
Fuksivuotenne ensimmäiset bileet, jotka muistatte
koko opiskeluaikanne ! Näihin Cupolassa sijaitseviin
bileisiin järjestetään lukuisia etkoja, etkoilkaa
kohtuudella, jos haluatte säilyttää muistikuvia ;)
Ke 20.8
Fuksi-info
Huikea Shöyw, jossa tutustutte killan toimintaan ja
opitte miten voitte päästä siihen mukaan. Tämän
jälkeen mm. tiedätte mitä tekevät haalaritiimi,
biletiimi, Piikalikka ja Renkipoika.
Skillan ja KoRKin fuksisauna
Eka kertanne Teekkarisaunalla, rakkaiden
koneenrakentajaystäviemme kanssa ! Täällä
nautitte saunasta, opitte sauna-ja laulukulttuuria
ja verkostoidutte. Fuksisyksyn mieleenpainuvimpia
tapahtumia, heti Ekojen Bileiden jälkeen !
Pe 22.8
Leffailta
Jäätkö viikonlopuksi Herwantaan, ilman kavereita
tai tekemistä? Ei hätää, nyt on tarjolla molempia,
sillä perjantaina järjestetään perinteinen leffailta,
jossa tutustut uusiin ihmisiin, saat pikkupurtavaa ja
vieläpä pääset nauttimaan hienoista elokuvista. Älä
siis turhaan jää kämpille kyhjöttämään !

