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Lämpimästi tervetuloa TampereenLämpimästi tervetuloa Tampereen
lääkikseen tuleva kollega!lääkikseen tuleva kollega!  

Valtavan suuret onnittelut upeasta saavutuksestasi ja kaupunkivalinnastasi! Saat
vihdoin huokaista helpotuksesta, sillä ylioppilaskoe- ja/tai pääsykoerumba on
takanapäin. Aloitat ihan näillä näppäimillä LÄÄKIKSEN, ja lupaamme, että
tulevasta fuksivuodestasi tulee huikea. Edessä siintää mitä upeimmat kuusi (6!!)
vuotta elämästäsi. Tästä se sitten alkaa, polkusi lääkäriksi.

Tuleva fuksivuosi tarjoaa paljon uusia ystäviä, suuria tunteita, mahdollisuuksia,
hauskanpitoa, valvomista, haalarimerkkejä ja pänttäämistä. Odotamme innolla,
että saamme tutustua teihin ja näyttää teille lääggiselämän salat. 

Heti alkuun kaikki tulevat fuksit jaetaan hutuihin eli hupitutor-ryhmiin, joissa
teidän lisäksenne on hutuja eli Leppäsiä eli Cursus Leppäsen opiskelijoita eli meitä
kakkosvuosikurssin tyyppejä. Tarkoituksena on tutustua pienemmissä ryhmissä
ensin osaan porukasta, jotta koululta löytyy heti tuttuja naamoja. 

Initiumista (eli tästä opuksesta) löydät kaikki tiedot, mitä näin alkuun saatat
tarvita. Tutustu ainakin muistilistaan, että koulu pärähtää vaivattomasti käyntiin.
Fuksikapuihin voi olla yhteydessä jo ennen koulun alkua, jos joku mietityttää.
Yhteystietomme ovat Initiumin lopussa. 

Hutut toimivat yhdessä fuksikapujen kanssa fuksivuotenne oppaina, ystävinä ja
neuvojina. Odotamme jo innolla, että pääsemme tutustumaan teihin,
opastamaan koululla ja pitämään teidän kanssanne etkoja, vätköjä, jatkoja ja
jatkojen jatkoja.

Vielä kerran suuret onnittelut kouluun pääsystä ja sydämellisesti tervetuloa
Tampereen lääkikseen! Teitä jo innolla odottaen fuksikaput Tiina ja Nea, Cursus
Leppänen ja sekä koko muu kandiseura.



Uuden medisiinarin muistilista
Näillä pääset hyvin alkuun

Lisää vähän leipätekstiä
1. Vastaanota opiskelupaikka 15.7.2022 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 2022 ja kevät 2023
Opiskelijaksi ilmoittaudutaan pääsääntöisesti opintopolku.fi-sivuston kautta.
Voit ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi heti otettuasi opiskelupaikan
sitovasti vastaan. Maksa samalla lukukausimaksu. Yliopistoon
ilmoittautumisen takaraja on virallisesti 1.9.2022. Opintohallinto jakaa
kuitenkin uudet opiskelijat pienryhmiin, joten pyydämme sinua
ilmoittautumaan yliopistoon jo 31.7.2022 mennessä. Hoidathan siis tämän
mahdollisimman pian, sillä fuksivuotesi alkaa jo 22.8.2022! <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. 

http://opintopolku.fi/
http://opintopolku.fi/
http://opintopolku.fi/
http://id.tuni.fi/
http://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 Arvolta TLK:n
toimistosta, mutta sitä odotellessa voit aktivoida mobiiliopiskelijakortin
puhelimeesi Pivo-sovelluksessa. 

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 2022 -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 täysin leikkimielinen. Kuvankaan ei tarvitse olla huippulaatua.
Tärkeintä on, että saamme esimakua tulevista kollegoista.
Vastaa fuksikyselyyn tästä: https://forms.gle/4KTixwiFVhhVohSm7
Liity fuksien facebookryhmään tästä:
https://www.facebook.com/groups/826223438337763/

https://forms.gle/4KTixwiFVhhVohSm7
https://www.facebook.com/groups/826223438337763/


Käytännön jututKäytännön jutut
RuokailuRuokailu AsuntoAsunto
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
2,70€ hintaan (ainakin so far). 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!

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.

LiikuntaLiikunta
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.

KirjatKirjat
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. Cursus Leppänen (II vuosikurssi)
hoitaa teidän ensimmäisen kirjatilauksen.
Käytettyjä opuksia voi hankkia itselleen
myös mm. Facebookin
Lääkiskirjakirppikseltä tai Kandiksen
kirjakärrystä. Unohtamatta tietenkään Arvon
ikiomasta kirjastosta lainaamista, joka
tapahtuu opiskelijakortilla. No worries,
kaikilla on oma tyyli tähän.

http://www.sites.tuni.fi/sportuni


TuulaTuula
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 huoneesta C123.

KepaKepa
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.

TLK:n hyvinvointivastaavatTLK:n hyvinvointivastaavat
TLK:n hyvinvointivastaavat nimensä mukaisesti vastaavat kandiseuralaisten
hyvinvoinnista! Meitä voi lähestyä missä tahansa omaan tai muiden hyvinvointiin
liittyvissä pohdinnoissa sekä esimerkiksi jos sinulla olisi joku idea hyvinvoinnin
edistämiseksi. Hyvinvointivastaavat toimivat myös matalan kynnyksen yhteyshenkilönä
häirintäapauksissa.

TLK:n hyvinvointivastaavat 2022 hyvinvointivastaavat@tampereenkandit.fi : 
Iida-Elisa Launonen iida-elisa.launonen@tuni.fi
Saila Sippola saila.sippola@tuni.fi
Jasmine Niemelä jasmine.niemela@tuni.fi

TLK:n sometTLK:n somet
Nettisivut: https://kandit.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/tampereenkandit
Instagram: https://www.instagram.com/tampereenkandit/



Syksyn tapahtumatSyksyn tapahtumat
21.8. Fuksien aloituspiknik @Sorsapuisto
Teidän fuksisyksy starttaa Sorsapuistosta elämänne jännittävimmän
piknikin merkeissä! Näätte ensi kertaa tulevan hutunne ja aloitatte
tutustumisen (sekä nimien opettelun) rennoissa merkeissä – jes, tästä se
lähtee !! 

22.8. 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.

23.8. 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!

1.9. 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!

5.9. Kurssin vastuuhenkilöiden julkistus @Kintulammi:
Juhlimisen ja rankan opiskelun lomassa urheilullisimmat fuksit pääsevät
pikku juoksulenkille Kintulammille, jossa julkistetaan kurssinne
vastuuhenkilöt. Kintulammille pääsee myös bussikyydein ja pyöräilemällä!

8.9. Hunaja-Cup:
Vuosittainen Mehiläisen sponsoroima jalkapalloturnaus kurssien kesken.
Jokainen kurssi valmistelee myös toinen toistaan häikäisevämmät
kannustustanssit. Tästä et halua jäädä paitsi!



15.9. TLK:n fuksisuunnistus:
Teema-asut niskaan ja tutustumaan Tampereeseen C. Leppäsen
järjestämän rastikierroksen merkeissä! 

23.-25.9. TLK50-risteily:
TLK:n täyttäessä 50 vuotta suuntaamme Itämeren aalloille juhlistamaan
virstanpylvästä koko kandiseuran risteilyn merkeissä. Myös teille tuleville
fukseille on varattu lippukiintiö, joten pääsette messiin TLK:n historian
ensimmäiselle risteilyseikkailulle. 

6.10. Injektiot:
Täällä teidät kastetaan medisiinareiksi salaperäisten rituaalien
saattelemina. Mitä tapahtuu injektioissa, jää injektioihin...

13.10. Hämeenkadun Appro:
Suomen suurin opiskelijatapahtuma, jossa pääsee kiertelemään baareja
oikein olan takaa. Parhaat jatkot löydät Amokselta.

