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Lämpimästi tervetuloa Tampereen lääkikseen tuleva kollega! 
 

Sydämelliset onnittelut upeasta saavutuksesta! Olet tehnyt valtavasti töitä, mikä kannatti - pääsit 

sisään LÄÄKIKSEEN, ja vieläpä Suomen parhaimpaan opiskelijakaupunkiin. Tampere on kaunis ja 

viihtyisä asuinpaikka joka tarjoaa loputtomasti opiskelijatapahtumia, uusia ystäviä, bileitä ja 

mahdollisuuksia. Voimme luvata että alkava fuksivuosi tulee olemaan elämäsi parhaita ja 

ikimuistoisimpia. Kohta se jo alkaa!  

Initium on kultainen opus fuksivuoden alkuun josta löydät mm. muistilistan uudelle opiskelijalle, 

käytännön asioita sekä fuksikyselyn. Tutustu ainakin lehtisen muistilistaan jotta lukuvuoden alku 

menee sujuvasti. Muistilistasta löytyy mm. ohjeet opiskelijakortin tilaukseen, Kelan opintotuen 

hakuun sekä opintopaikan vastaanottoon. Muista täyttää fuksikysely! 

Heti alkuun teidät jaetaan hutuihin eli hupitutorryhmiin. Ryhmät koostuvat ensimmäisen vuoden 

opiskelijoista sekä Cursus Taipaluksen, eli toisen vuosikurssin opiskelijoista. Hutuissa tutustutte 

toisiinne sekä lääkiskulttuuriin ja vietätte hauskoja iltamia etkojen, leffailtojen, vätkyjen, jatkojen 

ja jatkojenjatkojen merkeissä. Me Taipalukset olemme hutujanne, eli hupitutoreita, jotka 

autamme teitä kaikessa mitä vastaan voi tulla. Hutut yhdessä fuksikapteenien kanssa toimivat 

fuksivuotenne oppaina, ystävinä ja neuvojina, jotka varmistavat vuoden sujuvan kulun, auttavat 

löytämään histologian luokan ja tutustuttavat teidät medisiinariuden saloihin.  

Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Tampereen lääkikseen, nähdään pian! Teitä jo innolla 

odottaen, Fuksikapteenit Minea ja Visa, Cursus Taipalus sekä koko kandiseura.

 



 
5 
 

 

Uuden medisiinarin muistilista 
 

1. Vastaanota opiskelupaikka 22.7.2020 klo 15:00 mennessä!!! 

Oletko jotenkin onnistunut pääsemään käsiksi Initiumiin vastaanottamatta opiskelupaikkaa? Mitä 

vielä odotat? Sinun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan määräaikaan mennessä, tai menetät 

paikan. 

 

Opiskelupaikan vastaanottaminen onnistuu helpoiten tunnistautumalla vahvasti omien 

pankkitunnusten / mobiilivarmenteen avulla osoitteessa opintopolku.fi. 

 

2. Ilmoittaudu läsnäolevaksi lukukausille syksy 2020 ja kevät 2021  

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan pääsääntöisesti opintopolku.fi-sivuston kautta. Voit ilmoittautua  

läsnäolevaksi opiskelijaksi heti otettuasi opiskelupaikan sitovasti vastaan. Maksa samalla 

lukukausimaksu. Ilmottauduthan läsnäolevaksi yliopistoon jo 31.7. mennessä, jotta teidät saadaan 

jaettua pienryhmiin. Varsinainen fuksivuotesi alkaa 17.8. 2020! <3 

 

Uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä, 

joita ovat 1) vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, 2) äitiys-, isyys- tai 

vanhempainvapaa tai 3) opiskelun estävä vamma tai sairaus. Pääsääntöisesti opintojen 

aloitusajankohtaa ei siis voi siirtää.  

 

3. Yliopiston peruspalvelutunnuksen ja sähköpostin aktivointi 

Yliopiston peruspalvelutunnuksien avulla kirjaudutaan moodleen sekä muille yliopiston sähköisille 

alustoille. Samalla aktivoituu myös yliopiston sähköpostiosoite, joka on todennäköisesti muotoa 

etunimi.sukunimi@tuni.fi. Tunnuksen ja sähköpostin aktivointi onnistuu osoitteessa id.tuni.fi.  

 

4. Opiskelijakorttihakemuksen täyttäminen 

Opiskelijakortin tilaamiseksi sinulta täytyy löytyä yliopiston peruspalvelutunnukset. Myös 

ylioppilaskunnan jäsenmaksu tulee olla maksettuna. Hakemuksen voit täyttää osoitteessa 

https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra.  

 

Huomioithan, että opiskelijakortin tilaaminen onnistuu vasta kun yliopisto on saanut päivitettyä 

läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot järjestelmiinsä. Valmiin kortin saat syksyllä 

noudettua keskustakampuksella sijaitsevasta TREY:n toimistosta, mutta sitä odotellessa voit 

aktivoida mobiiliopiskelijakortin puhelimeesi Pivo-sovelluksessa.  

http://opintopolku.fi/
http://opintopolku.fi/
http://opintopolku.fi/
http://opintopolku.fi/
http://id.tuni.fi/
http://id.tuni.fi/
https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra
https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra
https://trey.fi/jasenelle/jasenpalvelut/opiskelijakortti-ja-lukuvuositarra
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Fyysisen opiskelijakortin hyötyjä: 

● kortti toimii integroituna kulkukorttina  

● kortti toimii kirjastokorttina ja tulostuskorttina 

● saat ladattua korttiin aterioita Juvenes-opiskelijaravintoloissa 

● liikuntamaksun maksaneella kortti toimii SportUnin tilojen avaimena 

 

5. Opintotuen hakeminen 

Opintotukea voit hakea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa heti opiskelupaikan vastaanotettuasi. 

Opintotuki sisältää opintorahan ja valtiontakauksen opintolainaan. Asialla on suotavaa olla ajoissa, 

sillä Kela on syksyisin varsin ruuhkainen tukihakemusten vuoksi. 

 

6. Täytä fuksikysely ja ryhmäydy 

Janoamme saada tietää lisää tulevista fukseistamme! Pääset kertomaan meille itsestäsi 

täyttämällä leikkimielisen fuksikyselyn. Muista myös liittyä Cursus Fuksi 2020 -ryhmään 

Facebookissa ja ota ensivilkaisu uusiin kurssikavereihini! ;) Käy myös tutustumassa 

ainejärjestömme nettisivuihin osoitteessa kandit.fi. 

 

Ensimmäinen askel kohti valkotakkia on vapaaehtoiseen fuksikyselyyn vastaaminen. Sen avulla 

voimme tutustua teihin hiukan etukäteen, ja jakaa teidät hutuporukoihin. Kyselyn vastauksista 

julkaistaan myös lyhyt juttu koulumme lehteen. Älä kuitenkaan vaivaa päätäsi vastausten vuoksi 

liikaa, sillä kysely on leikkimielinen. Kuvankaan ei tarvitse olla huippulaatua. Tärkeintä on, että 

saamme esimakua tulevista kollegoista. 

Vastaa fuksikyselyyn tästä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSced3jCnpc7-

RUIENXwBTCnAayZ70RJTCrgAtSS-D1RUmcQKA/viewform  

 

Liity fuksien facebook-ryhmään tästä: https://www.facebook.com/groups/cursusfuksi2020/  

 

  

https://kandit.fi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSced3jCnpc7-RUIENXwBTCnAayZ70RJTCrgAtSS-D1RUmcQKA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSced3jCnpc7-RUIENXwBTCnAayZ70RJTCrgAtSS-D1RUmcQKA/viewform
https://www.facebook.com/groups/cursusfuksi2020/


 
7 
 

 

Käytännön juttuja 

 

Asunnon hankkiminen 

Kämpän etsintään kannattaa ruveta heti kun oot saanut tiedon opiskelupaikasta Tampereella (<3), 

sillä asuntomarkkinat käyvät luonnollisesti kuumana kolmannen asteen valintatulosten 

ilmaannuttua. Asuntoja voi ruveta metsästämään TOAS:ilta, POAS:ilta tai yksityisiltä 

vuokranantajilta (vuokraovi.com esimerkiksi). TOAS:ille jonot yksiöihin voivat olla pitkiä mutta 

soluasuntoja, kaksioita ja kämppiä vähän keskustaa kauempaa on nopeammin käden ulottuvilla. 

Hakemuksia em. voi täyttää osoitteissa toas.fi/hakeminen ja hakemus.poas.fi. 

 

Ruokailut 

Tampereella opiskelijaravintoloita riittää. Kaupin kampuksellamme on kaksi Juveneksen ravintolaa, 

ravintola Arvo ja Café Lea, joista viimeksi mainittuun on lähinnä sedillä ja tädeillä asiaa. Maistuvan 

opiskelijalounaan saa 2,60€ hintaan (ainakin so far), ja omalle opiskelijakortille voi ladata arvoa, 

jolla voi maksaa lounaansa ruokalassa. Allergiat voi kertoa keittiölle erikoisjärjestelyn saamiseksi. 

Juveneksen sivuilta löytyy tietoa Tampereen muista opiskelijaravintoloista, joita löytyy mm. 

Linnasta (pääkampuksen kirjasto), Frenckellin aukiolta (iltalounas), ja tietenkin pääkampukselta 

(bisseä torstaisin). Nam! 

 

Kirjat 

Kirjojen hankkimiseen ja lukemiseen (:D) löytyy monenlaista taktiikkaa, jotka kullakin on  omansa. 

Yliopistomme tarjoaa erittäin kattavan kokoelman kirjoja sähköisenä mm. Oppiportin ja Clinical 

Keyn kautta, mutta fyysisiä kirjoja voi toki myös ostaa omakseen. Paperisia opuksia voi hankkia 

itselleen mm. Facebookin Lääkiskirjakirppikseltä, Kandiksen kirjakärrystä tai vuosikurssisi 

kirjavastaavien kautta toteutettavin ryhmätilauksin. Unohtamatta tietenkään Arvon ikiomasta 

kirjastosta lainaamista, joka tapahtuu opiskelijakortilla. No worries, kaikilla on oma tyyli tähän. 
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Liikunta 

Rakas kandiseuramme tarjoaa jos jonkinmoista liikuntakerhoa, joista infoa löytyy alempaa, sekä 

huikeita lajikokeiluja (TLK:n sähköpostilistan kautta infoa näistä). Kandiseuralla on myös omat 

höntsyvuorot koripallosta, lentopallosta ja salibandystä innostuneille. Myös Tampereen yliopiston 

oma SportUni tarjoaa kuntosalit, ryhmäliikunnat, palloiluhallit, you name it, 

korkeakouluopiskelijoiden käyttöön hintaan 75€/ lukukausi. Infoa löytyy osoitteesta 

www.sites.tuni.fi/sportuni . 

 

Kepa eli Kesti Paku! 

TLK omistaa suurenmoisen menopelin, elikkä Kesti Pakun, kaikkien pakettiautojen helmen. Kepaa 

voi vuokrata käyttöönsä vaivaiseen 35€:n vuorokausihintaan (plus diisseli) omilla tunnuksillaan 

osoitteesta kandit.fi. Vaatimuksena tietysti B-luokan ajokortti, ja Kepan hellä kohtelu. TLK:n 

hallitukseen kuuluu Kepa- vastaavat, joiden kautta Kepan vuokraaminen tapahtuu. 

Kandiseuralaisilla on siis suuri hyöty tästäkin ideasta, jos tulee tarve roudata esim. muuttokuormia, 

E- bilerekvisiittaa tai mummoa Ideaparkkiin. 

 

Koulumatka 

Hetki täytyy vielä odotella ratikkaa! Mutta Tampereen joukkoliikenne TKL toimii julkisen liikenteen 

mittapuussa suhteellisen vaivattomasti, ja kuukausikortin itselleen voi hankkia Frenckellinaukio 

2B:stä tai Nella Nettilatauspalvelusta. Hinnaston löytää TKL:n sivuilta, ja halvimmillaan 

kuukausikortti voi kustantaa 23€/kk, jos ostaa vuoden arvolipun. Moni medisiinari tosin suhaa 

koulumatkansa pyörällä tai kävellen (krm.. Ritakatu). 

 

Tuula 

Tuula on kandiseuran äitihahmo, ja samalla ainoa palkattu työntekijä. Tuulan toimenkuvaan 

kuuluu ainejärjestömme taloushallinto, järjestömuistina toimiminen, ja ennen kaikkea 

opiskelijoiden tukena oleminen. Tuulan löytää sieltä missä hätä on suurin, ja Tuulan toimistoon saa 

mennä minkä asian kanssa tahansa, oli sitten sitsilaulukirjan maksaminen jäänyt ikävästi unholaan 

tai Solu- tentti ei mennyt vielä viidennelläkään yrityksellä läpi. Tuulan toimisto löytyy 

kakkoskerroksesta Café Lean läheisyydestä huoneesta C123. 

 

 

 

http://www.sites.tuni.fi/sportuni
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Tampereen kartta jossa punaisella Arvo 

 

 

TLK:n somet 

Käy seuraamassa ja tutustumassa myös TLK:n sometileihin, joissa julkaistaan ajankohtaisia sekä 

hauskoja päivityksiä kandiseuran arjesta ja tapahtumista. 

 

Nettisivut: https://kandit.fi/ 

Facebook: https://www.facebook.com/tampereenkandit 

Instagram: https://www.instagram.com/tampereenkandit/ 

 

 

 

 

  

https://kandit.fi/
https://www.facebook.com/tampereenkandit
https://www.instagram.com/tampereenkandit/
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Kandidaattiseuran puheenjohtajan tervehdys 

Tuore medisiinari, meillä on yhteinen tavoite! 