15.-16.10. TLK 50 Wuosijuhlat:
TLK:n vuosittain järjestämät elegantit iltajuhlat, jonne fuksikurssilaiset
pääsevät nakkeilemaan ja ihastelemaan pukuloistoa.

20.10. Fuksisitsit:
Leppäset saattavat teidät kädestä pitäen sitsaamisen maailmaan. Näistä
sitseistä jää ikuiset muistot, vaikka olisitkin jo konkari.

14.11. TLK: syyskokous:
Tule käyttämään kandiseuran ylintä päätösvaltaa yhdessä muun
kandiseuran kanssa. Syyskokous on vuoden odotetuin kokous myös
siksi, että pääsette fuksikurssina esittelemään seuralle omaleimaisen
jäsenhakemuksenne.



Myös syksyllä tulossa, päivämäärä vielä tuntematon:

Fuksien E-bileet
Eli esittäytymisbileet, jotka te fuksit järjestätte muille kursseille. Näissä
bileissä sit sattuu ja tapahtuu, varautukaa kaikkeen...
 
TREY:n fuksisuunnistus:
Tänne pääset kehittelemään ryhmäsi kanssa mitä
mielikuvituksellisemman asun ja samalla kilpailemaan leikkimielisesti
muiden opiskelijoiden kanssa ympäri Tamperetta.

TLK:n Pikkujoulut:
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...

 ...JA PALJON MUUTA <3



Lääkisten superristeily
Viikonloppu Tukholman risteilyllä kuluu ryhmäytyessä muiden
kaupunkien kollegojen kanssa. Mainitsemisenarvoisina kokemuksina
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 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 C. Leppänen  ainakin jaksaa,
toivottavasti fuksitkin.

Kandipotkiaiset
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.

Tulossa keväälläTulossa keväällä





Lämpimästi tervetuloa joukkoomme ja onnittelut vielä kerran kovalla työllä saavuttamastasi
opiskelupaikasta. Syksyllä olet astumassa ensimmäistä kertaa rakkaan Arvomme ovista sisään ja siellä
sinua odottaa monta unohtumatonta ja ihmeellistä päivää lääketieteen opintojen ja rakkaan uuden
kollegiosi parissa. Mihin siis tulisi valmistautua? Mitä tulee ottaa huomioon ennen opintojen alkua ja
ensimmäisen vuoden aikana?

Ihan aluksi, pidä monta lomapäivää. Kyllä, voi kuulostaa hämmentävältä juuri nyt kun luet initiumia ja
puhkut intoa päästä jo kuluttamaan gluteus maximustasi uusien opintojen parissa, mutta tämä tulee
ihan oikeasti tarpeeseen. Syksystä tulee pitkä ja kuluttava, ja vaikka jotkut väittävät, että varastoon ei
voi nukkua, niin suosittelen silti ainakin kokeilemaan sitä. Muista myös syksyn kuluessa varata edes
muutama vapaa viikonloppu pelkästään lepäämiselle, vaikka vuoden tapahtumakalenteri täyttyykin
yllättävän nopeasti. 

Toiseksi, muista ottaa opintojesi alusta kaikki ilo irti. Olet saapumassa kouluun juuri sopivaan aikaan,
sillä koronapandemian kiellot ja rajoitukset ovat vihdoin takanapäin, kandidaattiseuramme viettää 50.
juhlavuottaan ja olemme monen meidisiinarin käsin valmistelemassa juuri sinulle elämäsi parasta
elämystä, fuksivuotta. 

Kolmanneksi, muista pyytää apua. Kaikkia uusien opintojen ja joillekin täysin uuteen kaupunkiin
muuttamisen kiemuroita ei ole tarkoitettu ratkaistavaksi yksin. Lähimmät yhteyshenkilösi ovat
kurssikaverit, hutut ja fuksikapteenit, mutta älä unohda myöskään muuta yhteisöä. Uuteen
perheeseesi kuuluu myös puheenjohtaja (minä), pääsihteeri, koko Tampereen Lääketieteen
Kandidaattiseuran (TLK:n) hallitus sekä eri tehtävistä vastaavat toimihenkilöt. Minut ja muun hallituksen
tulet tapaamaan monta kertaa syksyn mittaan, joten teemme itsemme sinulle varmasti tutuiksi ja
meitä voi koska vaan tulla vetämään hihasta tai laittaa viestiä tai vaikka sähköpostia.
Niin pian koittaa hetki, kun lääkäri kutsuu sinua ensimmäisen kerran kollegaksi, ja liian pian koittaa
hetki, kun opetat jo itse nuorempia kollegoitasi. Onneksi näiden hetkien välissä sinua kantaa harteillasi
Suomen paras medisiinariyhteisö ja Suomen parasta opetusta tarjoava tiedekunta!

Hoi uusi medisiinari!

Ystävällisin terveisin,
Emilia Tapio,

Puheenjohtaja
Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura ry



Vielä kerran onneksi olkoon ja tervetuloa Suomen, ellei jopa maailman, komeimpaan lääkikseen!
Meillä ei vauhtia puutu eikä nopeussakkoja jaella. Meillä tehdään töitä ja ankaraa tiedettä.
Seuraavat kuusi vuotta kanssamme tulevat olemaan elämänne parasta aikaa. Tulette kokemaan
paljon ilon ja onnistumisen tunteita yhdessä kurssikavereidenne kanssa. Tampereella
kollegiaalisuus on huipussaan ja ystävystyminen yli kurssirajojen on taattua. Tulette näiden kuuden
vuoden aikana luomaan pitkiä ja merkityksellisiä, ehkä jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. 
 
Tampereella opiskelu on erittäin monimuotoista ja yhteisöllistä. Meillä on oma ihana kahvihuone,
eli kandis, jonne voi mennä luentojen välissä hengaamaan ja tutustumaan muihin
kanssaopiskelijoihin. Siellä on mahdollista haastaa kurssikavereita (tai rohkeimmat jopa
ylempikurssilaisia) pingis- tai biljardimatseihin. Meillä parasta onkin juuri tämä yhteishenki: olette
heti ensimmäisestä päivästä meidän kaikkien kollegoita, niin ylempikurssilaisten kuin
opetushenkilöiden ja koko lääkärikunnan kanssa. 
 
Olette onnekkaita, sillä fuksivuotenne alkaa juhlavuonna. Tänä vuonna ainejärjestömme
Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura, eli tuttavallisemmin TLK, täyttää pyöreät 50 vuotta!!
Näin Tampereelle lääkikseen päässeenä kaikilla teillä on mahdollista ja suotavaa liittyä TLK:n
jäseneksi. Allekirjoittaneet yhdessä apuisännän ja apuemännän kanssa olemme vastuussa edellä
mainitusta yhteenkuuluvuudesta ja kollegiaalisuudesta. Sen takaamme järjestämällä pitkin vuotta
erilaisia juhlia ja koko kandiseuran tapahtumia. Näitä ovat mm. erilaiset sitsit, Wapunajan
tapahtumat, toogat ja vuosijuhlat, jotka ovat TLK:n vuoden suurin tapahtuma. Tärkein tehtävämme
kuitenkin on pitää huolta opiskelijoidemme yhteishengestä ja yhteenkuuluvuudesta, jota joskus
kateelliset kutsuvatkin lääkiskuplaksi. 😉  Meihin saa siis olla yhteydessä erittäin matalalla
kynnyksellä minkä tahansa askarruttavan asian kanssa, koski se sitten yhteisöllisyyttä tai aivan mitä
vain. 
 
Odotamme innolla Teidän kaikkien näkemistä! Onneksi se tapahtuukin jo heti kouluvuoden alkuun,
sillä toisella viikollanne järjestetään juhlavuoden Tooga-bileet, jotka ovatkin suurimmat ja
koreimmat toogat ikinä. 
 
Mitä seuraavaksi? Nauttikaa kesästä ja lääkikseen pääsyn tunteesta! Sitä muistelemme kaikki
nostalgisin tuntein. 

TLK:n isännän ja emännän tervehdys

Milla Olshin
TLK:n emäntä 

Elias Parkkari
TLK:n isäntä





Cursus Leppänen (CII)Cursus Leppänen (CII)
VastuuhenkilötVastuuhenkilöt

Onnittelut sisäänpääsystä! Tästä alkaa
mahtavat kuusi vuotta. Tampere on tunnettu
hyvästä lääkishengestä, joten tulet varmasti
viihtymään. 

Vuosikurssin isäntänä oleminen on hieno
etuoikeus ja siinä pääsee näkemään
opiskelijaelämää uniikista perspektiivistä.
Tehtävässä pääsee tutustumaan erityisellä
tavalla omaan kurssiin sekä kollegoihin yli
kurssirajojen. Roolin tehtävät koostuvat
monipuolisesti yhteistyöasioista terveysalan
yritysten kanssa ja kurssin projekteihin
heittäytymisestä. Välillä stressiä kertyy, mutta
mitään ei tarvitse tehdä yksin, koska sinulla
tulee olemaan tukena emäntä, PR:t, silmut ja
koko kurssi.

Isäntä Patrik Forsman

Vuosikurssin vastuuhenkilöt valitaan äänestyksellä parin viikon päästä koulun
alkamisesta. Tehtävään lähteminen on hyppy tuntemattomaan, mutta kaiken kaikkiaan
se antaa niin paljon enemmän kuin mitä se ottaa. 

Onnittelut vielä ja katellaan elokuussa.

Terveisin, Patrik Forsman, C. Leppäsen isäntä 
 



Emäntä Sanni Leppänen 
Onneksi olkoon olette päässeet osaksi jokseenkin sekalaista (sekopäistä), mutta hienoa
yhteisöä. Osalle tämä koulupaikka on unelmien täyttymys ja osa ehkä vielä miettii mitä
tältä koululta ja koulutukselta haluaa. Niin kuin teitäkin, meitäkin on moneen. Aluksi
voimme vaikuttaa melko homogeeniseltä joukolta, mutta ajan kuluessa huomaatte
tämän yhteisön moninaisuuden. Toivottavasti löydätte tästä yhteisöstä oman paikan ja
saatte huikean fuksivuoden! Oman paikan etsimisessä auttaa monet kerhot ja
tapahtumat. Lähde rohkeasti mukaan toimintaan ja tutustumaan! 

Olen toiminut nyt vuoden Cursus Leppäsen emäntänä. Emännyyteen kuuluu kurssin
yleisten asioiden hoitaminen, tapahtumien järjestäminen ja kurssin yleisen yhteishengen
luominen. Emäntänä olemisen parhaimpiin puoliin kuuluu yli kurssirajojen
tutustuminen, mahdollisuus päästä kokemaan ja järjestämään monenlaisia tapahtumia
ja pääset osaksi emäntien koplaa. 

Emännyys opettaa delegointia,
yritysyhteistyötä ja aikatauluttamista, mitkä
ovat tärkeitä taitoja osata myös lääkiksen
ulkopuolisessa elämässä. 

Suuret onnittelut vielä upean koulupaikan
saavuttamisesta!

Rakkaudella Sanni aka emäntä joillekin



PR-VASTAAVAT Veera Lautamies ja Aarno Leino 
PR-vastaavan homma on monipuolisin ja paras nakki, jonka voi kurssilla ottaa! PR-
vastaavat muodostavat isännän ja emännän kanssa IEPR-nelikon, jolla on päävastuu
mm. kurssin erilaisten tapahtumien järkkäämisestä ja kurssin asioiden pyörittämisestä.
PR-vastaavat pääsevät yhdessä isännän ja emännän kanssa myös hauskoihin nakkeihin
lääkiksen eri tapahtumissa (esim. vuosijuhlat ja valmistujaiset), kokoustamaan muiden
vastuuhenkilöiden ja yritysten kanssa sekä yleisesti vaikuttamaan koko vuosikurssin
yhteishenkeen. 

PR-vastaavien tärkein tehtävä on kurssin oman tilin
perustaminen ja raha-asioista huolehtiminen. Meillä on siis
raha ja valta! PR-lyhenne tulee sanoista Public Relations ja
PR-kaksikon ensimmäisen vuoden isoimpiin tehtäviin
kuuluukin esimerkiksi haalarimainosten hankinta seuraavalle
fuksikurssille. Teidänkin tulevat, kauniit haalarinne ovat
meidän upeaa käsialaamme. 
 
PR-vastaavan työ on loppupeleissä melko rentoa hommaa,
jossa omaan työmäärään pystyy vaikuttamaan. PR-vastaavien
työt painottuvat fuksivuoteen ja pariin viimeiseen vuoteen.
Jos haluaa, pääsee pöhisemään oman kurssin hyväksi niin
paljon kuin virtaa riittää. Verrattuna isäntään ja emäntään
PR-vastaavilla riittää paremmin aikaa myös muihin
vastuutehtäviin esimerkiksi ainejärjestössä. Edut ovat
kuitenkin samat isännän ja emännän kanssa😉. 
PR-vastaavana pääsee kirjaimellisesti vaikuttamaan kurssin
asioihin ja siinä näkee työnsä jäljen. IEPR tekee myös paljon
yhteistyötä muiden vuosikurssien kanssa, joten ylempiin
kursseihin pääsee tutustumaan heti fuksivuoden alussa. Yksi
parhaita puolia PR-vastaavana olemisessa ehkä onkin juuri
se, kuinka hyvin pääsee oman kurssin, muiden vuosikurssien
ja koko lääkiksen juttuihin mukaan.

Pakettiin kuuluu mukaan tietysti aiempien PR-vastaavien tarjoama opastus ja perehdytys,
joten ongelmien ja kysymysten kanssa ei tarvitse koskaan jäädä yksin. Luvassa on myös
jo perinteeksi muodostuneet viini-illat muiden vuosikurssien PR:ien tai IEPR:ien kanssa.
Illat tarjoavat oivan mahdollisuuden tutustua niin ylempien vuosikurssien
vastuuhenkilöihin kuin lasi toisensa jälkeen paremmilta 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! Eli siis hae, pääse ja ryhdy PR-vastaavaksi! Voimme vain
suositella!

Yhteispituudeltaan koko lääkiksen pisin massipäleduo,
Cursus Leppäsen Aarno Leino ja Veera Lautamies 



SILMUT
Moikka ja erittäin lämpimästi tervetuloa tähän mahtavaan medisiinarien joukkoon! Me
olemme Leppästen silmut Pietari, Essi, Erika ja Vilma. Silmut ovat koko kurssin
hyvinvointivastaavia, joiden tehtäviin kuuluu tenttisten eli tenttisaunojen järkkäämistä ja
kurssin yleisestä hyvinvoinnista huolehtimista. Lisäksi teemme myös vuosittain
hyvinvointikyselyn, jossa kurssin kokonaisvaltaista fiilistä kartoitetaan ja selvitetään
mahdollisia huolenaiheita. 

Silmujen päätehtävä on tenttisten järkkääminen, mutta vain mielikuvitus ja oma into ovat
rajana ja kaikenlaiset tempaukset ovat aina saaneet innostuneen vastaanoton koko
kurssilta. Silmuna et myöskään joudu ikinä puurtamaan yksin, koska tukena on mahtava
joukko silmukollegoita ylempiin vuosikursseihin asti.

Silmuksi kannattaa hakea, sillä pääset tutustumaan hyvin omiin kurssilaisiisi ja tulet
myös kaikille tutuksi. Silmuna pääset toteuttamaan omia visioitasi tapahtumia
järjestäessä ja samalla tekemään tiivistä yhteistyötä kurssin muiden vastuuhenkilöiden
kanssa. Bileissä tulet myös saamaan loputtomasti kiitosta mahtavista tenttiksistä!