Lääketieteen opiskelu on täynnä unohtumattomia hetkiä. Se alkoi, kun sait tiedon opiskelijaksi 

hyväksymisestä. Kohta koittaa ensimmäinen koulupäivä. Pian hetki, kun vanhempi lääkäri kutsuu 

sinua kollegaksi. Sitten ensimmäinen obduktio, ensimmäinen kanylointi ja ensimmäinen potilas. 

Aika juoksee, seuraa ensimmäinen klinikkapäivä ja ensimmäinen aamu lääkärin sijaisena. 

Edessäsi olevat kuusi vuotta tähtäävät siihen, että sinusta tulee lääkäri. Lääkäriprofessiolla on 

erityinen asema yhteiskunnassa ja siten sinulla velvollisuus oppia näiden kuuden opiskeluvuoden 

aikana ne perustiedot ja -taidot, mitä profession täyttäminen ammatillisesti ja ihmisenä vaatii. Se 

on kunniakas tavoite, jonka hyväksyit vastaanottaessasi opiskelupaikan. Se on haastava tavoite, 

sillä yhteiskunnan rakenteet ja vaatimukset ovat murroksessa. 

Olet kuitenkin onnekas, sillä et ole täyttämässä tätä tavoitetta yksin. Sinulla on kaikki, mitä 

Suomen paras lääketieteellinen tarjoaa: laadukkaan koulutuksen sekä sen ympärillä toimivan sinua 

tukevan yhteisön. 

Tampereen lääkis mahdollistaa mitä parhaimmat puitteet opinpolun tueksi. Tästä todisteena se, 

että Tampere suorastaan loistaa opiskelun laatua koskevissa kansallisissa tilastoissa. Kärkemme 

ovat Euroopan moderneimmat kliiniset harjoittelutilat, innostava ongelmalähtöinen 

pienryhmäopetus ja esimerkillinen käytännönohjaus huippusairaalassa. 

Lääkäriksi kasvaminen on muutakin kuin medisiinaa. Se on myös vaikuttamista, verkostoitumista ja 

vapaa-aikaa. Siispä opetuksen lisäksi tavoitteesi saavuttamisessa sinua tukee yli 800 medisiinarin 

yhteisö –Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura! 

Kandidaattiseura on meidän opiskelijoiden oma ainejärjestö, josta löytyy paikka jokaiselle ja jossa 

meillä kaikilla on yhteinen tavoite. Tämä tavoite on kunkin 

henkilökohtainen, mutta myös yhteinen. Tavoitteen 

saavuttamiseksi kandidaattiseuran toimintaan kuuluu keskeisesti 

meidän opiskelijoiden etujen valvominen ja opetuksen laadusta 

huolehtiminen sekä hyvinvoinnin tukeminen ja vapaa-ajan 

aktiviteettien järjestäminen. Kandidaattiseura on siten meitä 

kaikkia varten, meidän yhteisen tavoitteemme saavuttamiseksi.  

Tervetuloa kandidaattiseuraan!  

Sofia Sarmala, Puheenjohtaja 

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry 
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Kandidaattiseuran isännän ja emännän tervehdys 
 

 

Tervetuloa opiskelemaan kollega! 

 

Saatte seuraavista kuudesta vuodesta paljon irti. Opiskelu medisiinan maailmassa vetää mukaansa 

ja matkan varrella saatte mukaanne paljon sekä lääketieteestä että ihmisyydestä. 

Opiskelun ohessa teillä on aikaa hyödyntää opiskelijaelämän ainutlaatuisuus ja osallistua vapaa-

ajan toimintaan. Vapaa-ajan toimintaa riittää kerhotoiminnasta juhliin ja muihin tapahtumiin, ja 

kaikenlaiseen toimintaan kannattaa osallistua rohkeasti. Teillä on mahdollisuus nauttia 

opiskeluelämän tuomista mahdollisuuksista löytää elinikäisiä ystäviä, oppia yhdessä ja pitää 

hauskaa. Tulette näkemään, että lääketieteen opiskelu ja lääkäriys on paljon muutakin kuin 

medisiinaa. 

Siispä onneksi olkoon, tervetuloa kouluun ja 

muistakaa lähteä mukaan avoimin mielin ja suurella 

sydämellä! 

 

 

Syksyllä nähdään, 

Kandidaattiseuran emäntä ja isäntä 

Maria Karhu ja Tuomas Nyrhilä 
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Tapahtumakalenteria  

 

Ensimmäinen opiskeluvuosi on täynnä tekemistä myös vapaa-ajan puolella. Tässä esimakua 

suunitteilla olevista tapahtumista. Huomioithan kuitenkin, että kehittyvän COVID-19-tilanteen 

vuoksi osa tapahtumista saatetaan joutua järjestämään toisena ajankohtana tai perumaan 

kokonaan. Mahdollisista muutoksista infotaan lähempänä. Koronan varjosta huolimatta 

ensimmäistä opiskeluvuotta kohden kannattaa suunnata avoimin mielin ja tyhjin kalenterein!  

Syksyllä 

17.8. Fuksien ensimmäinen ilta @Amos: Rentoa yhdessäoloa ja tutustumista hutujen vetämänä, 

pääset myös ensi kertaa kokemaan Amoksen ilmastointikapasiteetin kyvyttömyyden, kun 

yhdistetään noin 150 opiskelijaa ja elokuun puolivälin kosteat helteet. 

18.8. Avajaisbileet: Täällä pääset tutustumaan ihmisiin yli kurssirajojen ja tanssimaan sydämesi 

kyllyydestä! Avajaisbileistä moni matkustaa jatkoille Kauppiin Arvon pihalle jonottamaan 

himoittuja toogabilelippuja, joita on rajoitettu määrä fukseille. Tämän yön muistat koko lääkiksen 

ajan! 

20.8. Toogat: Lakana päälle ja menoksi! Onnekkaat toogabilelipun itselleen lunastaneet pääsevät 

juhlimaan kanssaopiskelijoiden kera live-musiikin soidessa ja sangrian virratessa. Kenen Tooga 

pysyy koko yön valkoisena? Kuka pääsee setien ja tätien suosioon? Vain toogabilelipulla pääset 

kokemaan kaiken tämän! 

27.8. Kintulammi ja kurssin vastuuhenkilöiden julkistus: Juhlimisen ja rankan opiskelun lomassa 

urheilullisimmat fuksit pääsevät pikku juoksulenkille Kintulammille, jossa julkistetaan Kurssinne 

vastuuhenkilöt. Kintulammille pääsee myös bussikyydein ja pyöräilemällä! 

27.8.-12.9. TREYn Wappu: Kiitos koronan pääsette nauttimaan vapusta jo tämän vuoden puolella. 

3.9. Hunaja-Cup: Vuosittainen Mehiläisen sponsoroima jalkapalloturnaus kurssien kesken. 

Jokainen kurssi valmistelee myös toinen toistaan häikäisevämmät kannustustanssit. Tästä et halua 

jäädä paitsi! 

17.9. Fuksiaiset: Täällä teidät kastetaan medisiinareiksi salaperäisten rituaalien saattelemina. Mitä 

tapahtuu fuksiaisissa, jää fuksiaisiin… 

8.10. Fuksisitsit: Taipalukset saattavat teidät kädestä pitäen sitsaamisen maailmaan. Näistä 

sitseistä jää ikuiset muistot, vaikka olisitkin jo konkari. 

15.10. Hämeenkadun Appro: Suomen suurin opiskelijatapahtuma, jossa pääsee kiertelemään 

baareja oikein olan takaa. Parhaat jatkot löydät Amokselta. 
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17.10. TLK 48 Wuosijuhlat: TLK:n vuosittain järjestämät elegantit iltajuhlat, jonne fuksikurssilaiset 

pääsevät nakkeilemaan ja ihastelemaan pukuloistoa. 

12.11. E-bileet: Eli  esittäytymisbileet, jotka fuksikurssi järjestää ylempikurssilaisille. Näissä bileissä 

sattuu ja tapahtuu… 

19.11. TLK:n Pikkujoulut @Klubi: ykköset päälle ja joulupöytään! Joulutunnelmaan virittävien 

kemujen perinteenä on tarjota vatsan täyttämisen lisäksi ruokaa myös silmälle. Fuksit pääsevät 

osallistumaan järjestelyyn valmistelemalla näytelmän, joka on vuosi vuodelta häikäissyt 

huonoudellaan… 

 

Myös tulossa, päivämäärä vielä tuntematon: 

Handelsbanken SyysGames: Yhden sponsorimme Handelsbanken järjestämä liikuntapäivä, jossa 

päästään nauttimaan raikkaasta syysilmasta ja hyvästä seurasta pienen kilpailuhengen kanssa. 

TREY: Fuksisuunnistus: Tänne pääset kehittelemään ryhmäsi kanssa mitä mielikuvituksellisemman 

asun ja samalla kilpailemaan leikkimielisesti muiden opiskelijoiden kanssa ympäri Tamperetta. 

  

Keväällä: 

Lääkisten superristeily 

Viikonloppu Tukholman risteilyllä kuluu ryhmäytyessä muiden kaupunkien lääkisläisten kanssa. 

Mainitsemisenarvoisina kokemuksina Taipalusten rissebingo, rottakansi ja mahdollisuus tutustua 

Tukholman korkeakulttuuriin iltojen välissä. ”Tänne en palaa enää ikinä” -Jokainen superristeilyllä 

vieraillut 

 

MM-kyykkä 

Helmikuussa opiskelijat kerääntyvät Hervantaan ottamaan toisistaan mittaa kyykän parissa. Tähän 

teekkareiden järjestämään tapahtumaan tarvitset myös 4 hengen joukkueen tai vaihtoehtoisesti 

voit vain tulla nauttimaan tunnelmasta ja minttukaakaosta. 

 

Fuksigaala 

Kevään puolella juhlistetaan jo loppupuolella olevaa fuksivuotta. Hienostuneessa gaalassa 

palkitaan kurssin omistautuneimmat persoonat (vuoden fuksi, eniten pisteitä kerännyt ryhmä ja 
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yksilö) sekä julkistetaan ensi vuoden fuksikaput. Tämä on se ilta, johon koko vuoden kestänyt 

fuksipistemetsästys huipentuu. 

 

TLK-Vappu 

Sisältää mm. sitsit, piknikkejä, stetarointia ja potilassänkyviestin. Vapputunnelmaan kannattaa 

käydä tutustumassa Amoksen lisäksi ainakin Koskipuistossa. Menoa riittää mutta Cursus Taipalus 

ainakin jaksaa, toivottavasti fuksitkin. Rankka rykäisy, mutta kannattaa, sillä ensimmäiset 

kesätunnelmat saadaan räntäsateen määrästä riippumatta näiltä viikoilta. 

 

Kandipotkijaiset 

Kakkoset saavat vihdoin kutsua itseään lääketieteen kandidaateiksi. Fuksien tehtäväksi jää 

järjestää mahtavat potkiaiset, jotka tunnetaan myös nimellä “Kastajaisten kosto” 

 

MEDIXit 

Lääketieteen opiskelijat kokoontuvat kerran vuodessa mediolympialaisten merkeissä. Varo 

paljussa lilluvia tauteja. Tänä vuonna Medixit järjestetään poikkeuksellisesti myös syksyllä. 
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SML - Suomen Medisiinariliitto 

 

Hei uusi fuksi, ja tervetuloa osaksi medisiinareiden joukkoa! 

 

Suomen Medisiinariliitto (klinikan muinaismuistojen voit kuulla puhuvan myös “smällistä”) on 

suomalaisten lääketieteen opiskelijoiden koulutus- ja edunvalvontajärjestö. Medisiinariliittoa 

voinee ajatella sellaisena Lääkäriliiton pikkusisarena, joka hoitaa kandidaattien opiskeluun ja 

työhön liittyviä asioita kansallisella tasolla! Medisiinariliittoon kuuluvat kaikki Suomen lääkisten 

kandiseurat sekä ulkomailla opiskelevien suomalaisten omat paikallisyhdistykset, yhteensä 13 

kappaletta. Medisiinariliiton alaisuudessa toimivat myös ulkoasianvaliokunta FiMSIC ja 

ylioppilaskuntavaliokunta YAVA. TLK:n jäsenenä myös sinä kuulut Suomen Medisiinariliittoon! 

Meitä on pian 5000 lääkäriksi opiskelevaa. 

 

Medisiinariliitto valvoo opiskelijoiden etuja pitämällä yhteyttä Valviraan, Lääkäriliittoon sekä 

muihin sidosryhmiin ja käyden tapaamassa ajoittain ministereitä ja kansanedustajia sosiaali- ja 

terveyspoliittisiin kysymyksiin liittyen. Viime aikoina Medisiinariliitto on ottanut vahvasti kantaa 

esimerkiksi lääkisten kasvaneisiin sisäänottomääriin, opetusresurssien määrään ja opetuksen 

laatuun. Vanhemmille kandidaateille Medisiinariliitto valmistelee vuosittain Kandin työoppaan, 

joka on tiivistelmä lääkäreiden kunnallisen virkaehtosopimuksen tärkeimmistä kohdista. Kevät ja 

kesä 2020 on mennyt Medisiinariliitolla pitkälti koronakriisin pyörteissä, jossa liitto on ottanut 

vahvan roolin tiedon välittäjänä kandeihin kohdistuvista vaikutuksista sekä kehittänyt tukitoimia 

kesäkandien jaksamiseksi poikkeusoloissa. Medisiinariliitto järjestää myös tapahtumia sekä 

kaupungeittain että valtakunnallisesti. Paikallistapahtumia ovat Fuksi-info (CI), Amanuenssuuri-

info (CIII), Ennen ekaa työpaikkaa (CIV), Palkkakuitinlukutilaisuus (CV/CVI) sekä MedTalks (yhdessä 

FiMSICin kanssa, avoin kaikille kurssiasemaan katsomatta). 

 

Medisiinariliiton hallitukseen kuuluu kaksi edustajaa jokaisesta suomalaisesta jäsenseurasta, sekä 

yksi ulkomaisten lääketieteen opiskelijoiden edustaja. Lisäksi hallituksessa toimivat puheenjohtaja, 

pääsihteeri ja tiedotussihteeri. Tampereen edustajina toimivat vuonna 2020 Markus Hautamäki 

CIV ja Anna Alexanova CIV. Tampereelta on myös Medisiinariiton puheenjohtaja Riku Metsälä CVI. 
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Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää kahdesti vuodessa järjestettävä liittokokous. Liittokokous eli 

tuttavallisemmin liittarit järjestetään vuorotellen eri lääkiskaupungeissa ja kokoukseen ovat 

tervetulleita kaikki kandiseuralaiset. Ohjelmaan kuuluu kokoustamisen lisäksi 

työryhmätyöskentelyä sekä vapaampaa ohjelmaa perinteisten liittarisitsien muodossa. Syksyllä 

2020 liittarit pidetään Turussa ja keväällä 2021 Helsingissä. Kansalliset tapahtumat ovat loistava 

tilaisuus tutustua Medisiinariliiton toimintaan, verkostoitua ja saada uusia lääkiskavereita ympäri 

Suomen ja ulkomailta! 

 

Mukaan Medisiinariliiton toimintaan pääset esimerkiksi osallistumalla liittareille tai 

Tuohilampiseminaariin. Paikalliset kandiseurojen edustajat Medisiinariliiton hallitukseen valitaan 

TLK:n hallituksen kokouksessa syksyn lopulla. 

Onnea sisäänpääsystä ja nähdään syksyllä Fuksi-infossa! 

 

Markus Hautamäki ja Anna Alexanova 

(etunimi.sukunimi@tuni.fi) 

Lisätietoja medisiinariliitosta: 

www.suomenmedisiinariliitto.fi Meidät löytää myös 

somesta:  Fb: Suomen Medisiinariliitto Ig: medisiinariliitto 

Twitter: @medisiinarit 

 

  

http://www.suomenmedisiinariliitto.fi/
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Kurssin vastuuvirkojen esittely 

 

Isäntä 

 
Isot isot onnittelut! Olet päässyt opiskelemaan lääketiedettä osaksi mahtavaa yhteisöä. Tampere 

ja varsinkin meidän lääkis on paikka, jossa tulet aivan varmasti viihtymään. 

 Isäntänä oleminen on ollut todella hieno kokemus minulle ja tulee sitä olemaan varmasti myös 

teidän vuosikurssin isännälle. Tältä paikalta pääsee tutustumaan omaan vuosikurssiinsa 

monipuolisesti ja laajasti. Saa tehdä yhteistyötä kurssin muiden aktiivien kanssa ja pääsee 

toimimaan myös puhemiehenä koko kurssin väelle. Vanhempien vuosikurssien vastuuhenkilöt 

tulevat tutuiksi ja sitä kautta pääsee näkemään ja kuulemaan paljon hyödyllisiä ja hauskoja juttuja 

kandiseurasta. 

 Isännyys vaati intoa ja energiaa tapahtumien järjestämiseen. Tarvittaessa pitää myös pystyä 

edustamaan koko kurssia tyylikkäästi erilaisissa tilaisuuksissa. Paineita voi ajoittain kertyä, mutta 

kannattaa muistaa, että mitään ei tarvitse onneksi tehdä yksin. Apuna on kurssin Emäntä, PR-duo, 

silmut, omat kurssilaiset ja kandiseuran vanhemmat jäsenet. Aikaisemmat kokemukset 

tapahtumien organisoinnista ja vastuun kantamisesta varmasti auttavat, mutta eivät ole missään 

mielessä välttämättömiä. Tärkeintä on se, että on valmis tekemään töitä reippaalla asenteella 

kurssinsa eteen koko kuuden vuoden ajan! 

 Parasta pestissä on kuitenkin omaan kurssiinsa ja muihin kandiseuralaisiin tutustuminen. Pääsee 

asemaan, jossa todellakin voi vaikuttaa kurssilla vallitsevaan henkeen. Se on mielestäni Isännän 

tärkein tehtävä, luoda positiivista henkeä. 

 Odotan innolla uusien tulokkaiden tapaamista! Tulkaa rohkeasti vetämään hihasta, jos on 

herännyt kysymyksiä. 

 Terveisin Eemil Taipalus, C. Taipaluksen Isäntä      

 

Emäntä 

Moikka kaikki ihanat tulevat fuksit sekä mahdolliset emäntä-ehdokkaat ja sen duunista 

kiinnostuneet! Ihan ensimmäiseksi pakko sanoa ihan kaikille mielettömän suuret onnittelut 

(Tampereen) lääkikseen pääsemisestä! Suoriuduitte hienosti viime kevään pääsykoemyllerryksistä, 

joten handlaatte varmasti tämänkin vastuupestin hyvin! 

 



 
18 
 

 

 

Lääkiksessä kurssin yleisistä asioista ja järjestelyistä vastaa IEPR-nelikko sekä silmut. IEPR:ään 

kuuluvat isäntä, emäntä ja kaksi PR-vastaavaa. Emäntänä tulet siis tekemään tiivistä yhteistyötä 

heidän kanssaan. Fuksivuonna pääset olemaan mukana ja vastuussa fuksikurssin järjestämistä 

tapahtumista, kuten legendaarisista E-bileistä. Tärkeänä tehtävänä on huolehtiminen kurssin 

hyvästä yhteishengestä. Pääset myös vaikuttamaan kurssia koskeviin asioihin sekä hoitamaan sen 

yleisiä kiireitä. Emännyyden voisi tiivistää siten, että välillä se vie aikaa ja vaatii suurempaa 

panosta, mutta lopputuloksena on aina se huikea fiilis, kun ollaan saatu yhdessä kurssin kanssa 

puuhastella ja hoidettua hommat. 

Ehdottomasti parasta hommassa on ollut päästä tutustumaan laajalla skaalalla sekä omiin että 

muiden kurssien opiskelijoihin. Emännän tehtävät eivät ole ylitsepääsemättömän vaikeita/aikaa 

vieviä. Apua saa aina pyytämällä ja tuletkin saamaan perinpohjaisen perehdytyksen eli mitään 

taitoja ei vaadita etukäteen. Ripaus reipasta mieltä ja intoa asioiden hoitamiseen riittävät! 

Suosittelen lämpimästi hakemaan emännäksi, jos haluat mielekästä tehtävää opiskeluiden 

vastapainoksi. Emännän pesti tulee olemaan ikimuistoinen kuuden vuoden taipalus, jota et 

varmasti kadu! Jos tulee mieleen mitään kysyttävää nykäise ihmeessä hihasta Arvon käytävällä tai 

laita viestiä/sähköpostia matalalla kynnyksellä! 

Ensi syksyä innolla odottaen, 

C. Taipaluksen emäntä Verna Vaajanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Eemil Taipalus (vas.) ja  

Verna Vaajanen (oik.) 
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PR-Vastaavat 

 
Jokaiselta vuosikurssilta löytyy kaksi PR-vastaavaa, jotka 

isännän ja emännän kanssa muodostavat tiiviin 

hallintoelimen, IEPR-tiimin. Tämä tiimi yhdessä 

organisoi kurssin tapahtumia, on yhteistyössä yritysten 

kanssa ja hoitaa muita oleellisia ja ei-niin-oleellisia 

kurssin asioita. 

PR-vastaavien ensisijainen tehtävä on huolehtia kurssin 

raha-asioista. Tehtävät alkavatkin kurssin pankkitilin 

luomisella ja jatkuvat erinäisten budjettien laskemisella. 

Toinen tärkeä tehtävä on fuksivuoden kevääseen 

sijoittuva haalarimainosten myynti seuraavaa 

vuosikurssia varten. Oikeastaan näiden jälkeen 

työmäärään voi paljolti itse vaikuttaa, eikä missään 

hommassa ole koskaan yksin – mukana on aina samassa 

veneessä oleva toinen PR-vastaava, koko IEPR-tiimi sekä 

muut aktiiviset kurssilaiset! PR-vastaavana toimitaan 

koko kuusi vuotta, joista fuksivuonna hommia lienee eniten. 

 

PR-vastaavana pääsee kirjaimellisesti vaikuttamaan kurssin asioihin ja siinä näkee työnsä jäljen. 

Lisäksi PR-vastaavat pääsevät perinteisesti mukaan hommiin 

vuosijuhlille ja kuudennen kurssin valmistujaisiin. IEPR tekee myös paljon yhteistyötä muiden 

vuosikurssien kanssa, joten ylempiin kursseihin pääsee tutustumaan heti fuksivuoden alussa. 

Yksi paras puoli PR-vastaavana olemisessa ehkä onkin juuri se, kuinka hyvin pääsee oman kurssin, 

muiden vuosikurssien ja koko lääkiksen juttuihin mukaan. 

 

Vaikka PR-vastaavan tehtävään kuuluu paljon vastuuta, ylittää sen positiiviset puolet ne 

tuhannesti! Pakettiin kuuluu mukaan tietysti aiempien PR-vastaavien tarjoama opastus ja 

perehdytys, joten ongelmien ja kysymysten kanssa ei tarvite koskaan jäädä yksin. Tämän lisäksi, jo 

perinteeksi muodostuneet viini-illat muiden vuosikurssien PR:ien tai IEPR:ien kanssa tarjoavat 

oivan mahdollisuuden tutustua niin ylempien vuosikurssien vastuuhenkilöihin kuin lasi toisensa 

jälkeen paremmalta maistuviin viineihin. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla, mutta jos sinussa on 

yhtään kirjanpitäjän/organisoijan/markkinointi-ihmisen vikaa, olet luotu tähän. Hommaan 

kuitenkin riittää hyvä asenne ja intoa lähteä tekemään tätä! Eli siis hae, pääse ja ryhdy PR-

vastaavaksi! Voimme vain suositella! 

 

Cursus Taipaluksen aina edustuskunnossa olevat massikeisarit,  

Charlotte Tiainen ja Antti Vuorisalo 
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SILMUT (alkuperä tuntematon, oletettavasti Super Imelät 

Lääkiksen Muumimammamaisen Uutterat Touhutontut) 

 

Silmut ovat kurssien omia hyvinvointivastaavia, joita 

valitaan perinteisesti neljä. Työskentely tapahtuu 

läheisessä yhteistyössä kurssin isännän, emännän ja 

PR:ien kanssa kurssin viihtyyvyyden ja yhteishengen 

luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Silmujen rooliin 

heittäydytään heti syksyn alussa erilaisten tempausten 

ja tapahtumien järjestämisessä. Erityisesti tenttisten eli 

tenttisaunojen toteutus on silmujen heiniä. Tenttiksissä 

kurssilaisille tarjoillaan mahdollisuus yhteisölliseen ja 

stressittömään ohjelmaan sekä pieneen purtavaan.  

 Kurssin sisällä silmut ovat helposti lähestyttäviä kasvoja, joita voi nykäistä hihasta asiassa 

kuin asiassa. Tenttisten lisäksi silmujen toimintaa rajoittaa vain oma mielikuvitus, jaksaminen ja 

PR:ien lompakko. Esimerkiksi silmujen joulukalenteri oli nöyrästi ilmaisten läpimurtohitti! 

Silmupestin myötä pääsee tutustumaan omiin kurssilaisiin lähemmin sekä on hyvä ponnahduslauta 

laajempaan vaikuttamiseen kandiseurassa. Tämä aikaansaa positiivisen fuksipiste migraatio-

gradientin fuksipassin suuntaan!!  

Miksi ryhtyä silmuksi? - Silmuna pääset toteuttamaan omia visioitasi ja ansaitset 

kurssikollegoiden iankaikkisen kiitollisuuden. Hommassa pääset kehittämään itseäsi niin 

suurtalouskokkina kuin gluteenittomana pienkondiittorina. Ohjelmamestarina saat hauskuuttaa 

niin muita kuin itseäsikin. Et ole koskaan yksin, vaan tukenasi on aina kolme ihanaa silmukollegaa. 

Silmuiluun ei ole olemassa tiettyä kaavaa, vaan jokainen vuosikurssi onkin tuonut hommaan omat 

mausteensa. 

 

C. Taipaluksen silmujen Special Abilities: 

 

JUTTA ‘järjestysmies’ : Kun ideat alkaa muilla (lue: Mikellä) lähtee käsistä niin palauttelen maan 

pinnalle. Leipominen ja ruuanlaitto kuuluu mun erikoistaitoihin. 

MIKKE ‘megafonimies’ : Eittämättä erikoisalakseni pitänee mainita silmukonkkaronkan älyvapaa 

visuaalinen ja kirjallinen ilmaisu sekä tenttis-ohjelmanumeroiden tuominen eetteristä 

kurssikaverien iloksi.  

SAARA ‘seuramies´ : Omaksi roolikseni on muodostunut porukan tunnelman nostattaja. 

Kestohymylläni yritän tsempata muita niin hyvissä kuin vähän vaikeissakin tilanteissa! Tämän 

ohella autan siellä missä apua tarvitaan. 