TL;DR

Mikä? 
★     Silmu eli kurssin hyvinvointivastaava ja
hyvän mielen tyyppi

Mitä tekee?
★     Järkkää tenttiksiä ja muita kurssin
tapahtumia yhdessä muiden vastuuhenkilöiden
kanssa

Miksi silmuksi?
★     Fuksipisteet, muihin tutustuminen, omien
visioiden toteuttaminen ja kurssin asioihin
vaikuttaminen



Silmujen vinkit fuksiviikoista selviämiseen:

Essi: Johdantojakso on tutustumista ja totuttelua varten! Uskalla lähteä kerhotoimintaan
ja erilaisiin tapahtumiin mukaan. Muista, että varsinkin hyvinvointihutuja voi lähestyä
matalalla kynnyksellä jos jonkin tapahtuman sisältö mietityttää.

Vilma: Osta vino pino pakastepitsoja ja muuta valmista, sillä ruoan tekemiselle ei tule
jäämään aikaa. Fuksiviikot on todella hektinen ajanjakso, jonka tulet muistamaan
ikuisesti. Ota niistä siis kaikki irti olemalla oma itsesi ja haastamalla itsesi tutustumaan
mahdollisimman moniin uusiin mahtaviin tyyppeihin! 

Pietari: Osallistu alkuun kaikkiin menoihin ihan satasella, näin löydät omat lemppari jutut
ja tutut. Muista pitää myös välipäiviä meno-energian loppuessa. Jouluna (tai eläkkeellä)
on sitten viimeistään aikaa levätä. 

Erika: Tapahtumissa kannattaa käydä niin paljon kun vaan fyysisesti jaksaa, koska ne on
niitä missä uusia kavereita löytyy ja tulee hauskimpia muistoja. Lisäksi menkää rohkeesti
juttelemaan ihmisille kurssirajojen yli! Yhteishenki täällä on ihan käsittämätön ja
kollegiaalisuus ei kato kurssirajoja. Ylempikurssilaiset haluu tutustua fukseihin
todennäkösesti jopa enemmän ku fuksit niihin:)



Kirjavastaavia valitaan joka kurssilta kaksin kappalein. Heidän tehtävänään on välittää
kurssikavereille ajankohtaiset kirjat ja materiaalit opiskelun tueksi. Monilla jaksoilla on
suositeltavaa kirjallisuutta ja niiden tilaaminen yhteistilauksena tulee halvemmaksi.
Kirjavastaavien vastuulla on yhteydenpito kirjavälittäjän kanssa, tilausten tekeminen ja
lopulta kirjojen jakaminen yliopistolla uusille omistajilleen. Meidän mielestä
kirjavastaavan duuni on ehdottomasti paras ja iisein kaikista kurssin vastuuhommista.
Aika ajoin saatavat kivat alennukset tai jopa ilmaiset kirjat ovat myös ehdottomasti
plussaa tässä pestissä!

Miten tämä homma siis käytännössä toimii? Kirjoja tilataan muutaman kerran vuodessa,
meillä oli fuksivuonna kolme kirjatilausta. Tilaukset ajoittuvat usein jakson vaihteeseen,
mutta kirjoja voi tilata myös useammalle jaksolle kerrallaan. Tilattaviin kirjoihin saa
vinkkiä jaksokirjasta ja vanhempien vuosikurssien kirjavastaavilta. Me tietysti ohjataan
uudet kirjavastaavat syksyllä alkuun, mutta eipä tämä rakettitiedettä onneksi ole eikä
erityistaitoja vaadita. Kalenteria on hyvä osata tulkita sen verran, että osaa laittaa
tilaukset ajoissa auki, jotta kirjat saadaan hyvissä ajoin uudelle jaksolle. Kirjavastaavat
perustavat myös tilin, jolle kurssikaverit maksavat tilauksensa ja jolta yhteislasku
maksetaan kirjavastaavien toimesta.

Palataan syksyllä teidän fuksien ekan kirjatilauksen merkeissä!

Innolla teidän tapaamista odotellen,
C. Leppäsen kirjavastaavat Krista ja Peetu

Kirjavastaavat Krista Kulmala ja Peetu Hänninen 



Moikka sinä ihana uusi fuksi ja tervetuloa unelmien opiskelupaikkaan - Tampereen
lääkikseen! Onnea vielä munkin puolesta sisäänpääsystä <3

Lääkikseen päästessä saa rehentelyoikeuden mukana myös oikeen sähköpostitulvan
niskoilleen - eikä se ota loppuakseen. Joka viikko (varsinkin maanantaisin) sähköposti
kilahtelee kilahtelemistaan aikataulumuutoksista, bileiden ilmolinkeistä ja kandiseuran
kokousten infoista. Siinä tuntee olevansa hukassa kaiken sen tiedon kanssa - mutta
tiedotusvastaava on onneksi perillä asioista!

Tiedotusvastaavan homma on siis joka viikko koota sähköpostista tärkeimmät asiat ja
toimia informaatiotulvassa kelluvan pelastusköytenä. Viikkotiedotteista löytyvät kaikki
luentosalimuutokset, muistutukset kursseille ilmottautumisista - sekä tietenkin piristävä
loppukevennys joka kerta, oli se sitten meemejä, kurssikavereiden esittelyä tai vaikka
vinkkejä tamperelaistumiseen!

Tiedotusvastaava naputtelee myös ennen jokaista jaksoa lukkarit kaikille muille
kurssilaisille. Mutta ei paniikkia - tämäkin homma on rentoa ja hauskaa (varsinkin jos
taustalle pistää pyörimään pari jaksoa Greyn anatomiaa)! 

Tämä vastuupesti kerää paljon kiitoksia ja varmistaa sen että jokainen kurssilainen
tietää nimesi! Eikä kyseessä ole mikään maailman vakavin homma - viime kädessä on
kuitenkin jokaisen omalla vastuulla olla oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin ja varmistaa
asiat kahteen kertaan tarvittaessa. Eikä yksin tarvitse tietenkään pärjätä, vaan minulta
saat apua ja tsemppiä!

Syksyllä törmäillään!

Tuuli Marenk, C. Leppäsen tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava Tuuli Marenk



HututoimintaHututoiminta
Täällä meillä Tampereella teidät fuksipallerot jaetaan

huturyhmiin, jotka koostuvat reilusta kymmenestä fuksista

ja hutuista, eli toisen vuoden opiskelijoista. Huturyhmä on

hupaisa porukka, jonka kanssa vietätte paljon

hassunhauskoja illanviettoja fuksivuoden aikana

Fuksikapteenit Nea Koskela ja Tiina Mäntylä 

Hellurei!

Ollaan teidän fuksikapteenit Tiina (vas.) ja Nea (oik.).
Meidän hommana on pyörittää fuksitoimintaa yhdessä
vastuuhutujen ja fuksitoimikunnan kanssa. Ollaankin
vastuussa useasta tapahtumasta sekä kaikenlaisesta
tiedottamisesta teille fukseille. Meidän tärkein tehtävä
on taata aloittaville opiskelijoille mahdollisimman
saumaton ja mukava siirtymä yliopistoelämään täällä
Tampereen lääkiksessä. Ota siis meihin yhteyttä
matalalla kynnyksellä kaikissa mieltä askarruttavissa
asioissa. Kohta nähdään!