TARU ´talonmies´ : Tenttisherkkujen hankinnassa hommaa helpottaa mun auto, jolla kurvaillaan 

kauppaan. Tämän lisäksi saunan lämmitys sekä tiskikoneen ja muiden pulmallisten laitteiden 

käyttö on mun erikoisalaa. 
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Tiedotusvastaava 

 

Kurssin tiedotusvastaavan pesti on hyötysuhteeltaan aivan 

loistava! Homma koostuu kurssikavereiden arkea 

helpottavista tehtävistä ja tiedotusvastaava vaikuttaakin 

vastuupesteistä ehkä eniten kurssikavereiden 

jokapäiväiseen arkeen. Silti vastuun taakka on yksi 

pienimmistä! Tehtävänä on koota kurssikavereille 

jokasunnuntainen viikkotiedote, johon kuuluu virallisten 

asioiden lisäksi ei-niin-virallinen osio, joka on vuosien 

varrella sisältänyt ainakin arvoituksia, vitsejä, 

viikkomeemejä ja ties mitä muuta! Tiedotusvastaavan 

pestiin kuuluu myös sähköisen lukujärjestyksen tekeminen 

kurssikavereille ja tästä kaverit myös vuolaasti kiittelevät. 

Jossain vaiheessa ensi lukuvuonna asia tulee kuitenkin 

muuttumaan niin, että lukkarit ovat valmiiksi sähköisessä 

muodossa. Mitään erityistaitoja tämä homma ei vaadi, 

mutta yhdys sanojen hallitsemisesta on toki hyötyä! 

Tarjolla siis sopivasti vastuuta ja paljon kiitoksia tämän pestin myötä! 

C. Taipaluksen tiedotusvastaava,  

Loviisa Sirén 
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Kirjavastaavat 

 
Kirjavastaavat välittävät vuosikurssinsa opiskelijoille tärkeimmät kirjat ja muuta materiaalia 

opintojen tueksi. He selvittävät mitä kirjoja vuosikurssilaiset haluavat ostaa, järjestävät sitten 

tilauksen ja lopulta jakavat kirjat kurssikavereilleen. Joka vuosikurssilta valitaan kaksi opiskelijaa 

tähän pestiin. 

 

Kirjatilaus järjestetään tavallisesti ennen uuden jakson alkua. Joskus yhdessä tilauksessa hankitaan 

kirjat useammalle lyhyelle jaksolle, taas toisinaan joillain jaksoilla pärjää hyvin aikaisempien 

tilauksien kirjoilla, eikä ainakaan merkittävälle kirjatilaukselle ole tarvetta. Täten tilauksia tehdään 

muutamia yhden vuoden aikana sekä syksyllä että keväällä. 

 

Kirjavastaavien homma on helppoa ja kivaa. Tyypillisesti tilaus menee näin: 

1. Ottakaa yhteyttä kirjanvälittäjään, joka kertoo mitä kirjoja milläkin jaksolla tyypillisesti 

käytetään 

2.Informoikaa kurssia tilauksesta ja valittavista kirjoista 

3. Lähettäkää opiskelijoille tilauslomake, johon he vastaavat sen mukaan mitä haluavat tilata 

4. Tilatkaa kirjat välittäjältä 

5. Pyöritelkää rahaa (rahastaminen, laskun maksu jne.) 

6. Jakakaa kirjat kurssikavereille 

 

Kirjavastaavat toimivat yhdessä ja tarvittaessa he saavat apua 

vanhemmilta kirjavastaavilta tai kurssin muilta vastuuhenkilöiltä. 

Virka ei vaadi mitään erityistaitoja. Pitää olla vain valmis tekemään 

erilaisia lomakkeita ja huhkimaan kirjalastia purkaessa muutamia 

kertoja vuodessa. Pieniltä ongelmilta pystyy välttymään täysin 

tuskin koskaan, mutta lähtökohtaisesti tämä pesti on tosi helppo, 

eikä se vie juurikaan aikaa muilta opinnoilta. 

 

Plussia: 

Pysyt hyvin kärryillä opintojen rakenteesta ja 

niiden kirjallisuudesta 

Opit nopeammin kurssikavereiden nimet Vaivanpalkaksi saatat saada omat 

kirjasi alennettuun hintaan tai jopa ilmaiseksi 

 

Me tulemme auttamaan uusia kirjavastaavia pääsemään vauhtiin pestinsä 

kanssa! 

 

Terkuin kirjavastaavat Jukka Korpela ja Elina Öljymäki 
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Fuksikapteenien ja hutujen esittely 
 

Fuksikapteenit Minea Söderlund ja Visa Vadén 

Moikka! 

Ollaan teidän fuksikapteenit Minea (oik.) ja Visa (vas.).  Meidän 

hommana on pyörittää fuksitoimintaa yhdessä vastuuhutujen ja 

fuksitoimikunnan kanssa ja ollaankin vastuussa useasta 

tapahtumasta sekä kaikenlaisesta tiedottamisesta teille fukseille. 

Meidän tärkein tehtävä on taata aloittaville opiskelijoille (sinulle) 

mahdollisimman saumaton ja mukava siirtymä opiskelijaelämään 

täällä Tampereen lääkiksessä. Ota siis matalalla kynnyksellä 

yhteyttä kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Kohta nähään! 

<3:llä M & V 

 

Hutu 1 vastuuhutut Antti Tolonen ja Essi Alanko 

"Väritön, lämmin ja neutraali" voisi olla kenen 

tahansa observoijan kommentti ruokalassa tai 

luentosalissa istuvasta hutu1-tiivistymästä. Silti 

vain todellinen hutu-ykkönen voi tietää, mitä 

tarkoittaa olla osa tätä kadehdittua joukkoa. Paksu 

perinteiden opus, legendaariset, jopa 

unohtumattomat tapahtumat sekä kurssirajojen yli 

ulottuva hutu1-henki takaavat kuudeksi vuodeksi ja 

sen jälkeenkin lääkisperheen, joka nyt vaan on 

vaatimattomasti paras! 

 

Hutu 2 vastuuhutu Anni Tarvainen 

Heips!  

Oon hutu 2:n vastuuhutu Anni ja tehtävänäni on taata 

fuksipalleroille unohtumaton vuosi! Pyrin auttamaan ja 

tukemaan fukseja parhaani mukaan muiden hutujen kera 

unohtamatta tietenkään hauskanpitoa. Mua ja muitakin hutuja 

voi matalalla kynnyksellä lähestyä vuoden aikana askarruttavilla 

asioilla. Muistakaa että kakkonen on aina ykkönen ;)  
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Hutu 3 vastuuhutu Iida Heikkinen 

Moi ja onnittelut opiskelupaikasta kaikille! Oon Iida, hutu 3:n 

vastuuhutu: 22-vuotias, Lappeenrannasta kotoisin ja ihan hyvä 

tyyppi toivottavasti (jos kestää murretta :D). Mein hutuporukka 

oottaa jo innolla tulevaa syksyä! Ollaan rentoja ja meneviä ja 

halutaan varmistaa, että kaikilla tulee olemaan unohtumaton 

vuosi. Tykätään järjestää tekemistä ihan laidasta laitaan ja 

ootetaankin innolla etenkin hutun mökkiviikonloppua ja 

legendaarisia hutu3-kämppäapproja! 

 

 

 

Hutu 4 vastuuhutu Rosa Mäkelä 

Hei tuleva kollega, ja tuhannesti onnea sisäänpääsystä!! Meidän 

hutussa olet turvassa kaikelta pahalta, kun selustaasi turvaa 

sydämellinen ja vitsikäs joukko meitä kakkosia. Hutu4:stä saat uusia 

kavereita, ja meidän kautta tutustut matalimmalla mahdollisella 

kynnyksellä myös muiden huturyhmien fukseihin ja hutuihin. Me 

ollaan täällä sua varten eikä malteta odottaa että nähdään! <3 

Terkuin Rosa ja koko hutu 4 

 

 

 

Hutu 5 vastuuhutu Kalle Seppälä 

Morjahdus ja onneksi olkoon huippu-HuTuun pääsystä! Olemme 

timanttinen tiimi toilailijoita, ratastelijoita ja vastuuhenkilöitä, jotka 

ottavat teidät avosylin vastaan. Olemme HuTuista suurin ja 

aktiivisin, eli seikkailuista ja kavereista ei ensi vuonna ainakaan tule 

puutetta. Itse asustelen Ystävyysmökissä*(ks. sanasto), jossa 

tulemme tapaamaan monituisia kertoja myös muiden HuTujen 

kanssa. Kaveriporukkamme on rakentunut luottamukselle ja 

ystävyydelle ja olemmekin käytettävissänne, mikäli teillä on 

minkään sortin ongelmia. 
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Hutu 6 vastuuhutu Susa Kuivalainen 

Ensinnäkin isot onnittelut lääkikseen pääsystä! Olen Susa, 

ihanan hutu6:n vastuuhutu. Olen 21 vuotta ja lähtöisin pk-

seudulta! Tänä vuonna hutu6:n fuksipalleroista mun lisäksi 

pitää huolta Veronika, Karoliina, Sanni, Eerika, Aaro, Viivi, 

Salla ja Siru. Järkkäillään kaiken maailman illanistujaisia ja 

etkoja teille ja ollaan täällä tekemässä teidän fuksivuodesta 

unohtumaton! <3 

 

 

 

Hutu 8 vastuuhutu Henni Huhtamo 

Heippa!  

Kuvassa hutu 8:n vastuuhutu Henni keijuasuineen 

Superristeilyllä tammikuussa. Yhtä vauhdikkaalla ja iloisella 

meiningillä luvataan mennä tulevakin vuosi. Hutu 8:ssa innolla 

odottelee yhdeksän huipputyyppiä! Meillä jokainen tuntee 

varmasti olonsa tervetulleeksi. Halutaan luoda 

unohtumattomia hetkiä, joten paljon kivaa vapaa-ajan 

aktiviteettia on luvassa opiskelujen ohelle. 

 

 

Hutu 9 vastuuhutu Leevi Karjalainen 

Morjesta!   

Oon Leevi 21v Vantaalta ja olen pitkän ja perinteikkään 

hutu 9.n vastuuhutu. Nuoren ikäni olen harrastellut 

erinäisiä pallopelejä kuten jalkapallo koripalloa ja 

jenkkifutista. Nykyään harrastuksiin kuuluu 

”tanssiminen” yökerhon jäällä. Hutu 9 on menevä ja 

voitkin olla varma ettei ole bileitä ilman hutu 9 

edustusta.  
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Hutu 10 (X) vastuuhutu Joni Söderling 

Morjens! Onneksi olkoon Tampereen (ja samalla myös koko 

maailman) parhaaseen Lääkikseen pääsystä minunkin puolestani. 

Olen 30-v Vantaalta kotoisin monen mutkan kautta Tampereen 

lääkiksestä paikkani löytänyt. Fuksivuoteni Lääkiksessä ollut 

elämäni parhaita vuosia eikä edes korona ole onnistunut sitä 

pilaamaan. Vinkki fuksivuodelle: lähde kokeilemaan kaikkea 

uutta, esimerkiksi kerhojen kautta, kaikki otetaan varmasti 

mukaan! 

 

 

Hutu 11 vastuuhutut Milla Olshin ja Tuomas Tenkanen 

Legendaarinen Hutu 11 saa tänä syksynä luotseikseen 

satakuntalaiset Millan ja Tuomaksen, jotka alkuperäisinä ja 

aktiivisina Hutu 11:sta jäseninä odottavat innolla uusiin 

opiskelijoihin tutustumista ja tapahtumien järjestämistä. 

Tämän hutun seurassa viihtyy aina kovimmasta bilettäjästä 

rauhalliseen illanistujaan. Jokainen kokee itsensä varmasti 

tervetulleeksi meidän seuraan! Hutun perinteisiin kuuluu 

yhteiset mökkireissut, etkot Tuomaksella ja sitsit Hutu 1:n 

kanssa sekä paljon muuta! 

 

 

Hutu 12 vastuuhutu Heini Kaura 

Hei sinä uusi tuleva fuksi! Oletko aina kaivannut elämääsi jännitystä? 

Oletko aina halunnut kokeilla pöytäsurffausta? Oletko miettinyt miltä 

kärpänen maistuu? Kaipaatko elämääsi leffailtoja loistokkaassa 

seurassa? Odotatko uusia tuttavuuksia huturajojen ulkopuolelta? 

Vipattaako sinunkin menojalkaasi? Ei hätää sillä kaikki mitä ikinä 

keksitkään on mahdollista rakkaassa hutussamme 12. Tarjoamme 

sinulle mahtavan yhteishengen ja elämäsi parhaita kokemuksia. Tämän 

hutun vastuuhutun nimi on siis heini ja ikä 21. Kotoisin Valkeakoskelta. 

Elämäsi iloja ja murheita kuuntelen mielelläni. Rakkaudella heini. <3  
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Vapaa-ajan toimintaa - kerhot  

 

 
Vastoin kaikkia ennakkoluuloja, meillä lääkisläisillä on myös opiskelukuplan ulkopuolista elämää. 

Ainejärjestömme TLK tarjoaa joka lähtöön ja makuun kerhoja, jotka ovat mainio tilaisuus tutustua 

kanssa-medisiinareihin yli kurssirajojen. Syksyn mittaan kerhot ilmoittelevat toiminnastaan mm. 

sähköposteilla, ilmoitustauluilla sekä netissä https://kandit.fi/kerhot/ . Jos missaat alkuun 

ilmottautumisen, älä huoli! Ota rohkeasti yhteys kerhon vetäjiin tai vaikkapa omiin 

hupituutoreihisi, he auttavat sinut mukaan kerhotoimintaan. Kerhoihin liittymiseen on todella 

matala kynnys, aivan kaikki otetaan mukaan!  

 

Flatus 

Oletko aina halunnut haastatella yhteiskuntamme merkkihenkilöitä, tehdä salapoliisityötä, vetää 

järjestelmää sankarillisesti turpaan ja toteuttaa Freudilaista egoasi riivaamaa 

somevaikuttajavimmaa? Surullisempi keissi, sillä mitään yllä mainituista ei Flatuksen toimituksessa 

pääse tekemään. 