<3:llä N&T



VastuuhutuesittelytVastuuhutuesittelyt
HUTU 1: Emma Valmari ja Petri Siivola  

"Väritön, lämmin ja neutraali" toteavat Emma, 22, ja Petri,
25, yhteen ääneen muistellessaan fuksivuotensa parhaita
hetkiä ykkösporukalla. Tuoreet intoa puhkuvat vastuuhutut
ovat valmiita opettamaan seuraavalle hutu1-sukupolvelle,
rauhallisia tortillailtoja ja rankkoja mökkiviikonloppuja
myöten, millaista on olla numero uno. Paksu perinteiden
opus, legendaariset, jopa unohtumattomat tapahtumat
sekä kurssirajojen yli ulottuva hutu1-henki takaavat
kuudeksi vuodeksi ja sen jälkeenkin lääkisperheen, joka nyt
on vaan vaatimattomasti paras. Tervetuloa tähän
mahtavaan porukkaan, syksyllä nähdään! 

HUTU 2: Karoliina Kerilahti ja Minja Nurminen 

Onnittelut sisäänpääsystä ja tervetuloa
hutu2:sen mahtavaan porukkaan! 

Me ollaan Minja ja Karsu ja yhdessä muiden
hutujen kanssa halutaan tehdä teidän
fuksivuodesta paras mahdollinen. Hutujen
kanssa me järkätään teille paljon kaikkea kivaa
tekemistä fuksivuoden aikana ja ollaan teidän
tukena kaikissa fuksivuoden pyörteissä. Ilolla
teitä jo odottaen, hutu2 :)



HUTU 3: Juho Waldén ja Eero Numminen

Morjenttes! Massiiviset onnittelut
sisäänpääsystä ja tervetuloa hutukolmoseen!
Onnistumisia ja erinomaista arpaonnea siis
toistensa perään ;). Tästä jos jostain kelpaa
aloittaa lääkisura!

Me ollaan teidän vastuuhutut Eero ja Juho ja
ootetaan innolla teidän tapaamista. Hutu 3 on
täynnä menoa ja meininkiä ja meidän
yhteishenki on huikea. Kaikki ovat tervetulleita
juuri sellaisenaan kuin ovat! 

Me hutut ollaan innoissamme järkkäämässä
teille kaikenlaista ajanvietettä lautapeli-illoista
legendaarisiin mökkiviikonloppuihin. 

Vahvaa yhtenäisyyden tunnetta jopa yli kurssirajojen rakentavat lukuisat perinteet, joita
vaalitaan vastaisuudessakin. Tehdään teidän seuraavista kuudesta vuodesta ikimuistoiset!
Pian nähdään!

HUTU 4: Robin Peltoniemi ja Suvi Kerttula

Heippa uudet fuksit ja mielettömästi onnea
sisäänpääsystä!
 
Me ollaan hutu nelosen vastuuhutut Suvi ja
Robin ja odotetaan innolla, että päästään
tutustumaan jokaiseen teistä fukseista! Meillä
hutu neljässä tärkeintä on hyvä yhteishenki ja
tekemisen meininki, hutuperinteitä unohtamatta.
Meidän hutujen joukosta löytyy seuraa niin
jatkojen jatkoille, kuin myös rauhalliseen
lautapeli-iltaan ja jokaista meistä saat lähestyä
asiassa kuin asiassa! Mutta kuuluitpa sitten hutu
neljän haluttuun joukkoon tai et, on
tavoitteenamme tehdä tulevan lääkärinuranne
arvoinen alku opinnoillenne!



HUTU 5: Aino Kurhila ja Veera Lautamies 

Hei fuksi, tervetuloa mähisemään hutu5 kanssa!
 
Meikämandoliinit ollaan Aino (ylh.) ja Veera
(alh.), hutuviis vastuuhutut. Meidän tehtävänä
on pitää teistä kauheen hyvää huolta ja
johdatella teidät mystisen lääkiselämän
salaisuuksien äärelle. Ollaan yhdessä meidän
mahtavan hutuporukan kanssa
mahdollistamassa teille timanttisin fuksivuosi
ikinä, ja tekemisen puute ei tän villieläinlauman
kanssa ainakaan pääse iskemään. Olipa
intohimosi sitten maratonit, mökkeily tai
trampoliinilla hyppiminen, voidaan taata että
kaikille löytyy tästä hutusta jotakin. 
 
Me luvataan, meillä on tosi hyvä meno…,.,…,.. 

HUTU 6: Jenni Inberg ja Karoliina Kuisma 

Maailman isoimmat onnittelut lääkikseen pääsystä ja
etenkin just Tampereelle ja meidän hutuun tulosta!

Me ollaan hutu6:n vastuuhutut Jenni ja Karoliina (aka
Kara). Jenni on elokuussa 23 v ja Tampereelle
päätynyt Tuusulasta Järvenpään ja Helsingin kautta.
Kara on puolestaan 22-vuotias ylpeä
Hämeenlinnalainen. Meidän tehtävänä on muiden
hutujen kanssa luoda just sulle mahdollisimman
hauska fuksivuosi ja pitää huolta meidän
fuksipalleroista. Kutosessa meillä on mahtava jengi
hutuja ja järjestellään teille erilaisia tapahtumia
illanistujaisista ja etkoista leppoisiin pizza tms.
iltoihin. Nähdään siis porukalla elokuussa niin
päästään aloittamaan teidän ikimuistoinen
fuksivuosi!!! <3



HUTU 8: Vilma Pirhonen ja Sanni Hirvelä 

Heippa ja super paljon onnea
sisäänpääsystä!!

Me ollaan hutu 8:n vastuuhutut Vilma ja
Sanni ja odotetaan jo innolla teihin kaikkiin
tutustumista! Meidän hutuun sovit mukaan
juuri sellaisena kuin olet, ja halutaankin
muiden meidän ihanien hutujen kanssa
varmistaa, että teille tulee unohtumaton
fuksivuosi! Autetaan teitä mielellään kaikissa
kouluun ja muuhunkin elämään liittyvissä
asioissa ja huolissa jos niitä on, ollaan
nimittäin teidän tuki ja turva koko seuraava
lukuvuosi <3 Hutu kasin porukassa meillä
tulee olemaan mahtava meno ja
hutuperintönä kasipallon voi löytää niin
biljardipöydältä kuin baaritiskiltäkin ;)
Nähdään syksyllä <3

HUTU 9: Peetu Hänninen ja Johannes Mäkynen

Morjes ja onnittelut Tampereen lääkikseen
pääsystä!

Me ollaan Peetu ja Johannes, tunnetun hutu9:n
vastuuhutut! Me ja kaikki muut hutu9:n hutut
huolehditaan siitä, että tulet viettämään unelmiesi
fuksivuoden, sillä meillä on hutuja joka lähtöön.
Myöskin vanhemmat hutu9 jäsenet mahdollistavat
sen, että tulet tapaamaan kollegoita yli
kurssirajojen. Me hutut ollaan täällä teitä varten,
jotta teidän bilehaluihin, huoliin ja syväripähkäilyihin
löytyisi vastaus.
Syksyä ja teihin tutustumista innolla odottaen! 
P & J



HUTU X: Eila Härmälä ja Viola Messo 

Jee onnittelut lääkikseen pääsystä <3 

Vauhdikasta menoa, hyviä bileitä, hauskoja ihmisiä
ja fuksivuoden elämyksiä - tervetuloa hutuX:ään!!
Ollaan teidän vastuuhutut Eila 19 ja Viola 21 ja
ollaan super innoissaan järkkäämässä teille parasta
fuksivuotta!  HutuX on täynnä ihania tyyppejä jotka
varmasti roikkuu mukana koko vuoden
pyytämättäkin :D HutuX:ssä pääsette mm.
kokemaan legendaksi muodostuneen hutiX-mövin
ja luvataan myös tutustuttaa teitä urakalla muihin
hutuihin! Ootteko valmiita elämänne upeimpaan
vuoteen!?!

HUTU 11: Roope Myöhänen ja Vilma Komulainen 

Se on moro!