Mikäli olet kiinnostunut nillityksestä, suuremman marginaalin trollauksesta, kanssaopiskelijoitesi 

paheksunnasta (ja heille pätemisestä) sekä alkoholisoituneen, ihmisistä ja organisaatioista 

kyynisen (ja vihaisen) journalistipiian elämänvaiheiden larppauksesta, on Flatus sinulle kuin se 

ihana uusimaalainen sateenkaariperhe, minkä sydämesi aina halusi, mutta mielesi sinulta kielsi: eli 

aikuisiällä ihan toteutettavissa. 

Flatus on TLK ry:n julkaisema lehti, jossa painetaan mitä huvittaa, milloin huvittaa. Rohkeimmat 

sekoilijat saattavat löytää itsensä fuksivuoden päätteeksi lehden puoliksi anonyymiltä 

juorupalstalta tai toimittajakokelaan humaltuneena haastateltavana. 

Olisi myös suotavaa, että osa teistä oman taipaleenne pikkupioneereista innostuisi 

lääggisidentiteettinsä inspiroimana ideoimaan ja kynäilemään täytettä Flatuksen sivuille. Kiitos. 

Lämpimin ja ei-ahdistelevin halauksin,  

Päätoimittaja Jugi, juuso.maatta@tuni.fi  

 

  

https://kandit.fi/kerhot/
mailto:juuso.maatta@tuni.fi
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Cauda equina 

Cauda equina on vuonna 2019 perustettu TLK:n hevoskerho, jonka tarkoituksena on saattaa 

hevosista kiinnostuneet yhteen. Mukaan voi liittyä pienellä kynnyksellä, sillä Cauda equina ei ole 

vain kokeneille hevosharrastajille tarkoitettu, vaan tarkoitus on järjestää myös kursseja ja 

kokeilukertoja vasta-alkajille. Kerhossa ei myöskään keskitytä pelkkään ratsastukseen vaan myös 

muille lajeille ja hevosten rapsuttelulle on sijaa! 

Meillä on Facebook-ryhmä (Cauda equina - TLK:n hevoskerho), johon liittymällä pysyt parhaiten 

ajan tasalla uutisista ja tapahtumista. Fb-sivuilta löytyy myös linkki WhatsApp-ryhmään, jossa 

jutellaan vapaammin kaikesta hevosiin liittyvästä ja ideoidaan yhdessä tulevia tapahtumia.  

Tervetuloa mukaan! CIV Kaisla Ylihautala kaisla.ylihautala@tuni.fi ja CIV Inka Pirinen 

inka.pirinen@tuni.fi 

 

 

Metsästävät ja eräilevät medisiinarit – MeMe 

MeMe on erähenkinen kerho luonnossa viihtyville medisiinareille. Kerhon ajatuksena on järjestää 

monipuolista ja mukavaa luontopuuhailua hyvällä porukalla. Tapahtumia järjestetään mm. 

metsästyksen, retkeilyn, sienestyksen ja muiden mukavuuksien merkeissä. Järjestettävien 

tapahtumien lisäksi kerhon wa-ryhmässä voi kysellä retkeilyseuraa matalalla kynnyksellä. Tämä 

mahdollistaa sen, ettei lääkiskuplaa tarvitse rikkoa edes ulkoillessa. Kätevää, eikö? 

  

Nimestään huolimatta MeMe ei ole pelkkä metsästyskerho, vaan suuri osa toiminnasta on 

muunlaista ulkoilua. Kerhoon liittyäksesi et siis tarvitse metsästys-, kalastus- tai mitään muutakaan 

korttia. Ei myöskään haittaa vaikket omaisi eräilykokemusta, sillä mukana on kokenutta porukkaa 

opastamassa ja neuvomassa. 

Ota rohkeasti yhteyttä jos kerho kiinnostaa! 

  

Nähdään metsässä! 

Henri Grönfors, henri.gronfors@tuni.fi  

 

 

 

 

mailto:inka.pirinen@tuni.fi
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Arbor Vitae 

Arbor Vitae, tuttavallisemmin Arbor, on kerho kristityille lääketieteen opiskelijoille ja 

heidän puolisoilleen. Arbor Vitae järjestää erilaisia tapahtumia pitkin lukuvuotta. Osa 

illoista on teemailtoja, joissa puhujavieraat johdattelevat ajankohtaisiin lääkäriyttä ja 

kristinuskoa käsitteleviin aiheisiin. Teemailtojen lomassa on muun muassa pitsailtaa, 

piknikkiä ja leffailtaa. Olet lämpimästi tervetullut mihin tahansa iltaan missä vaiheessa 

lukuvuotta tahansa. Vanhat arborlaiset kertovat kerhon vahvuuksiksi lämpimän ja avoimen 

ilmapiirin, kristittyjen yhteyden, hauskanpidon ja vertaistuen. Arbor Vitae toimii myös 

yhdessä muiden Suomen lääkisten kristillisten opiskelijapiirien kanssa. Tämä yhteistyö 

huipentuu jokakeväisiin Suomen Kristillisen Lääkäriseuran (SKLS) opiskelijapäiviin, jotka 

kokoavat suuren joukon kristittyjä medisiinareja ja denttareita hauskanpidon ja laadukkaan 

opetuksen äärelle. 

Saat tiedon kaikista illoista ja muista tapahtumista, kun liityt Arborin omalle 

sähköpostilistalle. Se tapahtuu osoitteessa https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/arborvitae 

kirjoittamalla sähköpostiosoitteesi ja halutessasi nimesi niille osoitettuihin kohtiin. Paina 

lopuksi ”Subscribe”. Jos haluat liittyä Arborin Whatsapp-ryhmään, lähetä puhelinnumerosi 

kerhon puheenjohtajalle osoitteeseen roosa.kallio@tuni.fi.  

 

Edimus 

Edimus on matalan kynnyksen kulinaristikerho, jonka toiminnan ytimessä on ruoka. Kerhossamme 

sinulla on mahdollisuus oppia tuntemaan uusia makuja, tekniikoita ja ruokalajeja. Pääset 

käsittelemään raaka-aineita ja nauttimaan yhteisen työn tuloksista. Yhdessä tekeminen on oiva 

tapa tutustua omiin ja muihin vuosikurssilaisiin.  

Kerhomme järjestää kiinnostuksen pohjalta eri ruokalajeihin perustuvia teemailtoja ja muita 

ruokaan liittyviä tapahtumia. Miltä kuulostaisi vaikkapa simpukat, tapasilta tai itsetehty pasta? Vai 

löytyykö taskustasi täydellinen resepti, jonka haluaisit jakaa muille hyvän ruuan ystäville? 

Huomioimme erityisruokavaliot, joten kuka vain TLK:n jäsen voi huoletta osallistua. Tervetuloa 

mukaan makumatkalle! 

 

 

 

 

 

 

https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/arborvitae
https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/arborvitae
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Obliquus 

Obliquus ("vino" latinaksi) on kandiseuran LGBTQ+ -kerho, joka on avoinna kaikille TLK:n jäsenille. 

Tapaamme rennoissa hengailumerkeissä kuukauden tai kahden välein esimerkiksi pelaillen, 

herkuista nauttien ja jutellen. Meillä on myös Whatsapp-ryhmä, jossa jutellaan milloin mistäkin ja 

sovitaan tapaamisista. Mukaan pääset laittamalla sähköpostia osoitteeseen mia.leppanen@tuni.fi 

tai vain saapumalla tapaamiseen, josta ilmoitetaan TLK:n sähköpostilistalla. Lämpimästi tervetuloa 

mukaan!  

 

Pseudo 

Pseudo on TLK:n teatterikerho, jossa toteutetaan joka vuosi opiskelijoiden alusta loppuun itse 

tekemä täyspitkä opiskelijamusikaali. Musikaalia on esitetty keväisin (tosin tänä vuonna 

koronavirus aiheutti esitysten siirtymisen syksyyn, pääsette siis näkemään Pseudon kevään 2020 

proggiksen nyt syksyllä!!!) Tampereen lisäksi perinteisesti myös jossain toisessa lääkiskaupungissa, 

ja se on saavuttanut suurta suosiota. Pseudon toiminta käynnistyy syksyllä, jolloin kirjoitetaan 

käsikirjoitus sekä valitaan tiimeille vastuuhenkilöt, ja varsinainen työskentely alkaa yleensä 

vuodenvaihteen tienoilla. Pseudoon ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kokemuksesta ja 

taitotasosta riippumatta. Näyttelemisen, tanssimisen ja bändissä soittamisen lisäksi tarjolla on 

paljon hommaa lavan ulkopuolellakin: lavastus, puvustus, sanoitus, tukka-maski, catering, 

markkinointi, mainosten hankkiminen, ääni- ja valotekniikka, valokuvaus... Pseudoa on vuosittain 

tekemässä yli 100 hengen mahtava porukka, ja se onkin oiva tapa tutustua myös muiden 

vuosikurssien kollegoihin, varsinkin perinteisessä mökkiviikonlopussa sekä tiimien iltamissa! 

Syksyllä järjestetään tutustumisilta, jonne kaikki ovat tervetulleita kuulemaan lisää eri tiimien 

toiminnasta ja tutustumaan vanhoihin ja tuleviin pseudolaisiin. Lisätietoja Pseudosta myös 

www.pseudo.fi, tai facebookista ja instagramista @pseudotlk 

Tervetuloa mukaan! 

eSports 

TLK eSports on kerho, jonka tarkoitus on edistää medisiinarien hyvinvointia elektronisen viihteen 

keinoin. Olemme järjestäneet laneja noin kaksi kertaa vuodessa 2014 lähtien. Tapahtumissa 

pelaamme moninpelejä pääasiassa omilla tietokoneillamme lähiverkon kautta. Koska olemme 

kuitenkin veritulppatietoisia kandidaatteja, ei tapahtuma ole pelkkää naama näytössä istumista. 

Lähes yhtä tärkeää on saunominen ja porukalla tekeminen. Paikalla onkin usein ollut 

musiikkipelejä, tanssipelejä, virtuaalilaseja ja muuta kiinnostavaa. Toiminta ei kuitenkaan rajoitu 

pelkästään laneille, vaan meillä on oma Discord serveri, josta on mahdollista löytää peliseuraa. 

Steamista löydät meidät nimellä TLK-eSports. Aiemmalla harrastuneisuudella ei ole väliä, 

tervetulleita ovat sekä vasta pelaamiseen tutustuneet että vanhat konkarit, tietokoneen tehoista 

riippumatta.  
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Kaihi 

TLK:n perinteikäs elokuvakerho Kaihi tarjoaa mahdollisuuden tulla nauttimaan leffoista 

valkokangaskoossa. Ilmoitamme esityksistä TLK:n sähköpostilistalla ja kokoonnumme Amos-

klubilla muutaman kerran lukuvuoden aikana leffaillan merkeissä. Iltojen teemat vaihtelevat 

laidasta laitaan ja uusia ideoita saa halutessaan esittää! Kaihin tapahtumiin ovat tervetulleita 

kaikki elokuvista tai (ilmaisista) leffaherkuista kiinnostuneet. Nähdään syksyllä! 

Yhteyshenkilöt, 

Ida Laulainen (ida.laulainen@tuni.fi) ja Inka Pirinen (inka.pirinen@tuni.fi)  

 

FTA 

FTA on TLK:n suunnistus-, juoksu-, kiipeily- ja hiihtokerho, jonka tarkoitus ei toki ole aiheuttaa 

ligamentum fibulotalare anteriorin ruptuuraa, vaikka metsässä joskus se saattaakin tapahtua. 

Kerho järjestää lääkiksen omia iltarasteja, jonne kuka tahansa pohjoisen kartasta löytävä saa tulla! 

Kerhon yksi vuoden kohokohdista on kesällä Jukolan ja Venlojen viestissä. Viime kesänä FTA:ta 

edusti neljä Jukola-joukkuetta ja kolme Venla-joukkuetta, joissa oli kaiken tasoisia suunnistajia 

opiskelijoista valmistuneisiin. 

Lukuvuoden aikana miltei viikoittain (ainakin lumettomaan aikaan) kokoontuu myös FTA:n 

juoksukerho, joka kirmailee innokkaasti Kaupin poluilla ja puruilla! Jokaiselle löytyy sopivaa 

vauhtia ja lenkkiseuraa. Kerrasta riippuen saatat löytää itsesi suorittamassa mäkivetoja, Pispalan 

portaita tai ihailemassa Näsijärven rantaviivaa. 

Kiipeilykerho on uusinta uutta FTA:n riveissä ja on saanut hurjan suosion jo alkutaipaleellansa. 

Kerho järjestää köysikiipeilykursseja, sekä mahdollistaa korkeuksia tavoittelevan seuralaisen 

löytymisen niin sisä- kuin ulkoseinillekin. Yhdessä on hauskempi toteuttaa dynoja ja jammeja. 

Hiihtokerho aktivoituu lumen ilmaantuessa (toivottavasti) Kauppiin, sillä ladut lähtevät aivan 

Arvon takapihalta! 

Anniina Jormanainen CIV anniina.jormanainen@tuni.fi  

Essi Väisänen CIV essi.vaisanen@tuni.fi 

 Anni Palander (kiipeily) CII anni.palander@tuni.fi 

 

 

 

mailto:ida.laulainen@tuni.fi
mailto:inka.pirinen@tuni.fi
mailto:essi.vaisanen@tuni.fi
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Lautapelikerho 

Lautapelikerho kokoaa yhteen kaikki kortti- ja lautapeleistä kiinnostuneet medisiinarit. 

Toimintamme huipentumia ovat noin kerran kuukaudessa järjestettävät lautapeli-illat, jolloin 

kokoonnumme Amokselle paiskimaan noppia ja siirtelemään kuutioita myöhään yöhön asti. 