Me ollaan Roope ja Vilma, hutu 11:n vastuuhutut. Hutu 11
on täynnä rentoja, hauskoja ja meneviä tyyppejä, jotka
tykkää järkätä monipuolista ohjelmaa yli huturajojen.
Meiltä löytyy tyyppejä, joiden kanssa voi viettää iltaa
rauhallisemmin lautapelien ääressä tai halutessaan
bilettää hutu-viitan alla aamuun (ja päätyyn) asti. Me hutut
ollaan valmiita uhraamaan säännöllisesti omaa aikaamme
ja terveyttämme, jotta teidän ekasta lääkisvuodesta tulis
unohtumaton! Ootetaan jo innolla teihin tutustumista :)

Nähdään elokuussa, tervetuloa Tampereelle <3



HUTU 12: Linda Hautala ja Adele Selkee

Moikka ja mitä suurimmat onnitelut Tampereen
lääkikseen pääsystä!

Me ollaan Linda ja Adele, hutu 12:n vastuuhutut!
Me ja meidän muut huikeat hutut pidetään
huolta siitä, että teidän fuksivuodesta tulee
ikimuistoinen. Hutu 12 porukassa viihtyvät
varmasti menevämmätkin fuksit ja raskaan (?)
opiskelun vastapainoksi järkätään kaikkea aina
legendaarisista mökkiviikonlopuista
rauhallisempiin leffailtoihin. Et joudu kuitenkaan
viettämään koko fuksivuotta vain oman hutusi
kanssa, koska me luvataan järjestää
tajunnanräjäyttävää toimintaa myös muiden
hutujen kanssa!



VAPAA-AJAN TOIMINTAA - KERHOTVAPAA-AJAN TOIMINTAA - KERHOT
Ainejärjestömme TLK tarjoaa joka lähtöön eri aiheisia kerhoja, joihin kaikki voivat liittyä

matalalla kynnyksellä mukaan missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Ne ovat näppärä keino
tutustua kanssa-medisiinareihin yli kurssirajojen. Syksyn mittaan kerhot ilmoittavat

olemassaolostaan pääasiassa sähköposteilla ja nettisivuilla https://kandit.fi/kerhot/ .
Kerhojen toimintaan ilmoittaudutaan mukaan liittymällä whatsapp-ryhmiin, joita teille

tullaan jakamaan syksyn startatessa.

FLATUS
Flatus on TLK ry:n neljästi vuodessa julkaisema lehti, jossa painetaan mitä huvittaa, milloin huvittaa.
Rohkeimmat sekoilijat saattavat löytää itsensä fuksivuoden päätteeksi lehden puoliksi anonyymiltä
juorupalstalta tai toimittajakokelaan humaltuneena haastateltavana. 
Olisi ilahduttavaa ja suotavaa, että myös osa teistä oman taipaleenne pikkupioneereista innostuisi
lääggisidentiteettinsä inspiroimana ideoimaan ja kynäilemään täytettä Flatuksen sivuille ja liittymään huikeaan
toimitusporukkaan. Ei vaadi mitään erityistaitoja, innolla pääsee jo pitkälle! Terkuin Flatuksen toimitus

PSEUDO
Pseudo on TLK:n teatterikerho, jossa toteutetaan joka vuosi opiskelijoiden alusta loppuun itse tekemä
täyspitkä opiskelijamusikaali. Musikaalia on esitetty keväisin Tampereen lisäksi perinteisesti myös jossain
toisessa lääkiskaupungissa, ja se on saavuttanut suurta suosiota. Pseudon toiminta käynnistyy perinteisesti
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!

TLK eSPORTS
Pidetäänkö lanit? TLK eSports kokoaa yhteen verkkopelitapahtumista ja konsolipelaamisesta kiinnostuneet
lääketieteen opiskelijat. Toimintamme kivijalkana on edistää medisiinarien hyvinvointia elektronisen viihteen
keinoin, ja parhaiten se onnistuu pelaamalla PC- ja konsolipelejä yhdessä muiden kanssa. Kerho perustettiin
virallisesti keväällä 2015 sen jälkeen kun huomattiin että jo järjestetyt lanit täyttyivät e-urheilusta nauttivista
opiskelijoista kerta toisensa jälkeen.

Yhteyshenkilö: juha.rautavaara@tuni.fi

http://www.pseudo.fi/
mailto:juha.rautavaara@tuni.fi


VETULUS
Mummo/pappa/seniorikerho on suunnattu kaikenikäisille ja -sukupuolisille henkisesti tai fyysisesti
mummoutuneille lääkisläisille. Järjestämme rauhallista ajanviettoa samanhenkisessä porukassa mm.
leipomisen, käsitöiden ja lukupiirien parissa. Tapahtumamme ovat alkoholittomia ja päihteettömiä. Myös
kerholaisten lapset ovat tervetulleita paikalle. 

Kerhon vastuuhenkilöinä toimivat Linnea Friberg, Lotta Ollila, Saini Koivuniemi, Kasper Styrman ja Tuuli Risku,
joilla tuni-postit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuni.fi.

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!

 

OBLIQUUS
Obliquus (vino latinaksi) on kandiseuran LGBTQ+ -kerho, johon kaikki ovat identiteetistä riippumatta
tervetulleita. Kerhosta voit löytää uusia ystäviä, vertaistukea sekä tilaa erilaisille keskusteluille. Toiminta on
vapaamuotoista ja jäsenlähtöistä, tapaamme noin kerran kuussa erilaisten illanviettojen merkeissä. 

Kerho pyörii WhatsAppista käsin, ja ryhmään voit liittyä laittamalla kerhon vastuuhenkilölle Mialle viestiä
osoitteeseen mia.leppanen@tuni.fi. Lämpimästi tervetuloa lääkikseen!

KAIHI
TLK:n elokuvakerho Kaihi on alunperin perustettu yksinkertaiseen tarkoitukseen: antaa tiedekunnan
opiskelijoille siihen aikaan ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä elokuvia ilmaiseksi. TLK:n rahoituksella on mm.
ostettu elokuvalippuja sekä vuokrattu filmielokuvia, joita on näytetty Bion luentosaleissa iltaisin. Esimerkiksi
vuonna 1998 kerho on esittänyt 20 pitkää elokuvaa luentosaleissa, joka kertoo elokuvakerhon kysynnästä
ennen suoratoistopalveluja. Vuosien saatossa ja teknologian kehittyessä myös Kaihin toiminta on mukautunut
ja viime vuosina Kaihi on mm. pitänyt Wappuleffamaratooneja sekä järjestänyt Wuosijuhla-tapahtumien
yhteydessä Wujuleffanäytöksiä. Nyt viime vuosina Kaihin toiminta on ollut pandemian takia tauolla ja vanhojen
vetäjien valmistuessa lääkiksestä Kaihi etsiikin nyt uusia vetäjiä herättämään tämän vuosikymmeniä
toimineen elokuvakerhon henkiin. 



FTA 
FTA on TLK:n juoksu-, suunnistus-, kiipeily- ja hiihtokerho, jonka tarkoitus ei toki ole aiheuttaa ligamentum
fibulotalare anteriorin ruptuuraa, vaikka metsässä se joskus saattaakin tapahtua. Lukuvuoden aikana
muutaman kerran kuussa (ainakin lumettomaan aikaan) kokoontuu FTA:n juoksukerho, joka kirmailee
innokkaasti Kaupin poluilla ja puruilla! Jokaiselle löytyy sopiva vauhti ja lenkkiseuraa. Kerrasta riippuen kerho on
myös eksynyt Pispalan portaisiin tai Kaupin saunalle. Suunnistuksen vuoden kohokohta on kesällä Jukolan ja
Venlojen viestissä. Parhaimmillaan FTA:lla on ollut neljä Jukola- ja kolme Venla-joukkuetta, joissa oli kaiken
tasoisia suunnistajia opiskelijoista valmistuneisiin. Lisäksi kerho on käynyt Tampereen iltarasteilla ja järkännyt
omia rasteja.
Kiipeilykerho on uusin lisäys FTA:n lajitarjonnassa. Kerho järjestää köysikiipeilykursseja, sekä mahdollistaa
korkeuksia tavoittelevan seuralaisen löytymisen niin sisä- kuin ulkoseinillekin. Yhdessä on hauskempi
toteuttaa dynoja ja jammeja.
Hiihtokerho aktivoituu lumien ilmaantuessa Kauppiin, sillä ladut lähtevät aivan Arvon takapihalta!

FTA toimii WhatsApp-ryhmissä, joissa jokainen voi kysellä urheiluseuraa tai järkätä tapahtumia. Kerhon toiminta
laantui korona-aikana, ja nyt kaivataankin innokkaita fukseja mukaan! Et tarvitse kuin lenkkarit
osallistuaksesi kerhotoimintaan. 
Anni Palander (kiipeily) CIV anni.palander@tuni.fi
Eläköitymässä olevat täti-vetäjät: 
Anniina Jormanainen CVI anniina.jormanainen@tuni.fi
Essi Väisänen CVI essi.vaisanen@tuni.fi

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 pelkästään vain ratsastukseen vaan myös muille lajeille ja hevosten
rapsuttelulle on sijaa!
 
Meillä on Facebook-ryhmä (Cauda equina – TLK:n hevoskerho), johon liittymällä pysyt 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 Milja Arminen, CIII Alisa Koivisto ja CII Noora Koivupalo

SPIRITUS
Tympiikö pelkkä kaljan kittaaminen? Oletko kiinnostunut cocktailkulttuurista ja tapahtumien järkkäilystä?
Spiritus tarjoaa tähän ratkaisun. Drinkkikerho pyrkii tarjoamaan kerholaisilleen tietoja ja taitoja drinkkien
valmistamiseen sekä ennen kaikkea yhdessä tekemistä hyvässä hengessä. Järjestettävien spiritusiltojen
sisältönä on erilaisten baarimikkotaitojen, kuten vapaakaadon, sheikkailun ja flairin harjoittelu sekä loistava
meininki. Halukkaat pääsevät testaamaan taitojaan upeimmissa TLK:n tapahtumissa. Aikaisempaa kokemusta ei
vaadita, mutta sellaista omaavien on helppo osallistua myös kerhon ohjaamiseen. (<-Fuksipisteitä!) Kerhon
promotilaisuus tullaan pitämään alkusyksyllä, joten pitäkää korvanne auki. Tervetuloa mukaan!

mailto:essi.vaisanen@tuni.fi


LUME
LuMe eli Lumiset Medisiinarit on TLK:n laskettelu- ja lautailukerho, joka jörjestää 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, esim
Marokkoon tai Portugaliin. Tänä syksynä lähdetään surffaamaan koronavuosien koulimina vanhempien
koulukavereiden voimin myös Balille. 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!

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. 

ARBOR VITAE
Arbor Vitae, tuttavallisemmin Arbor, on kerho kristityille lääketieteen opiskelijoille. 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, retkeilyä ja
lautapelailua. Olet lämpimästi tervetullut mihin tahansa mukaan 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 opiskelijakerhojen kanssa.
Tämä yhteistyö huipentuu jokakeväisiin Suomen Kristillisen Lääkäriseuran (SKLS) opiskelijapäiviin, jotka
kokoavat suuren joukon kristittyjä medisiinareja ja denttareita hauskanpidon ja laadukkaan opetuksen äärelle.
Tervetuloa mukaan!

Saat tiedon kaikista illoista ja muista tapahtumista, kun liityt Arborin sähköpostilistalle osoitteessa
https://lists.tuni.fi/mailman/listinfo/arborvitae tai Whatsapp-ryhmään ottamalla yhteyttä Onni Erkkilään
(onni.erkkila@tuni.fi).



MEME - METSÄSTÄVÄT JA ERÄILEVÄT MEDISIINARIT
MeMe on erähenkinen kerho luonnossa viihtyville medisiinareille. Kerhon ajatuksena on järjestää monipuolista ja
mukavaa luontopuuhailua hyvällä porukalla. Meiltä saat myös lainattua mato-onkia vaikka kaveriporukan
onkiretkelle! Kerho järjestää tapahtumia mm. metsästyksen, retkeilyn ja sienestyksen merkeissä.
Järjestettävien tapahtumien lisäksi kerhon wa-ryhmässä voi kysellä retkeilyseuraa matalalla kynnyksellä.
Tämän ansiosta lääkiskuplaa ei 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.
 
Ota rohkeasti yhteyttä jos kerhon toiminta kiinnostaa!
Nähdään metsässä!
Henri Grönfors, henri.gronfors@tuni.fi
Veera Kivistö, veera.kivisto@tuni.fi



 
 

Kansainvälisyyttä, koulutuksia ja kollegoja!
 

FiMSIC (Finnish Medical Students’ International Committee) on Suomen Medisiinariliiton
ulkoasiainvaliokunta, joka edustaa suomalaisia lääketieteen opiskelijoita maailman lääketieteen
opiskelijoiden kattojärjestössä, IFMSA:ssa (International Federation of Medical Students
Associations). Tarjoamme lääketieteen opiskelijoille mahdollisuuden kansainvälistyä, tutustua
kollegoihin sekä kehittää itseään lukuisten projektien ja koulutusten sekä vaihtojen avulla. FiMSIC
toimii aktiivisesti Suomessa kaikissa viidessä lääkiskaupungissa. Kauttamme pääset siis tutustumaan
medisiinareihin ympäri Suomea sekä maailmaa!

 
VAIHDOT - FiMSIC:n kautta voit lähteä yleensä neljän viikon mittaiseen harjoittelu- tai
tutkimusvaihtoon missä tahansa opiskelujesi vaiheessa. Vaihdot on helppo ajoittaa lomille, joten et
siis tarvitse välivuotta lähteäksesi vaihtoon. Vaihtokohteet päivittyvät vuosittain ja niitä löytyy ympäri
maapalloa! Lisäksi voit kansainvälistyä täällä kotisuomessakin mm. toimimalla kummina tai vaikka
majoittajana omaan opiskelijakaupunkiisi tulevalle lääkisvaihtarille. 

 
KOULUTUKSET ja PROJEKTIT - Kansallisissa koulutuksissa sekä paikallistason tapahtumissa saat
koulutusta lääketieteen opinto-ohjelmassa vähemmän katetuista aiheista, kuten
seksuaaliterveydestä, vuorovaikutustaidoista sekä vähemmistöjen kohtaamisesta. Voit hypätä
mukaan Nallesairaalaan lääkäriksi päiväkotilasten pehmoleluille tai lähteä yläastelaisille puhumaan
seksuaalisuudesta S.U.L.L.E- ja SepäSe-projektien kautta taikka mielenterveydestä M.U.L.L.E-
kouluttajana. Lisäksi FiMSIC:n kautta on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kokouksiin ympäri
maailmaa!

 
MUKAAN TOIMINTAAN - Ensimmäinen mahdollisuus tutustua kansalliseen toimintaamme on
jokavuotinen National Meeting. Koulutusviikonloppu järjestetään tänä vuonna Turussa 1.10. ja se
kokoaa yhteen lääketieteen opiskelijoita ympäri Suomen. Luvassa on mm. seuraavan kauden
vaihtokohteiden julkistaminen sekä keskustelua mielenkiintoisista aiheista. Tapahtuma on kaikille
avoin ja lauantai-illan kruunaaville sitseille ovat myös fuksit lämpimästi tervetulleita! 
Lisäksi paikallistiimimme järjestää heti alkusyksystä tamperelaisille suunnatun tutustumisillan, jossa
pääset vielä paremmin ottamaan selvää, mitä kaikkea FiMSIC:n toiminta oikeasti pitää sisällään.
FiMSIC järjestää vuoden aikana myös monia muita tapahtumia, joten jokaiselle löytyy varmasti jotain!
Mukaan kannattaa siis lähteä avoimin mielin. Älä myöskään epäröi hakea FiMSIC:n hauskanpitoa
rakastavaan paikallistiimiin virkailijaksi kaudelle 2023! Olemme mukana Johdanto-jakson esittelyissä
ja tiedotamme tapahtumistamme käytävillä, luennoilla, sekä TLK:n sähköpostilistoilla. Somessa löydät
meidät facebookista: FiMSIC ja instagramista: @fimsicfinland, sekä virallisella hashtagilla
#fimsicfeelings. Lisäksi voit lukea lisää toiminnastamme sivuiltamme https://fimsic.fi/.