Lautapeli-iltoihin ovat tervetulleita kaikki kandiseuran jäsenet ja peli-illoista ilmoitetaan etukäteen 

kandiseuran sähköpostilistalla. 

Lautapelikerholta löytyy myös alati laajeneva lautapelikokoelma, jota säilytetään kandiksella. 

Lautapelit ovat kerhon jäsenten käytössä hyppytuntien iloksi tai vaikka lainattavaksi omiin peleihin 

ystävien kanssa. 

Mikäli lautapelailu kiinnostaa, niin tule tutustumaan Amoksen peli-iltoihin tai liity kerhon 

whatsapp-ryhmään. Whatsapp-ryhmässä keskustellaan tulevien peli-iltojen peleistä sekä 

huudellaan peliseuraa, pelihimo iskee akuutisti. Lisätietoa lautapelikerhovastaavalta Joonas Kiililtä 

(Cursus Heino). 

 

Spiritus 

Tympiikö kaljan kittaaminen? Oletko kiinnostunut cocktailkulttuurista, tai haluatko tutustua 

alkoholiin muutenkin kuin nauttimalla sitä? Drinkkikerho Spiritus pyrkii tarjoamaan kerholaisilleen 

tietoja ja taitoja drinkkien valmistamiseen sekä ennen kaikkea yhdessä tekemistä hyvässä 

hengessä. Kerhoiltojen sisältönä on erilaisten baarimikkotaitojen, kuten vapaakaadon, sheikkailun 

ja flairin harjoittelu. Halukkaat pääsevät testaamaan taitojaan upeimmissa TLK:n tapahtumissa. 

Aikaisempaa kokemusta ei vaadita, mutta sellaista omaavien on helppo osallistua myös kerhon 

ohjaamiseen. (<-Fuksipisteitä!) Kerhoilloista ja tapahtumista tiedotetaan TLK:n sähköpostilistalla. 

Tervetuloa mukaan! 

Lisätiedot: jarkko.koivumaki@tuni.fi 
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LuMe 

LuMe eli Lumiset Medisiinarit on TLK:n laskettelu- ja lautailukerho, joka järjestää erinäistä 

toimintaa niin rinteissä kuin niiden ulkopuolella ympäri vuoden. 

Kausi alkaa perinteisesti PreSki-bileillä, jossa korkataan laskukausi yhden vuoden odotetuimpien 

Amos-bileiden merkeissä. Kauden aikana järjestetään muiden lääkiskaupunkien kanssa yhteinen 

after skihin painottuva lasketteluviikonloppu, johon laskettelukamojen mukaan ottaminen on 

vapaavalintaista. Hiihtolomaviikoilla lääkisläiset pyörittävät Sappeen hiihtokeskuksen 

ensiapupäivystystä LuMen vetämänä. Myös fukseilla on mahdollisuus päästä soveltamaan 

ensiaputaitojaan näiden rinnepäivystysten kautta. Laskukauden lopuksi on perinteisesti järkätty 

ulkomaan laskettelureissu, jotka edellisvuosina ovat suuntautuneet mm. Åreen ja Alpeille. Lumien 

sulettua suunnataan kesäloman korvilla viikon surffimatkalle, joka ensi vuonna sijoittuu Marokon 

lämpöön. Suomeen jääville on luvassa SuomiSurffin merkeissä surffausta, suppausta, paljuilua ja 

saunomista järvimaisemissa.  LuMe tekee myös yhteistyötä muiden TLK:n kerhojen kanssa, josta 

esimerkkinä eräkerho MeMen kanssa suunnitteilla oleva vaellusretki. 

LuMen toiminta on kaikille avointa, mutta jäsenenä pääset järjestämään ja vaikuttamaan 

tapahtumien sisältöön. Uusien ja innokkaiden medisiinareiden myötä tulevat uudet ideat ja 

ajatukset ovat erittäin tervetulleita. 

LuMen porukka toivottaa kaikki rennosta meiningistä kiinnostuneet mukaan toimintaan! 

 

Yhteyshenkilö: 

Ilari Björk, ilari.bjork@tuni.fi  

 

Submersio 

Oletko aina halunnut kokeilla laitesukeltamista tai oletko jo konkari lajissa? Submersio on TLK:n 

oma sukelluskerho, joka järjestää moninaista sukellustoimintaa ympäri vuoden. Olemme 

järjestäneet tapahtumia aina laitesukelluksen alkeiskursseista sukellussafareihin Saimaan 

kirkkaissa vesissä, sekä tietysti helppoja viikkosukelluksia Tampereen lähivesissä. Kerhollamme on 

kaksi varustepakettia, joten mukaan toimintaan voi tulla, vaikka omat varusteet vielä puuttuisivat. 

Liity siis ihmeessä mukaan, jos sinulla on ideoita uusiin uskomattomiin sukellusseikkailuihin tai 

haluat osallistua sukellustapahtumiin rennossa ja helposti lähestyttävässä porukassa. Lisää tietoa 

löydän Facebook-ryhmästämme Submersio – TLKn sukelluskerho. 

 

 

 

mailto:ilari.bjork@tuni.fi
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Cor Culturae 

Ytimekkäästi muotoiltuna Cor Culturae on matalan kynnyksen kulttuurifoorumi, josta Tampereen 

medisiinarit voivat löytää seuraa ja vinkkejä erinäisiin kulttuurikokemuksiin jazz-konserteista 

taidemuseoihin ja lavarunoudesta moderniin teatteriin. Toiminta on hyvin vapaamuotoista ja 

avointa jäsenten ehdotuksille. Operoimme pääasiallisesti whatsapp-ryhmän kautta, jonne jäsenet 

linkkailevat itseään kiinnostavia tapauksia ja voivat huudella seuraa. Minkäänlaista aiempaa 

kokemusta kerho ei vaadi ja laajan skaalan kulttuurikattaus takaa, että opiskelijabudjetillakin voi 

löytää uusia kokemuksia opiskelun vastapainoksi. 

Cor Culturae on myös elävä esimerkki siitä, miten ensimmäisen fuksiviikon spontaani pienen 

porukan museovisiitti kasvoi koko kandiseuran kulttuurikerhoksi! 

Liittyäksesi ota rohkeasti yhteyttä Mikke Happonen, mikke.happonen@tuni.fi! 
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TKK - Tampereen 

Kandidaattikoulutus Oy 

 

 
 

Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseuran ikioma yritys! TKK Oy työllistää tamperelaisia 

lääketieteen opiskelijoita ja pyrkii tuottamaan TLK ry:lle taloudellista hyötyä. Nykyisin 

TKK:n toiminta jakautuu kolmeen sektoriin: 

 

Valmennuskurssit ovat TKK:n eniten työllistävä ja myös liikevaihdoltaan suurin sektori, 

joka voi olla myös osalle teistä uusista opiskelijoista omakohtaisesti tuttu. VK rekryää 

vuosittain uusia työntekijöitä opettajiksi sekä valmennuskurssivastaaviksi, ole hereillä kun 

rekryilmoitukset pamahtavat taas syksyllä sähköpostiin! 

 

Ensiapukurssit ovat yrityksen uusin toimintasektori. EA-tiimiin kuuluvat erityisen 

ensiapukurssin käyneet pääkouluttajat sekä palkkaamme tampereenkandeja 

apukouluttajiksi.. Jos omaat aiemman ammatin tai koulutuksen pohjalta EA-taustaa, niin 

meiltä löytyy sinulle varmasti hommia. Jos tuttavasi kaipaa EA- kurssia, kannattaa vinkata! 

 

Kirjakustannus myy ja tuottaa lääketieteen opiskeluun ja käytännön työhön tarkoitettuja 

kirjoja, joita sinäkin saatat vielä opiskelujen aikana itsellesi hankkia. Voit lähteä TKK:n 

kautta mukaan uusiin kirjaprojekteihin ja jättää nimesi lääketieteen kirjallisuuteen! 

 

TKK Oy tulee pitämään uusille opiskelijoille infon toiminnastaan syksyn aikana, ennen sitä 

voit tutustua meihin osoitteessa tampereenkandit.fi. Nähdään syksyllä! 

 

 

Ville Immonen, valmennuskurssipäällikkö 

Aleksi Mäkelä, toimitusjohtaja 
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Fuksiaakkoset 

 

A  

Aatosilta – Elegantti keskusteluilta Klubilla useamman kerran vuodessa hyvän ruoan ja viinin sekä 

vanhempien kollegoiden parissa tiettyyn teemaan kietoutuen.  

AATU – Akateeminen aurajokilaivuritutkinto eli pöhinää Turussa Aurajoen läheisyydessä. Reissusta 

käteen jää tyhjä tili.  

Acuta – Ensiapu TAYSilla. Jos vaikka sattuisi sähköpotkulaudalla kaatumaan ekana bileiltana, niin 

täältä löytyy apu. Lääkäreiden taksien varikko. 

Akateeminen vartti – Teekkarit ja humanistit saattavat puhua tästä, sillä he voivat aina olla vartin 

myöhässä, mutta me medisiinarit aloitamme luennot ja ryhmätyöt meille merkittyinä aikoina.  

Akateemisen kyykän MM-kilpailut – Talvinen “urheilutapahtuma” Herwoodin metsissä. (ks. 

Herwood) Muista varautua ääriolosuhteisiin! 

Alkoholi – Hydroksyyliryhmän/-ryhmiä sisältävä orgaaninen yhdiste, jolla maallikko tarkoittaa 

etanolia.  

Amos – Legendaarinen klubimme keskustan kupeessa. Medisiinarin toinen koti.  

Aqualan L – Maailman monikäyttöisin rasva. Sopii mm. hiustenpesuun, liukuvoiteeksi ja 

saranoiden rasvaamiseen.  

Arbor Vitae – Kristillistä hengenravintoa halukkaille.  

Arvonta – Valinnan tekemistä arvalla. Jäniksenkäpälät ja hevosenkengät mukaan... 

Arvo-rakennus – Arvo Ylpön mukaan nimetty, rakas opinahjomme 

Atalpa – Yliopiston liikuntakeskus päätalon kupeessa. Maksa liikuntamaksu ylioppilaskunnan 

jäsenmaksun yhteydessä, niin pääset nauttimaan kattavasta valikoimasta jumppia, liikuntavuoroja 

ja uusitusta kuntosalista.  

 

B  

Beerpong – Etkojen (ja miksei jatkojenkin) kuningaslaji. Tavoitteena saada pingispallot kuppeihin 

sekä nauttia omavalintaista nestettä. Heittotarkkuus kasvaa illan edetessä. 

Bingo – a) Onnenpeli, joka kehitettiin Italiassa b) Ylikomi edition c) ks. KT-testi 

Biopsi – Ensimmäisen vuoden kursseilla lääkisläisiin fuusioituneet bioteknologit 

Booli – Väri ja koostumus vaihtelevat, maku yleensä aina yhtä herkullinen. Alkoholipitoisuus 

nousee eksponentiaalisesti illan aikana.  
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Boomarit – Kauppatieteilijät, joiden bileitä ei kannata missata. (ks. Haalaribileet) Tunnistat 

sinisistä haalareista.  

Boomilaakso/Bola – Boomareiden ainejärjestötila, lyhyen matkan päässä Amoksesta, jos vaikka 

etsit mukavaa vilvoittelupaikkaa saunan jälkeen  

Burana – a) Jokaisen medisiinarin reidessä. b) Apu erinäisistä syistä johtuviin pään- ja muiden 

kehonosien särkyihin. 

 

C  

Cor Culturae – TLK:n tuore poikkikulttuurinen sekametelikulttuurikerho 

Cruise, Tomppa – aka Sami Purmonen, aka histoidoli pienten fuksien  

Cursus  – Vuosikurssi. Nimetään Tampereella isännän tai emännän sukunimen mukaan: CII - 

Cursus Taipalus, CIII - Cursus Ronkainen, CIV - Cursus Heino, CV - Cursus Starck, CVI - Cursus Kukko 

Cursus Taipalus – Säkenöivä  2. vuosikurssi. Fuksikapunne ja hutunne ovat kotoisin täältä. 

 

D  

D-kuppi – Yritäs palpoida neljäs kylkiluuväli tämän alta. 

Daami – Wuosijuhlissa herrasmiehen kainalossa kulkeva jumalatar 

Darra – Lääkiksessä toisinaan vallitseva ilmapiiri (ks. burana) 

Dens – Suussa (varmaan arvasit, hammas) 

Dissektio – Anatomian oppimista käytännössä. Testamentatut vainajat mahdollistavat sinunkin 

oppimisesi, suhtauduthan kunnioituksella. (vrt. obduktio)  

Duodecim – Suomalainen lääkäriseura, jonka opiskelijajäsen sinäkin olet ensimmäisestä vuodesta 

lähtien. Jäsenetuna postiluukkuusi kolahtaa kunnioitettu Duodecim-lehti kahdesti kuussa. 

 

E  

E-bileet – Vuosittain järjestettävät pyjamabileet marraskuisessa yössä. 

Eemil Taipalus – Cursus Taipaluksen isäntä. Koko koulun korkein leveli Skyrimissä. 

Emäntä – Upea henkilö, jonka elämäntehtävään kuuluu kurssin asioiden hoitaminen ja arjen 

pyörittäminen. Uhraa pyyteettömästi oman vapaa-aikansa kurssilaisten hyväksi. (vrt. isäntä) 

Etkot – Bileitä edeltävät bileet. Suosittuja etkoilupaikkoja kurssikavereiden/hupitutoreiden 

kämpät, joiden pinta-ala on yli 20 m2. (ks. hupitutor) 

Exqu – Excursio eli tilaisuus tutustua vieraisiin paikkakuntiin tai maihin akateemisilla 

“opintokäynneillä” samanhenkisten kanssaihmisten seurassa. 
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F  

Farssi – ks. Cursus Ronkainen 

Fava-pavut – Hyvää ruokaa, sardinialaismiesten varottava, lisätietoja S. Nikkarilta. (ks. Nikkari)  

FiMSIC – a) FiMSTIK b) Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta, vastaa mm. vaihtoasioista ja 

järjestää hauskoja tapahtumia. (ks. SML)  

Finn-Medi – TAYS:in viereen metastasoitunut pesäke, joka vain jatkaa leviämistään.  

Flatus – a) Tiedekunnan äänitorvi, toimittajien läsnä ollessa pidä huoli yksityisyydestäsi b) latinaksi 

pieru, suolistokaasu  

Frenckell & Piha – Juveneksen keskustaravintola, joka tarjoaa opiskelijahintaista ruokaa arkisin 

kello 14-19. Nälkäisen opiskelijan pelastus iltaisin.  

Fuksi – Ensimmäisen vuosikurssin opiskelija eli sinä siinä.  

Fuksikipparit – Toisen vuosikurssin halutuin vastuuvirka. Luovivat fuksit ensimmäisen vuoden 

myrskyjen läpi kohti medisiinariuden kultaista satamaa. 

Fuksikilot – Jokaiselle fuksille kertyvä pelastusrengas, joka pelastaa sekä hukkumiselta että 

ahnailta kosijoilta. 

Fuksipassi – Kanna mukana koko vuoden. Täyttämällä saavutat mainetta, kunniaa ja palkintoja 

sekä tärkeimpänä ikimuistoisia kokemuksia. Joillekin elämän tarkoitus.  

Fusion – Paremmat ruoat Arvon Juvenekselta. Tunnetaan myös tenttiburgereina/siipinä. 

 

G  

Gamesit (Syys/Kevät) – TLK:n liikuntavastaavien järjestämät rennot urheilusessiot kahdesti 

vuodessa. 

Gonadi – Fuksien toimintaa ohjaava säätelykeskus 

 

H  

Haalaribileet – Joka opintotuen jälkeisenä torstaina à la Boomarit 

Haalarit – Opiskelijan vetimet tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kanna ylpeydellä. Suositellaan 

koristeltavaksi mahdollisimman monella haalarimerkillä (mieluiten Taipalusten). 

Halloped – Hallinnollinen opiskelijaedustaja, edustaa opiskelijoiden näkökulmaa erinäisissä 

opintoja sekä koulua koskevissa hallintoelimissä. (ks. Johtokunta, TST) 

Heila – Täältä kyllä löytyy (inter-, intra- ja extracursuaalisesti) 

Helsinki – Hesa/Hese/STADI! Hesakin on ihan kiva, mutta onneksi pääsit Tampereelle. 

Hene – Kuskaa sinut minne vaan, milloin vaan. Paras kuski ikinä. Liikenneympyrässä pyydä uutta 

kierrosta. 
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Herwantapeli – Monopolin parempi versio, lähesty varoen.  

Herwood, Hervanta – Yhteiskuntatieteellinen eksperimentti Tampereen eteläreunalla. 

Tarkoituksena on selvittää ongelmalähiöiden eri ratkaisumalleja käytännössä ja tutkia 

sukupuolitautiepidemioita. Kokeeseen ottavat osaa niin teekkarit, poliisit ja muut syrjäytyneet 

(sekä muutama epäonninen lääketieteen opiskelija).  

Hunaja-Cup – Syyskuinen titaanien taistelu kurssien välisestä futisherruudesta (myös paras 

kannustus palkitaan!). Tapahtuma, jonne ovat tervetulleet niin palloilevat sankarit kuin 

kalkkiviivoilla kilpailevat kurssien kannustusjoukotkin.  

Hupitutor eli hutu – Ikiomat luottohenkilösi toiselta vuosikurssilta, heidän puoleensa voit kääntyä 

asiassa kuin asiassa. Järjestää parhaat etkot. Ja jatkot. Ehkä.  

Hupitutorryhmä eli huturyhmä – Noin 10 hengen fuksiryhmä + hutut, joiden kanssa vietätte 

paljon hassunhauskoja illanviettoja fuksivuoden aikana. 

Hämeenkadun Appro – Suoritat approtutkintoasi kiertämällä Tampereen baareja ja keräämällä 

leimoja passiin. Toleranssin kehittyessä vuosi vuodelta korkeampi tutkinto.  

 

I  

Ibumax – a) opiskelijahintainen särkylääke b) haalarien tuleva pääsponsori, kiiltelee oikeassa 

lahkeessa tähtitieteellisen korkean tarjouksen vuoksi  

Indecs – Kumppanimme valkohaalarisitseillä, tuotantotalouden opiskelijat Hervannasta. Jos 

tulevat Amokselle, piilota Buranataulu.  

Isäntä – Kova äijä, ei tarvitse unta/ruokaa/omaa elämää. Suonistossa kiertää plasman ja 

verisolujen sijasta energiajuomaa ja kahvia mahdollistaen jatkuvan uurastamisen kurssin hyväksi. 

(vrt. emäntä) 

 

J  

Jaloviina – Viinoista jaloin, tähtien määrästä riippumatta. Varo. Ei tiedä hyvää varsinkaan suurina 

annoksina. (ks. sheriffi)  

JJ – aka Juhani Jääskeläinen. Koulutusjohtaja sekä yleslääketieteen kliininen ope. “Tervetuloa 

nuoremmat kollegat.” Ihana. 

Johtokunta – Lääketieteen yksikön johtava elin, koostuu lähinnä proffista, henkilökunnasta sekä 

hallopedeistä.  

Juorutäti – Flatuksen palsta, josta voi lukea kaikki lääkiksen kuumimmat salaisuudet  

Juustosali – aka Akvaario. Luentosali, jonka seinät saavat opiskelijan kuin opiskelijan sekoamaan. 

Juvenes – Naminami pusipusi herkkuruokaa koulumme ravintolasta.  
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K  

Kaleva – Täällä asuu puolet lääkistovereistasi mukavasti kävelymatkan päässä opinahjosta.  

Kalja-Kimble – TLK:n virallinen wappupeli vuosimallia 2014. Humallut nopeasti. (Pidäthän 

pelilaudasta huolta! T. isi ja äiti) 

Kandi – LK, lääketieteen kandidaatti = kolmannen vuosikurssin opiskelijat ja sitä ylemmät siihen 

asti, kunnes heistä tulee LL (lääketieteen lisensiaatti)  

Kandis – TLK:n oma hengailutila jossain päin mystistä Arvoa. Kahvit tarjoaa Duodecim. Siivoa 

jälkesi tai kandisvastaava rankaisee... 

Kandisruletti – Jokapäiväinen jännitysnäytelmä, osuuko luoti (kahvinkeittovuoro) juuri sinun 

kohdallesi. Ken viimeisen tipan tiristää, se seuraavan kannun täyttää.  

Kari – a) Venereissun karu päätös b) Suku-/etunimi c) Toinen fuksimajureistanne Samuel Kari 

Kasari – a) Kahvallinen astia b) Ah, niin ihana 80-luku c) Suositellaan laimennettavaksi ennen 

kurkusta alas kaatamista 

Kauppakadun Appro – Jyväskylän oma ”Hämeenkadun Appro”  

Keinu – Arvon turvallinen regressiopiste, jossa saa vetää itkupotkuraivarit yhdellä pisteellä 

reputetun tentin päätteeksi 

Keissi – a) Tutoristunnoissa ratkottava kiehtova ongelma. b) Kiehtova korillinen kaljaa.  

Kinkyt – Lääkiksen salaperäisimmät bileet, joista kukaan ei tiedä mitään, sillä osanottajia sitoo 

kirjallisesti allekirjoitetut vaitiolovelvollisuussopimukset...  

Kintulampi – Tampereen kaupungin halpa retkeilymaja keskellä korpea. Tulee ehkä tutuksi 

sinullekin. Sadekelillä mukaan kahluupuku ja miksei myös hyvällä kelillä!  

Kirjavastaavat – Kurssilta vaadittavat henkilöt, jotka pitävät huolen siitä, että kirjoja tulee ostettua 

tasaisen tappavaa tahtia. 

Kissanmaa – aka. Kisumaa. Unelmapaikka asua, jos haluaa päästä nopeasti kouluun ilman 

moottoriajoneuvoa. Parhaista asunnoista näköala TAYSiin joka ikkunasta. Et varmasti unohda mitä 

opiskelet.  

Kissan ohutsuoli – Tätä tulet tuijottelemaan kyllästymiseen asti. 

Klinikka – 2,5 viimeistä vuotta lääkärileikkejä 

Kolmiot – Luupin, Staabin ja Indecsin järjestämät perinteiset opiskelijajuhlat. Kerran kuukaudessa.  

Kommuuni – Erittäin varteenotettava asumismuotomahdollisuus. Kokoaa yhteen esimerkiksi 

epäonnisia hervantalaisia paremmille asuinseuduille.  

Koskikeskus – Kauppakeskus kosken rannalla. Omaperäistä, eikö? 

Kotikoti (Kantahima/Alkukoti) – Siellä missä äiti ja ruokaa on.  

Krapula – Apu-apuva  
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KT-testi – Karttuvan tiedon testi. Regressiotesti. Kolmesti vuodessa liuta monivalintatehtäviä, joilla 

seurataan toivottavaa kehitystäsi. Testissä tajuat, kuinka vähän tiedät ja kuinka paljon joskus 

pitäisi tietää. Testaa “hyvin” eroa arvaamisen ja osaamisen välillä. (ks. Bingo) 

Kuopio – Yksi tulevien kollegoidemme hautomistehtaista. Mutta onneksi pääsit lääkikseen 

Tampereelle.  

Kupla – Kuplaa et pääse pakoon, läsnä aina ja kaikkialla. Embrace the kupla.  

Kutosen sedät – Väijyvät bileissä. Ruokalassa. Kaikkialla.  

KäJä - Aiheuttaa hankaluuksia keskittyä päivän askareisiin, akuutti jännä iskee jokaiseen kun 

odottaa innolla iltaa. 

 

L 

Lamina propsit – Ensimmäinen tuleva latinafleksauksesi. (Y) 

Laulukirja – Arvokas, mutta huokeahintainen perusteos opiskelijain laulukulttuuriin. Valmistaudu 

teippaamaan sivut kiinni ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Voit ostaa Tuulan toimistolta! (ks. 

Tuulan toimisto)  

Latina – Ajat sitten kuollut kieli, jolla lääkärit brassailevat. Tulee tutuksi etenkin Liikkuminen-

jaksolla. 

Linna – Yliopiston pääkirjasto aivan päätalon tuntumassa. Keväällä pääsykoepaniikki palpoitavissa 

(ks. palpaatio). 

LL – Lääketieteen Lisensiaatti 

LLL – Lähes Lääketieteen Lisensiaatti, käytetään myös merkityksessä lukematta lääketieteen 

lisensiaatti. Lääkis läpi lukematta  

Lumppu – a) Huonokuntoinen käytetty tekstiili b) Erityisen epäkunnioittava naisen nimitys “Senkin 

lumppu!” c) Toinen fuksimajureistanne Sami Lumperoinen 

Lyhenne – Jos tähän mennessä olet tottunut käyttämään kokonaisia sanoja, varaudu 

hämmennykseen: täällä kaikki tärkeä ilmoitetaan erilaisina kirjainyhdistelminä (KT, LL, LK, ACL, 

IGHL, OPM, TLK, RR, TL;DR, jne...). Yksi lyhenne saattaa tarkoittaa myös montaa eri asiaa. Hienoa, 

vai mitä!  

Lyyti – Nettipalvelu, jossa ilmoittaudutaan tapahtumiin. Varaudu pettymyksiin. Herääminen melko 

ajoissa suotavaa. 

Lääkiksen ulkopuolinen elämä – Legenda ja myytti, jolla vanhemmat pelottelevat lapsiaan – ei 

sellaista oikeasti ole!  

Lääkistä edeltävä elämä – Pääset tästä pian eroon. Elämääsi mahtuu tästä edespäin vain 

medisiinaa ja medisiinareita.  

Lääkäripäivät – Tilaisuus, jossa lääkärit syövät, juovat ja saavat lääkkeitä tiedon kera. 

Tampereellakin on omansa, jonne ehdottomasti kannattaa hakeutua töihin!  
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M 

Medix – Mediolympialaiset. Lääkiskaupunkeja kiertävä kevättapahtuma, jossa 250 tulevaa 

valkotakkia tekee mitä mieleen juolahtaa (mm. urheilee ja juhlii). Mahtava tilaisuus tavata muiden 

lääkisten edustajia sankoin joukoin. Uskomattoman hauskaa.  

Metso – Jos mielesi halajaa muuta kirjallisuutta kuin lääketiedettä, suuntaa Tampereen 

pääkirjastoon. 

Moodle – Hieno järjestelmä, josta on hurjasti hyötyä käytettäessä. Muun muassa lähes kaikki 

luentomateriaalit kertyvät saatavillesi. Tenttiviikon pelastus.  

Minea – a) Minotauruksen uhriksi päätynyt härkätanssijä  b) toinen maagisista 

fuksikapteeneistanne 

Musta – a) Eli mustamakkara. Mansesterin muonaa. Mielipiteitä jakava herkku. Oikeasti ihan 

hyvää, tarjoillaanhan sitä Tampereella jo peruskoulussa. Tunnetaan myös nimellä mörkö. b) Teidän 

tuleva haalarien väri.  

 

N  

Nakki – Tulee fukseille tutuksi ykkösvuoden mittaan erinäisissä puuhissa.  