 
Hurjan paljon onnea uusille fukseille sisäänpääsyn johdosta ja tervetuloa Tampereen lääkikseen!

Odotamme innolla tapaamistanne syksyllä! <3
 

Hanna Riekki, CIV
FiMSIC Tampereen paikallispuheenjohtaja 

 Fimsic – Future leaders
in global health

https://fimsic.fi/


Tampereen Kandidaattikoulutus Oy on
kandidaattiseuramme kokonaisuudessaan omistama

osakeyhtiö. Firman katalogiin kuuluu lääkikseen
valmistavia tuotteita, laadukkaita lääkärintakin taskuun
mahtuvia opuksia sekä ensiaputoimintaa joko kurssien
tai välinevuokran muodossa. TKK Oy pyrkii tarjoamaan
Tampereen kandidaateille pieniä palkkatöitä opintojen

oheen sekä oppia yritystoiminnasta kiinnostuneille. 
 

Ota ehdottomasti @kandidaattikoulutus seurantaan
Instagramissa. 

 
Kysymyksiä firman toiminnasta voi lähettää

toimitusjohtaja@tampereenkandit.fi

Tampereen Kandidaattikoulutus Oy



FuksiaakkosetFuksiaakkoset
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. 

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 poikkikulttuurinen sekametelikulttuurikerho.

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

Leppänen, CIII - Cursus Khan, CIV - Cursus Taipalus, CV - Cursus Ronkainen, CVI - Cursus Heino

Cursus Leppänen - Upein ja ultimaattisesti parhain kurssi maan päällä. Rakkaiden hutujenne ja

fuksikapujenne henkireikä. 

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. 

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. 

F

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 pallero 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 ainut tarkoitus.



G

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

Gonadi – Fuksien toimintaa ohjaava säätelykeskus. Vinkvink.

H 

Haalaribileet – Joka opintotuen jälkeisenä torstaina à la Boomarit.

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

koristeltavaksi mahdollisimman monella haalarimerkillä. 

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. 

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 vätköt. Ja jatkot. Ehkä. 

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

hassunhauskoja illanviettoja fuksivuoden aikana. 

Hyvinvointihutu – Jokaisesta hutusta löytyvä kakkoskurssilainen, jota saa lähestyä aiheesta riippuen

luottamuksellisesti.

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).

JBL PartyBox – C. Leppäsen suurin sijoitus ja ylpeyden aihe. Tunnetaan kaduilla nimellä Poika.

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 – Luentosali, jonka seinät saavat opiskelijan kuin opiskelijan sekoamaan. Luentoa voisi teoriassa

seurata kandikselta (?) (ks. kandis).

Juvenes – Naminami pusipusi herkkuruokaa koulumme ravintolasta. Hurmaavat juvetädit. 

K

Kaleva – Täällä asuu puolet lääkistovereistasi mukavasti kävelymatkan päässä opinahjosta.

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

kunnes heistä tulee LL (lääketieteen lisensiaatti) (vrt. Khandi).

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 parin vuoden takaisista fuksimajureista.

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.

Khandi – Lääketieteen kandidaatti, joka ei ole tehnyt yhtäkään lähitenttiä tai nähnyt yhtäkään potilasta

livenä. Cursus Khan.

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

allekirjoitetut vaitiolovelvollisuussopimukset...

Kintulammi – a) Tampereen kaupungin halpa retkeilymaja keskellä korpea. Tulee ehkä tutuksi sinullekin.

Sadekelillä mukaan kahluupuku ja miksei myös hyvällä kelillä! b) Syy parantaa juoksukuntoa kesän aikana.

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, ks. Darra.



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.

Leila-känni – Apinakänni, jonka toteuttaa vuorollaan se, joka kantaa Leilaa haalareissaan.

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.

Loot – Mitään ei myönnetä…

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!

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 (ks. alastomuus).

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.



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. Super hauskaa, hyvät edut!

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.

Neuroosi-/psykoosikoppi – 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. 

Ninja Nerd – Lääketieteen jumala, jonka avulla sinäkin pääset solujaksosta läpi.

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!

P

Palpaatio – Tutkimista käsin tunnustelemalla. Onnekkaimmat pääsevät harjoittelemaan kurssikavereilla!

;) (ks. Daami)

Paniikki – Saattaa iskeä tenttiviikolla rennosti otetun jakson lopussa.

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

sinut kuin salaa valmistautumaan tuleviin luentoihin. Oppimistavoitteet kalenterista. (ks. TBL)

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) ps. kannattaa oikeasti laimentaa ennen juomista.

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

PR-vastaavat – Kurssin vastuuhenkilöt, ma$$ikeisarit, lähinnä haalarien ja myöhemmin muun PR-

toiminnan parissa. Korvaamaton voimavara kurssin toiminnalle.

Preklinikka – a) Antoisat 3,5 vuotta nenä kiinni kirjassa, aika ennen klinikkaa. b) Aika, jolloin seuraavan

aamun opetukseen voi hyvällä (?) omatunnolla tulla vielä hieman humalassa.

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. VOI-kuskin vakava huolenaihe.

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.

Saunalautta – a) Tammerkoskea pitkin putputteleva ihana kulkuväline. b) Suositeltava ajanviete kivalla

porukalla. c) Hyppäämistä kannattaa harkita vakavasti (ks. alkoholi)

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

Setäpassi – Kutosten setien “temppukortti”.

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.

Sus - Epäilyttävä, älä sekoita SOS.

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. NYT HETI!



T

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

Tamperetalon maratHon – Ikiaikainen perinne, joka ei peittele mitään. Suositeltavaa.

TBL – Team Based Learning. Koko kurssin yhteinen tutoristunto. PBL:n sekava serkku joka jakaa

mielipiteitä (ks. PBL).

Tiikeri – CAMOON!!! NÄYTÄ jne. Tunnettu yksilö Shere Khan. C. Khanin (tunnetaan myös kaneina)

toteemieläin (?)

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 (ks. silmut).

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 VALKOINEN

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 tunipaloja.

Tunimentti – Aidon tunilaisen pyhiinvaelluskohde Hervannan kampuksella. 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 huonosti

hoidetuilla nakeilla, tai saat pelätä polvilumpioidesi puolesta.

U

Unisafka – Löydät päivän ruokalistat!

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



V

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.

Veri – Luovutetaan yhteiseen hyvään ainakin kampanjan aikana Veripalvelussa. Muista mainita TLK!

Verinäytteenotto – Toiset selviävät vammoitta, toiset vammoin. Tässä ystävyys punnitaan. 

Villieläin – Ei voi sulkea häkkiin.

Viuhahdus – Perinteet kunniaan! Varo poliiseja yleisillä paikoilla.

Vuoden fuksi – Sankari, joka ei pidä viittaa – vaan kypärää!

W

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

Tapahtumia pitkin viikkoa huipentuen viikonlopun pääjuhlaan. Wujunakit erittäin haluttuja (ks. nakki).

Y

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

kopse kuuluu – ja kauas.

Yliopisto – Et ole enää koulussa!

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Halpaa hoitoa yliopiston päärakennusta vastapäätä ja

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

varaat hammastarkastusajan nyt heti, saatat päästä sinne juuri ennen valmistumistasi.

Ä

Ärsytys – Saattaa iskeä tenttiviikolla läägärigoulun mielekkyydestä huolimatta (ks. paniikki)

Ö

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