Nausea – Olet ehkä joskus kohdannut. Fuksivuonna tulee luultavasti eteen viimeistään erittäin 

havainnollistavan opiskelun tiimoilta. (ks. dissektio, obduktio) 

Nekroosi – a) Hallitsematon solukuolema b) Kehossasi tapahtuva ilmiö fuksivuonna 

Neuroosikoppi – Opiskelutila kirjastossa. Tunnistat kyllä kun näet. 

Nikkari – Totuuksia erityisesti aineenvaihduntajaksolla jakava herrasmies. Kampuksen hienoin 

pikkutakki ja syvin rusketus. The king of rock’n’roll! Parhaat lomakuvat luentojen lopussa. “Don’t 

worry, don’t fear, Seppo is here” 

Nysse – eli bussi, kuljettaa paikasta A paikkaan B 

 

O  

Obduktio – TAYSin tiloissa tapahtuva opetusruumiinavaus säilömättömällä vainajalla. Kurkistus 

patologin arkeen.  

Opintopiste eli noppa – Kerää koko sarja ja pidä Kelan tädit tyytyväisinä!  

Opiskelijan työpöytä – Opiskelijan tärkein tietolähde.  

OPM – Oma Pullo/Pyyhe/Pulkka Mukaan.  

OPPM – Oma Pullo ja Pyyhe Mukaan.  

Oulu – Pilaa aina kaiken! Eikä sille mittään voi, ei voi! Onneksi pääsit Tampereelle! 
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P  

Palpaatio – Tutkimista käsin tunnustelemalla. Onnekkaimmat pääsevät harjoittelemaan 

kurssikavereilla! ;) (ks. Daami) 

PBL – Problem based learning. Tutoreissa leikitään Dr. Housea ja selvitellään jännittäviä ongelmia. 

Ohjaa sinut kuin salaa valmistautumaan tuleviin luentoihin. Oppimistavoitteet kalenterista. (ks. 

TBL) 

PIN-koodi – Tämän ja opiskelijakorttisi avulla pääset yötä päivää kouluun esim. syväreitä (ks. 

syvärit) vääntämään. Saatavissa vaksilta.  

Pingis – Kandiksella sijaitseva kuningaslaji. 11-0 tappiosta seuraa julkinen ja ikuinen nöyryytys; 

häviäjän ja voittajan nimi pöydän alle. 

Pirtu – Kuningas alkoholin puhtain muoto. Vielä kun joku keksisi mihin tätä oikeasti käytetään. (ks. 

Alkoholi)  

Plevna – Leffateatteri ja ravintola Keskustorin kupeessa, Tampereen parhaat simat.  

PR-vastaavat – Kurssin vastuuhenkilöt lähinnä haalarien ja myöhemmin muun PR-toiminnan 

parissa. Korvaamaton voimavara kurssin toiminnalle. 

Preklinikka – antoisat 3,5 vuotta nenä kiinni kirjassa, aika ennen klinikkaa 

Pöytäfutis – Löytyy Amokselta, jos häviät 10-0, nimesi päätyy pöydän alle 

 

R  

Ratina –  Kauppakeskus Ratinassa. On ne kekseliäitä! 

Rotvalli – Pitkulaisista kivistä tehty rakenne, joka erottaa jalkakäytävän ja autotien. Voit bongata C. 

Ronkaisen jäseniä makoilemassa reunalla. 

Ross – Histologiahelvetti. Toimii mm. paperipainona, TV-tasona sekä lyömäaseena. 

Ryhmätyökortti (Temppukortti) – Eksistenssisi ainoa todiste. Näille pahveille kinuat allekirjoituksia 

pakollisista opintosuorituksista. Torikka saattaa välillä kysellä kortin perään. (ks. Torikka) 

 

S  

Sam (deluxe ) –  Luiseva mutta uskollinen kaverisi Liikkumisjaksolla. Hänen kanssaan on mukava 

viettää yö Arvolla opiskellen.  

Sauna – Parhaimman ja rakkaimman saunan löydät Amokselta. Todennäköisin paikka löytää 

bileiden nestehukkaisimmat yksilöt.  

Setä Gray ja Setä Thieme – Kaksi miestä, jotka saat sänkyysi vaikka joka yö.  

Setäpassi –  Kutosten setien “temppukortti” 
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Sheriffi – Jaloviinalla pelattava peli, jossa on vain häviäjiä. (ks. Jaloviina)  

Siivet – Uusi musta (ks. Musta). Parhaita saat Kehräsaaren Hookista. Extrabongot suicide-

kastikkeesta.  

Silmut –  Kurssin hyvinvointivastaavat, järjestävät kaikkea kivaa puuhaa (ks. tenttisaunat) 

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla. Gourmet-ruokaa (?), hieman snapsia ja railakasta laulua pöydissä 

istuen (ja lopulta pöytien alla). Lisää tietoa laulukirjassa. (ks. Laulukirja)  

Siviilisääty – Vaihtuvainen 

SML – Smälli, Suomen Medisiinariliitto, jonka jäseniä kaikki kandiseurat ovat. Järjestää kahdesti 

vuodessa Liittokokouksen, eli tuttavallisemmin Liittarit.  

SOS – a) --- … --- b) Sosiaalipolitiikan lukijoiden ainejärjestö. Ystävämme valkohaalarisitseillä c) 

kuuluisa lausahdus. 

Spiritus Fortis – Ks. Pirtu.  

Sponssi – Korruptiota. Eettisesti täysin hyväksyttävää, sillä pitäähän tulevia lääkäreitä auttaa. Vai 

haluatko sinä ostaa omat kertakäyttömukisi?  

Staabi – Hallintotieteilijöiden opiskelijat. Tunnistat tummanvihreistä haalareista, vuonna 2017 

aloittaneet kirkkaanvihreistä. Kiusallista. 

Stetarointi – Vuoden fuksin kunnia, lääkiksemme perinteikäs wappuriitti  

Superristeily – Kaikkien lääkisten yhteinen laivareissu. Keinuttava tunne kulkee seuranasi 

käytävillä (joillakin jopa viikkoja) tämän jälkimainingeissa.  

SYL – Suomen Ylioppilaskuntien liitto. 

Syvärit – Syventävät opinnot. 20 opintopisteen edestä tutkimustyötä pipetoiden, rottia 

dissekoiden tai muuta rakentavaa tehden. Huhun mukaan toteutettavissa myös meeminä 

lääketieteen filosofiasta. Panikointi näistä on syytä aloittaa jo tänään. 

 

T  

Tampere – Kiitä onneasi, että pääsit tänne lääkikseen! JEEEEEEE!  

Tampere-talo-maraton – Ikiaikainen perinne, joka ei peittele mitään. Suositeltavaa.   

TBL – Team Based Learning. Koko kurssin yhteinen tutoristunto. PBL:n sekava serkku josta kukaan 

ei tykkää. (ks. PBL) 

Tiikeri – CAMOON!!! NÄYTÄ ja niin edelleen. 

Teekkarit – Hervannan hurjat peikot, jotka asustelevat Herwoodin synkissä metsissä pitäen 

päämajaansa TTY:llä. Villit vapunviettäjät. Nainen on heille täysi myytti. 

Tentti – Enää ei puhuta kokeista. Eikä arvosanoista. Hyvä kun pääsit Tampereelle! 

Tenttisauna – Lämpiää usein Amoksella kovan koitoksen jälkeen.  
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Tiedotusvastaava – Ei vaadi oikeinkirjoitustaitoja  

TKL – Tampereen kaupunkiliikenne liikelaitos, joka sekoittuu helposti TLK:hon.  

TLK – a) Tampereen laakerikeskus b) Tampereen lääketieteen kandidaattiseura. Ainejärjestösi, 

kokouksia, tapahtumia ja ah – bileitä. Jokaisen lääkisläisen sydäntä lähellä.  

TOAS – Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö.  

Toogat – Ensimmäisellä viikolla järjestettävät koko koulun pippalot, joissa pukukoodina lakana. 

Torikka – Fuksien opetuskoordinaattori, joka huolehtii kurssisi käytännön asioista. Söpö.  

Trey - Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, jäsenyys tuo mukanaan huimat opiskelijaedut 

Tuni – Tampereen fuusioitunut korkeakouluyhteisö. Muista varoa tieteen rajapinnoilla syttyviä 

innostuksen tulipaloja. 

Tunimentti – Aidon tunilaisen pyhiinvaelluskohde Hervannan kampuskella. Ei saa katsoa suoraan 

kohti ilman hitsauslaseja.  

Turku – Turkua pitää vähän vihata. Mut on sielläkin kivoja lääkisläisii! Muista vierailullasi tehostaa 

Kauppatorin vajoamista mereen.  

Tuseeraus – Tämänkin taidon tulet oppimaan! Tämä naurattaa niin kauan, kunnes pääset itse 

kokeilemaan. Toiset eivät saa tarpeekseen. Suoritetaan yhdellä sormella, pyydettäessä kahdella. 

Tutor – Opettajatutor, kaikkitietävä toverisi istunnoissa. Saattaa nukahtaa, ravistele hereille.  

Tuulan toimisto – TLK:n pääkallomaja Arvolla, ainejärjestön sykkivä sydän. Täällä myydään lippuja 

tapahtumiin, haalarimerkkejä, kirjallisuutta ja jaetaan tietoa ja hyvää mieltä. (ks. Tuula) P.S. Tuulan 

toimistossa ei sitten kiroilla!  

Tuula – TLK:n toimistopäällikö. Kaikkien Tampereen medisiinareiden yhteinen äitihahmo. Tuulalta 

voit kysyä mitä tahansa. Tuula on ihana. Mutta älä suututa Tuulaa maksamattomilla veloilla tai 

saat pelätä polvilumpioidesi puolesta. 

 

U  

Unisafka – Löydät päivän ruokalistat! 

Ureasykli – Tulee tutuksi aineenvaihduntajaksolla. Valituilla ja harvoilla se pyörii päässä. 

 

V  

V – Viimeisen neljän vuosikurssin emännän etunimen alkukirjain. Kolme Veeraa putkeen ja sitten 

yksi Verna. 

Valkoinen takki – Lisää merkittävästi egoa, laskee älykkyysosamäärää ja saa sinut näyttämään 

oikealta lääkäriltä. Älä hanki kuitenkaan omaa!  

Vaksit – Löytyvät Arvolta. Heiltä voit mm. varata ryhmätyötiloja tai vaikka kysellä löytötavaroita.  
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Veri – Luovutetaan yhteiseen hyvään ainakin kampanjan aikana Veripalvelussa.  

Verinäytteen otto – Toiset selviävät vammoitta, toiset vammoin. Tässä ystävyys punnitaan.  

Viuhahdus – Perinteet kunniaan! Varo poliiseja yleisillä paikoilla.  

Visa – a) Yhdysvaltalainen monikansallinen luottoyhtiö b) Toinen upeista fuksikippareistanne. 

Vuoden fuksi – Sankari, joka ei pidä viittaa. Vaan kypärää!  

Väinö – Mystinen henkilö, haki huhun mukaan yksitoista kertaa lääkikseen, luovutti ja alkoi 

hengaamaan lääkisläisten kanssa. Nykyään hengaa C. Starckin kanssa luennoilla ja bileissä. 

 

W  

Wuosijuhlat – Iltapukujen kimallusta, kuohuviiniä ja tanssia. Ehdotonta juhlimisen aatelia syksyn 

tullen. Tapahtumia pitkin viikkoa huipentuen viikonlopun pääjuhlaan. Wujunakit erittäin haluttuja. 

(ks. nakki) 

Wappu – Lukuvuonna 2020-2021 kokonaiset kaksi kertaa! Paina siis valkolakki päähäsi, korkkaa 

skumppasi ja wabueilobu! 

 

 

Y  

Ylikomi – Solujen ystävä, pitää elämää vaarallisena, joten tunnetaan myös nimellä Yolokomi. 

Puukenkien kopse kuuluu – ja kauas.  

Yliopisto – Et ole enää koulussa!  

Ystävyysmökki – Teiskontiellä sijaitseva asunto/etkoilumesta (ei valitettavasti oikea mökki - vai 

onko?). 

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Halpaa hoitoa yliopiston päärakennusta vastapäätä ja 

Hervannassa. Aikaa varatessasi älä mainitse olevasi lääketieteen opiskelija tai saat hoitaa vaivasi 

itse. 

 

Ä ja Ö  

Älykortti – Matkakortti busseihin. Pääset sillä myös uimaan opiskelijahinnoin. Hanki pian ja säästä 

rahaa.  

Ärsytys – Saattaa iskeä tenttiviikolla opiskelun mielekkyydestä huolimatta.  

Ödeema – Sinullakin luku-/bileputken jälkeen verestävien silmien lisäksi. 
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Yhteystietoja 
 

Fuksikapteeni Visa Vadén    C. Taipaluksen isäntä Eemil Taipalus 

visa.vaden@tuni.fi        eemil.taipalus@tuni.fi 

Fuksikapteeni Minea Söderlund   C. Taipaluksen emäntä Verna Vaajanen 

minea.soderlund@tuni.fi     verna.vaajanen@tuni.fi  

 

TLK:n hyvinvointivastaavat hyvinvointivastaavat@tampereenkandit.fi  

Leena Runsten leena.runsten@tuni.fi  

Jonne Järvinen jonne.jarvinen@tuni.fi  

Santtu Hellström santtu.hellstrom@tuni.fi  

 

TREYn häirintäyhdyshenkilö Laura Kaipia   Ota vain rohkeasti yhteyttä, mikäli jokin  

hairintanainen@trey.fi      asia askarruttaa tai on epäselvää.  

TREYn häirintäyhdyshenkilö Mikko Salminen   Ollaan täällä teitä varten! <3  

hairintamies@trey.fi  
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